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T A R T A L O M - J E G Y Z E K 
a „Religio-Vallás" 1894. ^ félévi folyamához. 

Vezéreszmék és Tanulmányok. 
Visszapillantás és előretekintés. Szerk. 1. 
A jun. 21-iki vereség hatása a kath sajtóban. 1, 2. 
Szentbeszéd szent László király ünnepére. Dr Karácsonyi 

J.-tól. 2. 
Korunk legnagyobb vallásügyi feladata, vagyis a férfiak 

evangélizácziójáról. Szerk. 3. 
Fejedelmek és népek tanitása, vagyis XIII. Leo pápa 

„Principus popolisque universis" czimzet apostoli leve-
lenek szelleméről. Szerk. 4. 

A nagytapolcsányi kath. nagygyűlés lefolyása a beszé-
dekkel. Szecsányi N.-tól 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14. 

A mi hitoktatásunk, szemben a protestánsokéval. Ruszti-
k u s s á . 5, 6, 7. 8. 

Boltizár József aranymisés főpap. 6. 
Bubics Zsigmond aranymiséje alkalmából. 7. 
Ad memóriám festivitatis sacerdotii rsmi ac exlssmi Do-

mini Francisci Lönhart Ep. Tran*. Költemény. 9. 
A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyarországban a 

nevelés és tanitás reformjából. Cséplő. P. pr. r. ti tói. 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Egvházi beszéd Porciuncula napján. Duchnovszky Gy. tói 
12, 13. 

Szentbeszéd szent István első apostoli magyar király 
ümienén. Dr Walter Gy.-tól. 15, 16. 

A budapesti Páli Szent-Vincze-Egyesület huszonötévi tör 
[/ ténete. Gabler L. P.-tól. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. 

Emlékek a régi magyar jezsuiták életebői. Mészáros K. tói 
16, 17. 

Magyarország katnolikus lakosságának két legsürgősebb 
teendőjéről. Szerk. 18, 19, 20. 

Egyházi beszéd a mohácsi vész év fordulóján. Kozáry 
Gy.-tól. 21, 22. 

Smi Domini N. Leonis Papae XIII. epi>tola er cyclica De 
Rosario Mari ili. 23. 

Vigilate et orate! Rusztikusz-tói. 24 
Észrevételek a tanitórendnek a congruárói szóló memo-

randumára. 24, 26, 27, 33, 36, 37 38, 39, 44, 45. 
A középiskolai tanítás legelhanyagoltabb része. 25, 26. 
Samara József egri ersek beszéde a főrendiház harmas 

bizottságának szept. 25-iki ütésében. 25. 
f A kilenczs/ázéves keresztény magyar állam. Szerk. 26. 

• A legújabb „csapda" Szerk 27. 
A keresztény vallású magyar ailam bukása. Szerk 28. 
Schlauch LŐrincz bibornok beszéde a főrendiház október 

3-iki ülésében. 28. 
A vallás szabad gyakorlásáról szóló tvjavaslat tárgyalása 

a főrendiházban. 28, 29. 
La Divina Comedia. Szerk. 29. 
Vas zary Kolos bibornok hgprimás beszéde a főrendiház 

október 8 iki ülésében. 29. 
Uj világ Magyarországon. Szerk. 30. 
A vegyes házasságból .született gyermekek vallásáról szóló 

tvjavaslat tárgyalása a főrendiházban. 30. 
Egy inditvány. Egy plébánostól. 31. 
Az egyházi anyakönyvek államjogi semmisségének meg-

állapitásáról szóló tvjavaslat tárgvalása a főrendiház-
ban. 31. 

Az ország bíboros hgprimásanak egy providencziális gon-
dolata és tette. Szerk. 32. 

Halbik Cyprián az uj tihanyi apát. Historicus-tói. 32. 
Szapáry László gróf beszéde a képviselőház okt. 17-iki 

ülésében. 32. 
Szilágyi Dezső pozsonyi beszámolója. Zelestyei-töl. 33. 

Az erdélyi róm. kath. Státusgyülés tagjaihoz néhány nvilt 
szó. Szerk. 34. 

A görög-keletiek és a tisztitó tüz. Kis-Kőrösy-tői. 34. 
Császka György kalocsai érsek legújabb életrajza. Dr 

Csősz I tői. 34. 
Eszmetisztázás. Egy plébános-tói. 35. 
Küzdelem a király szivéért. Szerk. 36 
Esterházy M. M. gróf beszéde a budapesti Kath. Kör 

közgyűlésén. 36. 
Mi történjék a főrendiház szavazatát váró két törvény-

javaslattal ? Szerk. 37. 
Az idők jelei. Rusztikusz-tói. 38 
Kérelem. Szerk. 39. 
A székesfejérvári kath. nagygyűlésnek tisztelet, üdvözlet és 

Istentől mindeneket újjáteremtő sok áldás ! 40. 
Hol kezdjük! Simplicius- tói. 40. 
Két nagy esemény egy napon Szerk. 41. 
A székesfejérvári kath. nagygyűlés lefolyása. 41. 
Steiner Fülöp megyés püspök megnyitó beszéde a szé-

kesfejérvári kath. nagygyűlésen. 41 
Esterházy Miklós M. gróf elnöki beszéde. 41. 
Ifj. dr Zichy János gr. beszéde apolitikai szervezkedésről. 41. 
Dr Marsovszky Endre beszéde a kath. autonómiáról. 41. 
Kalocsay Alán beszéde a szocziális kérdésekről. 41. 
A székesfejérvári kath. nagygyűlés határozatai, 41. 
Zichy Nándor gróf elnöki záróbeszéde és a keresztény 

néppárt megalakulásának proklamálása 41. 
A székesfejérvári kath. nagygyűlés legnagyobb tette. 

Szerk. 42. 
A szabad ég alatt tartott népgyűlés Székesfehérvárott. 42. 
Cziráky Antal gróf elnöki beszéde a népg) ülésen. 42. 
Kálmán Károly beszéde a szocziális kérdésekről a keresz-

tény néppárt megalakulásának proklamálásával. 42. 
Bonitz Ferencz beszéde a nagygyűlés határozatáról. 42. 
Szentiványi Károly összefoglaló és buzditó beszéde a szé-

kesfejérvári kath. nagygyűlésen. 42. 
Kerékpározás. Vidéki-tői. 43. 
A tudomány-egyetemek ügye. Szerk. 44. 
Mihályi Viktor lugosi püspök fogarasi érsekké kinevezve. 45. 
Magyar Loreto jubileuma. Kapisztrántól. 45. 
Magyar püspök (Firczák Gyula) főpásztori szózata Ame-

rikában élő hiveinek papságához. 45, 46. 
Három profeczia. Szerk. 46 
A magyar Antaeus. Szerk. 47. 
A sanctio. Szerk. 47. 
A népfelseg. (Költ.) Kálmán K.-tól, 47. 
Az egyházpolitikai tvjavaslat ok von^tkozá-sal kath. Litur-

giánkra és ebben apostoli királyunkra. Egy másik ple-
bános-tói. 47. 

Ssmi Domini N Leonis d. pr Papae XIII. litterae 
apostolicae De disciplina Orientalium conservanda 
et Tuenda. 48. 

Ez az igazi, ez az igazi apostoli eljárás, vagyis Firczák 
Gyuia munkácsi püspök felhívása imára, penitencziára, 
aldozásra 49. 

Dynasztikus hüségünk s katb. lutegységünk és összetar-
tásunk tántoritHtLtnsága. Szerk. 49. 

Mi a keresztéi.ység ? 49, 52. 
Karácsonykor. (Költ.) Lévay M.-tól. 50—51. 
rJesu . . . tu spes perennis omnium !" Dr Kádár A.-tói. 

50, 51. 
Christus natus est Nobis! Kapisztrán-tói 50, 51. 
Urjövetre. (Költ.) Lévay M. tói, 50, 51. 
Az év végén. Szerk. 52. 
A jászol könyei. (Költ.) Rosty K. J. t. a.-tól. 52. 
Dessewffy Sándor csanádi püspök beszéde. 52. 



Egyházi Okmánytár 
Decretum. Neapolitana seu Lyciensis beatificationis et ca-

nonizationis ven. servi Dei Bernardini Realini Sacer-
dotis Professi e Societate Jesu. 45. 

Decretum. Eugubina beatificationi et canonizatinis ven. 
servae Dei Ciarae Isabellae Cherzi abbatissae ex Ordine 
1. Ciarae in ven. monasterio eugubino Sanctissimae 
Trinitatis. 49. 

XIII. Leo pápa mint a régiségek tudományának pártolója, 
levele Oreglia bibornokhoz. 50—51 

Nekrológok. 
f Vilmos fóherczeg. 9. 
f Bálint Károly kationok. 28. 
f Hoffmann Vendel praelatus. 33 

Egyházi Tudósítások. 
a) Belföld. 

Beszterczebányai egyházmegye. Főpásztori felhívás lel 
ki gyakorlatok tartasára 12. 

Budapest. Junctim és királyi snnctio. 1. — Előjelei az 
iskolaügy teljes bevonásának az állami omriipotenczia 
körébe. 2, 3. — A kik nem tudják, hogy mit beszélnek, 
s midőn tudják mit beszélnek, akkor is rosszul cseleked-
nek. 3. —Apponyi Albert gróf nemzeti politikai vezérsége 
veszedelemben. 5. — Appo iyi Albert gróf nemzeti politikai 
vezérségének veszedelméről mondott Ítéletünk megerősíté-
se. 6. — Az ap. magyar király kereskedelmi miniszterének 
adott leczke a traíikusoktól. 8. — Magyar katholikusok 
imádsága. 9. Pápai encykíica Brazília püspöki karához. 
15. — Nagy idők, nagy kötelességek, csekély nekiindu-
lással. 16.— A pápa nemzetközi békebiróságáról. 18. — 
Debreczen mint Magyarország ^tanügyének középpontja. 
19. — Lapszemle. 20 21. — Örvendetes előjelek három 
irány bau. 22. A király nyilatkozata Balassagyarmaton 
a kath. egyház képviselőihez 23 — A magyar liberá-
lizmus borzasztó ijedelme. 24. — Ahogy már régen 
kellett volna országszerte eljárni. 25. — Feneketlen 
sötét khaoz fölött derült napfény. 27. — A legutolsó 
püspöki konferenciáról és az apostoli királyhoz szóló 
feliratról. 31. — Országos tévedés és csalódás, mely 
mind a két alakjában országos „csapdá"-nak is beillik. 32. 
Uj palota az ország hgprimása számára Budavárában. 
34. — A budapesti kath kör. V. rendes közgyűlése. 
36. — Ábrányi Kornél képviselő beszédéből. 40. — A 
székesfejérváro.i kikiáltott néppárt nevéhez néhány ész-
revétel. 42, 43. — Legújabb hivatalos adat a kath. 
autonomia történetéhez. 43 — Mit csinálnak protestáns 
atyánkfiai otthon? 45. 46 Két szellemóriás mérkőzése. 
45 — Diagnózis-prognozis, vagyis Kaas Ivor báró nyi-
latkozata az elkereszténytelenedes törvényeiről. 48. — 
Zászlóbontás, programmadás, meggondolás. 49. — Si 
hoc in viridi, quid in arido ? 50. 51. — Székes fővárosi 
napilapjaink karácsonyi szereplése. 52. 

Budapest. Szent gyakorlatok Esztergomban. 17. 
Csanádi egyházmegye. A középten;esi alesperesi kerület 

elvi határozatai. 19. 
Eger. Az Egyházmegyei Irodalmi Egylet és a millenium. 

50, 51. 
Eger mellől. Az egri egyházmegyei növendékpapság szó-

noki iskolájának megalakulásáról. 49. 
Esztergom. S/.entgyakorlaíok a íőmegyei papság számára. 3. 
Győr. Egyházmegyei nyomda. Konservativ lap. Hangulat. 

Kath. Kör. 1. — A katholikus sajtó ünnepe 50, 51. 
Gyulafehérvár. A kolozsvári „evangeliko-református theo-

logika-íakultás. 39 
Kalocsa. Főpásztori szózat a papsághoz lelki gyakorla-

tok tariása iránt. 10. — Császka érsek jótékonysága. 
12. — Még egyszer a papi lelkigyakorlatokról. 19. — 
A kalocsai Katholikus Kör megalakulása. 50, 51. 

Kalocsai főegyházmegye. Lelkigyakorlatok Kalocsán. 18. 
— Egy beszéd, mely oly nagyszabású, hogy alkalmas 

- visszhangjával esész Magyarországot betölteni. 3-t, 35. 
Kassai egyházmegye. A szentesítésre kassaegyházmegyei 

visszhang. 49. í 

Kolozsvár. Lönhart püspök rövid életrajza. 4. 
Onnan, a honnan. Király-kultusz, Kossuth-kultusz. 42. 
PÖCS. A pozsonyi kath. nagygyűlés határozata 10. — 

Az aranymisés papok káptalanának városából. 44. 
Sármente. A sárbogárdi templom felszentelése. 37. 
Szatmár. Szatmár dicsősége : a polgári tanítónőképző 

megnyitása. 27. 
Szatmári egyházmegye. A velocipéd, mint lapis offen-

sionis. 36, 37 
Székesfejérvár. Főpásztori szózat a fejérvári kath. nagy-

gyűlésnek a szószékről való kihirdetése ügyében. 39. 
Temesvár. Litschgi Mária Abundantia főnöknő életrajza. 52. 
Ungvár. Keresztény korszak, pogány erkölcsök. 11. 
VáCZ. Katholikus Kör alakitása. 38. — A Kath. Kör és 

Schuster Konstantin megyés püspök 50, 51. 
Veszprém. Zichy N. gróf a „Ves/prémi Hirlap ' -ot egy 

vezerczikkel a keresztény néppárt közlönyévé avatja. 47. 

b) Külföld. 
\ Afrika. Miss ó a kannibálok közt. 18. 
i Augsburg. Évi jelentés Németország katholikus népesye-

sületéről. 4 l . 
Berlin. A hires német proíesszorság veszedelme. 29. — 

Liberális dicsekvés a porosz állam paritásosságával, a 
miben nincs semmi igazság. 45. 

Bruxelles . A III. nemzetközi katholikus tudományos 
kongresszusról. 25, 26, 27. — Az uj politikai válasz-
tási szervezetről 31. 

Francziaország. A franczia ifjúság katholikus szövetségé-
! nek vidéki nagygyűlése Lyonban. 49. 

Genf. A svá|czi katholikusok két vivmánya. 20. 
Köln. A németországi katholikusok ezidei nagygyűlése. 

11 — A 41. kath. nagygyűlés végéről. 21. — Három 
beszéd a német katholikusok ezidei nagygyűléséből. 21, 
22. 23 - Visszapillantás a német katholikusok 41. 
nagygyűlésére. 33 

Lissabon. Arról az ülésről, a „melyhez fogható a portu-
gáli főrendek házában még nem volt". 50, 51. 

London. A kereszténység újra való összeegyesül \sérő). 
26. — Az angolok visszatérése a kath. egyházba. 39. 
A miből a magyar nemzet okulhatna. 52. 

Luzern. A svájczi püspöki kar és a íreiburgi kath. tudo-
j mány egyetem. 30 
! Lyon. Az egyházi pályára való hivatásban mutatkozó 

hiányról. 47. 
Madrid. Az „English Church Union" elnökének le-ele 

Spanyolország prímásához. 40. — Viharos hirek a sp-i-
nvol katholikusok hazájából. 44. 

! New-York. Mgr Satolli apostoli delegatus és az „apaism". 
34. — Amerikai zarándoklat Európa szentélyeihez. 39. 

Páris. Carnot elnök keresztény halála. 1. — Carnot nem 
zeti temetésének vallási tanulságai. 4. — Carnot nem-
zeti temetésének lefolyása az ünnepi beszédek jellem-
zésével. 5. — Richard bibomok beszéde a Notre-Dame-
ban Carnot elnök temetésekor. 7. — Egy k ö n y v a 
jövendő Conclaveről. 13, 14. — A közromlásnak egyik 
oka a szabadkőművességnek terjedése. 27. — Papok 
a kaszárnyában. 29. — Jules Simon vallása a franczia 
ifjúság anarchi.vtikus megméteíyezettségéről. 31. —• A 
„La Petite Eglise" végfelo9zlásban. 38. — Látogatás 
I. Jousseff syr pátriárkánál. 46. 

Róma. XIII. Leo pápa a bölcselet, szépirodalom <js mű-
vészet összhangjáról, 16 — Hirek az örök városból. 
25. Kelet visszaegyesitése. 26 — A keleti egyház 
időszámításának kijavítása ügyében Tondini atya Me-
moranduma a bolognai tudománvos akadémia neveben 
a konstantinápolyi „öcnmenikus" pátriárkához. 32. — 
Kei t-t és Nyugat egyesül se. 38 — Zola az örök vá-
rosban. 41 — Tények és tervek az örök városban. 44. 
— Gian Bathist; de Rossi emlékünnepéről. 46. — 
Hirek a pápai Rómából. 50, 51. — A pápa szózata a 
karácsonyi szent ünunepek es az uj évforduló alkalmá-
ból. 52. 

Spalato. Az első nemzetközi keresztény archaeologiai 
kongres-zusról. 24. 

Stuttgart. Az evangelikus királyi suuimus episcopatus 
gyakorlásának uj módjáról. 38 



A „Religio" Tárczája. 
A keresztény békéről, vagyis Krisztus békéjéről. Krementz 

bib. beszéde Kölnben. 21. 
f Giambattista de Rossi. 27. 
A kath. vallás élete és szervezete Ausztráliában, különös 

tekintettel a polgári házasság ottani alakulására. 33. 
Hálás visszhang, inéit, és ft Mayer B. püspök ur tanügyi 

beszédére. (Költ.) Bosty K.-tól, 34. 
Apponyi Albert gróf decz. 8-iki félköszöntője. 47. 
A középkor dohától csiklandozott sárospataki szervek 

Vaszlavszky S.-tól, 50, 51. 

Katholikus Köztevékenység. 

Az első or.-zágos kath. nagygyűlés által kiküldött nagy-
bizottság üléséről. 1. 

Zichy N. gróf záró beszéde a pozsonyi kath. nagygyűlé-
sen. 2. 

A „holt kéz" jótékony működése. 17. 
Kérelem a nagyszőllősi sz. ferencziek elszegényedett ko-

lostor felsegélése érdekében, 18. 
Felhivás az ugocsai „elvbarátok kath. szövetségének" t. cz. 

tagjaihoz. 20. 
A szept. 27-iki püspöki konferenczia. 26. 
A bácsmegyei katholikus állandó bizottság megalakulása. 29. 
Két katholikus nagygyűlés kilátásban. 32. 
Az erdélyi róm. kath. Státusgyülésről. 35, 36, 37. 
A székestejérvári kath. nagygyűlés végrehajtó bizottságá-

tól értesítés. 37. 
A breznóbányai esperesi kerület kath. manifestuma. 41. 
A Vaczi Kath1. Kör. megalakulása. 41. 
Dr Dessewffy Sándor csanádi püspök beszéde a makói 

főgymnasium alapkőletevésénél. 43. 

Katholikus Egyesületi Élet. 
A Szent-István-Társulat Tud. és írod. Oszt. ülése. 44. 
A Szent-István Társulat vál. gyűlése. 49. 

Kath. Nevelés- és Tanitásügy. 
Iskolai értesítők : szombathelyi kir. kath, íőgym., pápai 

kath. gym., nagyváradi főgym. ért. 1. 
Tájékoztató a nagyszombati érseki főgymnasium mellett 

fenálló kir. érseki konviktusról. 3. 
Hitoktatók korgresszusa Horvátországban. 19. 

Irodalom. 
Az egri egyházmegyei irodalmi egylet pályatétele. 2. 
Iskolai értesítők. 4, 6. 
A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztá-

lyának felolvasó üléseiből kelt kiadványok. 
Dr Giesswcin S., Az uráli nyelvek hely határozói demon-

stratív elemei. 8. 
Dr Karácson I., Két török diplomata Magyarországról a 

a XVIII. században. 8. 
Dedek Cr. L. Boncz könyve a vallás körüli felség jo-

gokról. 8. 
Népiratkák. 8 
Keményfí D , A Kossuth kultusz és akath. egyház. 11. 
Beke A. Előfizetés „A liberálizmus szelleme" cz. műre. 11. 
Szemmer I., Mária Anyánk vagyis elmélkedések stb. 12. 
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Visszapillantás és előretekintés. 
Vagyis : 

Mit hagy 1894. év első fele örökségbe 
Magyarország második évezredének ? 

Nec terremus, nec timemu's. Sem tul nem 
becsüljük, sem nem kicsinyeljük, a mik a kor-
szakos fordulást jelző lefolyt félév alat t Magyar-
ország vallásügyi poli t ikájában változások képé-
ben végbe mentek. 

Mindenekelőtt, félreértések kikerülése véget t , 
ki kell jelentenünk, hogy hazánkban ezalatt a 
félév alatt, nem az emberek változtak meg, ha-
nem az állami hatalomnak, vagyis inkább az 
á l l a m i h a t a l o m k e z e l ő i n e k valláspolitikai elvei 
módosultak. 

Két dolog napnál világosabb. Első az, hogy 
a legjobb polgárok nyakába is rossz törvényeket, 
a korrupczió tör vény gyártását zudithatja a köz-
hatalommal visszaélők vakmerősége. Második az, 
hogy a legrosszabb törvények mellett is, jó 
sokáig, érintetlenek maradhatnak, ha jó szokásaik 
fellegváraiba húzódnak vissza, a polgárok nagy 
tömegei; de végre is győzni szoktak a rossz tör-
vények, kiszorítják a jó szokásokat s tönkre 
teszik a nemzeteket, még pedig a keresztény 
valláson kivül, a tör ténelem tanusitása szerint, 
elvégre is kimaradhatat lanul ; mig a keresztény 
vallás újjáteremtő erejének hatása alat t újjá-
születhetnek ismét a nemzetek, a mi aztán a jó 
erkölcsöknek a rossz törvények fölött kivivott 
diadalában szokott nyilvánulni. A régi pogány 
Rómában kezdet óta bent volt az állami törvé-

nyekben, mint elv, a házasság felbonthatása, a 
férj dédelgetett önkényében: és mégis a tör ténet -
írók tanúsága szerint az ősi Rómában oly erős 
maradt a jó erkölcsök hata lma a törvényekbe 
foglalt gonosz elv befolyása fölött, hogy 600 
évig nem fordult elő házasságbontás; a mi pedig 
elvileg be volt kodifikálva Róma 12 táblának 
nevezett törvénytárába.1) 

A fődolog tehát , a mire minden jóravaló 
embernek Magyarországban az 1894-iki vallás-

I politikai elvi vál toztatások következtében töre-
kednie kell, az, hogy a rossz törvények erőt ne 
vegyenek a jó erkölcsökön, vagyis hogy a jó 
erkölcsök ura lma a polgárok lelkiismerete és 
élete fölött fenmaradjon, a rossz törvények pedig 
maradjanak holt betűknek, melyekre mindenki 
csak annyiban ügyel, hogy távol t a r t sa magát 
s a kiket az isteni Gondviselés reá bizott, a tör-
vények alakjába bu j t a to t t dögleletes lelki jár-
vány miazmáitól. 

Ámde, hogy képesek legyünk az országot, a 
népet, a nemzetet, a társadalmat a törvényekben, 
illetőleg most még csak törvényjavaslatokban 
foglalt lelki romlástól és pusztulástól megóvni, is-
mernünk kell a törvényhozás által a nemzet elé 
megvalósitás végett kitűzött felfordulás egész 
nagyságát, alapjában és részleteiben. 

Higgadt megfontolás után újra hirdetem azt, 
hogy Magyarország állami hatalma, e hatalom-

*) V. ö. A polgári házasság erkölcsi alapja és Magyarország 
jövőjére való kihatása. Szilágyi miniszter decz. 2-iki bevezető 
beszédében feltüntetve és megbirálva dr Breznay Béla stb. által. 
Különnyomat. Budapest, 1894. 40. s következő lapjain. 
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uak magatartása, a vallásügyre vonatkozó állam-
polit ika tekintetében, az aj törvények következ-
tében valóságos monstruózus helyzetbe fog kerülni, 
ha azokat a törvényjavaslatokat , melyek napi-
renden vannak, törvényerőre emeli a „szent" 
korona sanctiója. 

Szeretném, ha vért tudnának szemeim sírni 
s ha azzal tudnám megírni e sorokat, hogy min-
den ember, kihez e szavak eljutnak, lelke mély-
séges mélységén egész nagyságában átérezze a 
nagy nemzeti szerencsétlenséget és csapást, mely 
abban nyilvánúl napjainkban, hogy az ország 
kormánya és törvényhozása oly törvényjavaslato-
kat fogadott el, illetve hajlandó elfogadni, melyek j 
Magyarországot a rohamos sülyedés, s esetleg, ^ 
kellő orvoslás hiányában, a biztos megsemmisít- ! 
lés lejtőjének te te jére helyezve tüntet ik fel. 

Hajh, sajnos; csakugyan nincs különben. 
Magyarország három törvényjavaslatban halálos | 
végzetü ellenkezésbe készül helyezkedni az ember j 
észlényi természetének főfő alaptörvényével, me- | 
lyet egy pogány bölcselő, Aristoteles, halhatat lan j 
ethikai tankönyvében, a görög szellem egyik leg- | 
nagyszerűbb alkotásában, eme szavakkal fejezett j 
k i : „Ov yciQ, f j äv&gmTtog é<5xiv, ovrco ßicböETcu, âlV f j j 

&8ÏÔV TI év avxà vTtúQysi."1) Ennek az örök emléke- ' 
zetre méltó mondásnak, mely bármely, a legmaga- j 
sabb kontempláczió szárnyain lebegő aszkéta-szel- f 
lemnek is dicsőségére válnék, magyar értelme az, 
hogy az embernek, t ehá t az embereknek, tehá t a 
nemzeteknek, ha igazán élni, vagyis emelkedni s 
nagyokká lenni akarnak, nem abban az irányban 
k e l l t ö r e k e d n i ü k , a melyben az emberi rejlik az 
emberben, mer t ez a hanyatlás lefelé való irányát 
je lent i ; hanem abban az irányban, a mely felé 
valami isteni van az emberben. 

Az istenihez való közeledésnek kötelessége, 
ime, ez az emberiség, a nemzetek haladásának 
egy pogány ember által fölismert és h i rde te t t 
alaptörvénye. Az ellenkező irány, az Istentől 
való eltávozás, az az irány, a mely felé az em-
beri szenvedélyek szolgaságába való sülyedés 
fekszik, — utja az egyesek és nemzetek tönkre-
menésének. 

Oh csak soha ne kellett volna e gyászos 
emlékű évnek hajnalára ébrednünk, hogy ne 
lát tuk volna lélekgyilkoló látványát annak, mi-
képp mutat, sőt, a mi valóságos pokoli látvány, 
miképp nyit és tör erőnek erejével a megsemmisü-

i) Ethic. X, 7. (n. 8.) 

lésre u ta t nemzetének az ő kormánya és törvény-
hozása, az emberi, a nemzeti boldogulás alap-
törvényével, az Istenhez való felemelkedés és 
ragaszkodás irányával homlokegyenest ellenkező 
áramlatba sodorva a nemzetet! 

Három törvényjavaslat fekszik az ország előtt-
Mind a három valóságos erőszakos közhatalmi 
uttörés a legmagasztosabbtól, az Istentől való 
pár tü tő elszakadás szabadságolására most kez-
detben, uralomra emelésére a fejlemények vég-
eredményeképpen. 

Elsoroljuk e törvényjavaslatokat? 
Infandum iubes renovare dolorem! A zsidó 

receptio a keresztény vallástól való elpártolás 
szabadságával; a vallás „szabad gyakorlásáról" 
szóló javaslat a felekezetlenség czime ala t t a 
vallástalanságnak szabadalmazásával; a kötelező 
polgári házasságról szóló tvjavaslat a házasság-
kötésben az Istentől és vallástól való eltekintés, 
elszakadás, szóval a vallástalan házasságkötés 
kényszerének lélekölő Procrustes-ágyával — mind, 
mind csak arra irányulnak, hogy rávezessék a 
nemzetet az istenies emelkedés- és tökélyesüléstől 
elvezető emberi elaljasodás és pusztulás gyá-
szos végzetü tágas nagy útjára, Abominatio 
desolationis ! 

Isten, népek nagy Istene ! Áraszd ki ránk 
biztató napsugaraidat bővebben, fényesebben! 

* * 

A juii- 21-iki vereség hatása a katholikus 
sajtóban. 

I. A radikalizmus győzelme. 

(Dudek szózata a Nyitram. Szemlében.) 

Megtörtént, a minek előbb-utóbb a mi politikai és 
társadalmi viszonyaink között be kellett következnie, a 
polgári házasságot a főrendiház is 4 szótöbbséggel meg-
szavazta. 

A keresztény Magyarország épületéből kivették ez-
zel az utolsó követ, hogy lebontsák az ősi épületet s 
építsenek helyébe egy másikat, mely többé a keresztény 
elvekre támaszkodni nem fog. A vabanque az ellenfél ré-
széről meg van nyerve ; örülhet neki sok privát érdek ; 
de hogy örüljön-e neki a régi alapjairól letépett haza, 
örüljön-e az ősi jog és erkölcs : arra még a nyerők se 
tudnának e pillanatban felelni ; mert azt tudjuk mindnyá-
jan, mi képezte eddig a biztos talajt , mi adott erőt köz-
intézményeinknek, de hogy mi lesz a jövőben, senki sem 
lát ja ma. 

I t t állunk tehát a nagy forduló ponton révedező 
szemmel a nagy áradat közepett. A ki a radikálizmus 
ezen első győzelmében a katholiczizmus legyőzetését nézi 
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csak, az nem látja tisztán a dolgot. Már az egymagában 
is sokat jelentene, mert a haza leghívebb, mindenkor oda 
adó fiainak legyőzetése is szerencsének nem mondható. 
De több veszett itt el. Elvek, a társadalmunkat fentartó, 
a társadalmunkat alakító keresztény elvek bukása vette 
kezdetét. Ez sok; több, mint a mennyit ez a sok vallású 
és sok nemzetiségű magyar társadalom megbír. Ám, hogy 
a csütörtöki szavazással a haza lett vesztes, ezt az egyet 
oly bizonyosnak tart juk, mint a hogy homokra szilárd 
épületet még nem sikerült emelni. 

Hagyjuk azonban a jövőt s inkább kérdezzük, hogy 
volt az lehetséges, hogy a katholikusok s a pozitiv ke-
resztények nagyobb száma mellett mégis egy maroknyi 
radikális csoport diadalmaskodott ezen az országon ? 

Oh e kérdésre csak az egy vergiliusi felelet létezik : 
infandum iubes regina renovare dolorem ! Fájdalmas egy 
felelet, mely önbüneinkre, önmulasztásainkra utal. Mi 
katholikusok vagyunk bűnösök abban, hogy a keresztény 
elvek bukása elkövetkezett. Mi, a hogy vagyunk ; vezérek 
és közharczosok, papok és világiak. 

Ami ma tényleg bekövetkezett már, a nyilvánvaló 
strages, egy századja készült és fenyegetett ; lépésről-lé-
pésre készült a nagy lejtő, melyen a haza és a keresz-
ténység nagy érdekeinek le kellett csuszniok es vájjon 
találkoztae-e férfiak, kik a romboló munkának ellenébe 
állottak volna ? Dehogy találkoztak, különben nem vol-
nánk most ott, a hol vagyunk. 

A papság zsírjába fulladt, a világiakat meg elhódí-
totta az ellenség. 

Az egykori államegyház intézménye jogilag meg-
szűnt nálunk, de reánk hagyta összes nyomorúságait : a 
hatalom árnyékában hüsülő s Krisztus szellemét nem őrző 
nagyokat, pásztorokat nyáj nélkül s nyájat pásztorok nél-
kül ; egy elvilágiasodott, külső pompájával tündöklő belül 
korhadt egyházat, mely az ősök vallási hagyományait el-
tékozolta, fentartani nem tudta. 

Mert valljuk meg őszintén, imponált-e az utolsó 
évtizedekben a magyar papság a hivő világiaknak ? Im-
ponált-e abban, a mit a pap hivatása, állása kiván ? Nem 
imponált se tanitásaival, se erkölcseivel s a csekély számú 
egyesek, kik inkább méltók voltak a pap névre, hatás-
talanul erőlködtek. 

így következett be, mert be kellett következnie, 
hogy az emberek a papságot becsülték, de csak annyiban 
a mennyiben eszköznek használhatták világi czéljaikra, 
korteskedésre, traktákra vagy uszályhordozóknak. 

Az egyház valódi érdekeiért küzdeni, azokért lel-
kesedni megszűnt az egyházi, megszűnt a világi ; ha te-
hát most végre a nagy elviharcz bekövetkezett, lehetett-e 
reményleni, hogy a katholikusok zöme szilárdan kitart a 
hitelvek mellett? De hogy lehetet t : senki sem lelkesedik 
azért, a mit nem ismer, vagy a mivel szemben eddig fő-
papjainknál is csak taktikát látott. 

A század folyamán mindnyájunkat elbódított a libe-
rálizmus, hisz a kormány mai többségét is, de meg 67 
óta a liberális többséget a kath. püspökök és papok asz-
szisztencziája liferálta. hát mi Isten-csodája állíthatta volna 
most meg a polgári házasságot ! 

Ebben van az oka annak, hogy nálunk egy marok-
nyi radikális csoport diadalt ül az országon. Ez hozta, 
meg nekünk a polgári házasságot s fog hozni sok egye-
bet ezután. 

A kiáltó veszély, mely immár sodor benuünket, 
végre nyissa meg tehát szemeinket, hogy lássuk magun-
kat, a milyenek vagyunk; lássuk a küszöbön álló bajo-
kat, melyeknek előidézői oka a saját multunkban rejlik. 
Mert ha ezt beismertük, akkor egy általános erkölcsi meg-
újhodás által meg fogjuk menthetni azt, a mi még meg-
menthető, nem földi javakat, de az emberek lelki üd-
vösségét. 

Legyen papságunk papság, a szó régi értelmében s 
püspökeink a kánonokat tartva kezeikben, legyeuek újból 
a lelkek pásztorai; igy fognak maguknak nevelni katholiku-
sokat, kik gyermeki ragaszkodással fognak csoportosulni 
köréjök. 

Minden hízelkedésnek, minden szemfényvesztésnek 
felfelé és lefelé a csütörtöki nappal végeszakadt; az egy-
ház szent ügyét emberi gyengeségek legyezgetése által 
többé nem veszélyeztethetjük. Azért szólunk nyíltan, hogy 
mindenki értse meg a forduló pont jelentőségét. 

A beállott uj idők u j embereket követelnek, a kik 
először önmagukat tudják megreformálni, elhagyják a 
régi utakat-módokat és a katoliczizmus ügyének szentelik 
minden erejöket. A ki még ma se értené meg az idő in-
tőszavát, azt az ár menthetetlenül el fogja seperni. 

Ne szörnyűködjék tehát egy katholikus se az ellen-
fél győzelmén, ezt a győzelmet a mi hanyagságunk és 
hűtlenségünk idézte elő, hanem mindenki inkább kösse 
fel az inge uj ját és teljesítse kötelességét, a mint azt az 
egyházjog már régen elénkbe irta, csak mi elfelejtettük. 

Emberek tették nálunk tönkre az egyházat, embe-
rek szolgáltatták kí azt az ellenség prédájává, hát embe-
reknek becsületbeli kötelessége azt most menteni s újból 
felvirágoztatni, Krisztus szellemének tettekben való köve-
tése által. Isten az emberek frivolitása miatt csodákat 
nem mivel. 

II. Elvégeztetett! 

(Nyilatkozat a Keletien.) 

Folyó hó 21 én egy idegen test fúródott a magyar 
katholiczizmus szervezetébe: a kötelező polgári házasság 
intézménye. Tehát a keserű pohár, melynek elmultát 
annyi örömmel, de nem minden belső aggodalom nélkül 
hangoztattuk közelebb, csak elvétetett tőlünk, — de nem 
mult el. 

Az Isten ugy akarta, hogy kiürítsük : engedelmes-
kedünk az ő akaratának. Az Ur megengedte az ármány-
nak és erőszaknak, hogy pillanatnyi győzelmet arasson 
felettünk. Nem latolgatjuk a következményeket, csupán 
egyet cselekszünk : felhívjuk hitrokonainkat, hogy köves-
sék az Urnák ujjmutatását. 

A kicsiny, de vakmerő és összetartó sereg leverte 
és szétszórta az óriási többséget. Az egyéni és lelkiisme-
reti szabadságból csúfot üző liberalizmus szele szétfújta 
az oldott kéve laza szálait. 

Paptársak, tanitók és hivők ! Egyesüljünk ! Tűzzük 
1* 
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ki a jelt, az Isten-ember halála jelvényét, tüzzük ki a 
keresztet ! Ebben a jelben csak győzni lehet. 

Szedjük össze a szétszórt szálakat, azzal a szeretet-
tel és türelemmel, melyet az Üdvözítő hagyományozott 
anyaszentegyházának. Ez a tőke kimeríthetetlen. 

Az eszme és erkölcs magasabb régióiban nincs de-
valvatió. 

Kétségtelen, hogy van okunk a szomorúságra; de 
legkisebb okunk sincs a csüggedésre. 

Áz élet mestere — a történelem — tanítja, hogy a 
kath. egyház az üldözések napjaiban volt a legnagyobb 
és a leghóditóbb. A méltatlan szenvedésben az istenség 
szava szólal meg, s a szózatot áhítattal hallgatják és kö-
vetik mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. 

E hatalmas hangot, mely mellett zümmögéssé tör-
pül az egek villáma nyomán elvonuló dörgés, bizva és 
remélve hallgatják a milliók, a kicsinyek, a szegények. . . 
Jézus követői. Ezeknek mutassuk meg a kereszt fényét, 
mely mellett haszontalan csillámlás az arany és gyémánt 
ragyogása ! 

Szálljunk a nép közzé a kereszttel ! Szólaltassuk 
meg a nép lelkében a kereszténység szellemét ! Juttassuk 
kifejezésre a nép által a kereszténység egész tartalmát, 
így könnyű és édes lesz az iga, melyet viselünk, és dicső 
a győzelem, mely elmaradhatatlan. 

Az ellenfél az ember gyengéire emelte épületét. 
Mi arra építünk, ami az emberben nagy és nemes, épí-
tünk az eszmére, az igazság, a jó és a szabadság szerete-
tére. Lehet e kétségünk a győzelem iránt? 

Megmondta az Üdvözítő, kinek igéi akkor sem múl-
nak el, ha az ég és föld elmúlnak, mi a sorsa a fövényre 
épített háznak. A mi házunk nem ilyen talajon épült; 
felépítjük azt az eleven hitnek szikláján, melyet hiába 
ostromolnak a hitetlenség szennyezett hullámai. 

Nem szabad tovább késlekednünk ; a hit nagy mü-
vének építéséhez kell fognunk haladéktalanul. 

Az építés munkájában erős lélekkel, emelt kebellel 
kell szorgoskcdnunk ; a hit ihletével és hegyeket mozdító 
hatalmával kell a köveket egymásra rakosgatnunk. Nap-
számos munkát végeznünk nem szabad. Ne hordja közü-
lünk senki száján a szót: Uram, Uram! hanem érezze, 
hogy az Ur szivében lakozik. 

Ez az érzés erőssé teszi a gyengét és ellenállhatat-
lanná az erőset. 

Ne legyünk kicsinyhitűek, s akkor semmi sem ve-
szett el. A gyenge az erőset csak abban az esetben csu 
folhatja meg, ha ez magát elhagyja; de ha erejének 
tudatában van és felemelt fővel, biztos kézzel s félelmet 
nem ismerő bátorsággal áll ki a küzdés porondjára, — 
a viaskodás eredménye felől nem táplálhatunk kétséget. 

A szeretet Istenének nevében előre ! 
Sursum corda ! —y. 

III. A janldim és még valami. 
(A Fejérmegyei Napló jun. 25-iki vezérczikke.) 

(?) Post equitem sedet atra cura . . . A kormány a (hí-
res) csütörtöki szavazás négyes fogatán diadalmenetben szá-
guldozott végig exaltált hivei között s a Lajtán innen és 
tul mámortól ittassan hirdetik a liberálisok élőszóval és 

nyomtatásban, hogy : Győztünk ! Azonban post equitem 
sedet atra cura. A fekete gond nyomon követi a kormányt 
diadalutján. Az a törvényjaslat, melyet a kormány csak 
ugy tudott megszavaztatni, hogy arczul csapta a parla-
mentárizmust, a politikai erkölcsöt, hogy visszaélt a ki-
rály nevével és kortesül szerződtette a főrendiház elnökét, 
az a törvényjavaslat még nem törvény, mert még nincsen 
ellátva a legfelsőbb szankczióval. Es ez a szankczíó Isten 
tudja, mikor lesz meg, talán soha. 

Miért? Megmondjuk röviden. 
Dr Wekerle Sándor, a ki még mindig miniszter-

elnök, a polgári házasságról és a gyermekek vallásáról 
szóló törvényjavaslatokra még azok benyújtása előtt ki-
mondotta a junktimot, a mi annyit jelent, hogy ezt a 
két törvényjavaslatot csak együttesen fogja a legfelsőbb 
szentesités alá terjeszteni. 

A gyermekek vallásáról, illetve az 1868: LUI. t.-cz. 
12. és 14. §§-ainak megváltoztatásáról szóló tvjavaslat 
utolsó, 10-ik §-a így hangzik : 

„A jelen törvény az általánosan kötelező polgári 
házasságot szabályozó . . . törvényczikkel egyidejűleg 
lép életbe s végrehajtásával a vallás és közoktatásügyi, 
igazságügyi és belügyminiszterek bízatnak meg." 

A főrendiház csütörtökön megszavazta a házassági 
javaslatot, de a gyermekek vallásáról szóló törvényjavas-
lat még nincs megszavazva sem a képviselőházban, sem 
a főrendiházban, és ha a képviselőház bizottságaiban meg-
változtatott eredeti szövege helyre nem állíttatik és nem 

javittatik, a főrendiház által nem is lesz megszavazva. 
A csütörtöki szavazás általános meglepetésre a kor-

mány győzelmével végződött. Ne bocsátkozzunk most 
rekriminácziókba. Ne firtassuk, hogy mi okozta a kormány 
váratlan győzelmét. A szavazás eredményét sem a kor-
mány ereje okozta, sem a konzervatív ellenzéknek gyen-
gesége. Ez az eredmény a véletlennek szüleménye s a 
felelősséget érte nem a megjelent, hanem a távolmaradt 
ellenzéki főrendeket terheli. Am jól van, mi nem vádol-
juk őket, csak a neveiket jegyezzük föl, okulás kedvéért. 
A kormány eljárását sem akarjuk per longum et latum 
jellemezni. Csak annyit kérdezünk a kormánytól: Meg 
fogja-e adni a csütörtöki szavazás s egyáltalában az egy-
házpolitikai javaslatok elfogadása ezen országnak a már 
évek óta fájdalmasan nélkülözött békét? Adhat-e erre 
tiszta lelkiismerettel megnyugtató választ? Nem adhat. 

De az ország 10 millió katholikusához, a többi val-
lásfelekezeteknek e ke'rdésekben pártunkon álló híveihez 
s első sorban a főrendiház konzervatív ellenzékéhez is 
v a n egy kérdésünk: Tehát azért küzdöttünk éveken ke-
resztül a trón, a vallási béke és egyetértésért, a katholi-
czizmus megtámadt igazaiért, hogy most, a minapi vélet-
lenség szülte szavazás hatása alatt letegyük a fegyvert, 
lemordjurik a győzelem reményéről? Nem és százszor 
nem! 

A csütörtöki szavazás nem szerencsétlenség, csak bal-
eset s éppen ezért nem képes bennünket elcsüggeszteni, 
visszariasztani a harcz folytatásától. Csatasoraink vissza-
vonultak, de csak rövid ideig, mert nemsokára meggyara-
podva erőben és lelkesedésben vissza fognak térni a csata 
mezejére és küzdeni fognak, becsületesen fognak küzdeni 
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és nem fognak nyugodni addig, mig ki nem ragadják az 
ellenfél kezéből a győzelem pálmáját. 

Fegyvereink ezentúl is a lovagiasság, az igazság, a 
hazaszeretet, a lojalitás, a vallásosság fegyverei lesznek. 

És ezen fegyverekkel lehetetlen, hogy ne győzzünk. 
A jövő a mienk, de hogy egészen a mienk legyen, 

arra szükséges e haza összes katholikus, összes konzerva-
tív polgárainak lelkes, szilárd összetartása. Szervezked-
jünk tehát. Szervezkedjünk a községekben, a városokban, 
a megyékben és választókerületekben, szervezkedjünk a 
képviselőházban, a főrendiházban és ha igy, de csak is 
igy szervezkedve folytatjuk a küzdelmet, akkor a győ-
zelem el nem maradhat. 

Azért ne csüggedjünk egy perczig sem, hanem remél-
jünk és ne tegyük le a fegyvert, hanem harczoljunk tovább 
a trónért, a hazáért, az egyházért, a nép igazi javáért! 

(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 3-án. Junctim és királyi sanctio. — 
A házasságkötés általános „kötelező" elvallástalani-

tása törvényjavaslatának útjába, hogy törvény ne lehessen 
belőle, még két forduló pontnál lehet akadályt gördíteni. 

Az egyik forduló pont a főrendiház tárgyalásainak, 
a másik a trón jogainak körébe esik. 

Junctim alatt értjük ő felségének azt a megállapodását 
és utasítását, hogy a kormány a polgári házasságról szóló 
tvjavaslatot az 1868-iki törvény revíziójával együttesen 
terjessze sanctio alá. Egyik a másik nélkül sanctiót elő-
leges királyi határozat folytán nem kap, egyik a másik 
nélkül életbe nem léphet. 

Nekünk, megvalva az igazat, ez a juctim kezdet óta 
sehogy sem tudott megtetszeni. Az egy furfangos jogász 
ész „csapdája" volt a királyi akarat számára, hogy ime, 
mivel az 1868 iki törvény revíziója által egyfelől ki van-
nak elégítve a katholikusok, de fel vannak zaklatva a 

protestánsok, hát : a protestánsok megvigasztalására a ka-
tholikusoknak tetsző revízióval együttesen kapjon az ország 
polgári házasságot. S a korona, sajnos, belementa csávába, 
abban a hitben, hogy egy az egész országot feldúló rendelet-
nek alapul vett törvény revíziója fejében konczesszió gyanánt 
adandó polgári házasság „kötelező"-leg előterjesztett javas-
latából le lehet majd koptatni a parlamenti tárgyalások alatt 
jó darab elvaduitságot a vallástól, s le lehet szállítani az 
egész czivilházasságos „lelkesedést" a „nothcivilehe"-vei 
való megelégedés színvonalára. 

A korona alaposan csalódott. Junctimra a szabad-
elvű kormánytól sem a házasság, sem a revízió tekinteté-
ben nem azt kapja, a mit várt. Lelki ínségesek számára 
kontemplált „nothcivilehe" helyett sanctióra kapja a há-
zasságkötés elvallástalanitásának kötelező javaslatát oly 
ország részére, hol a lakosság óriási többségének alkot-
mányosan garantirozott vallásos hite szerint a házasság 
szentség, vagyis egy pillanatig sem lehet el vallásos jelleg 
nélkül. Telj es revízió helyett pedig kap sanctióra egy nyo-
morék revíziót. 

Bennünket katholikusokat a junctim kapcsán, ha 

igy marad a dolog, egy nagy rászedetés. kudarcza fenye-
ge t a miatt, hogy nem igyekeztünk a junctimra vonatko-
zólag idejekorán felvilágosítani a koronát. Egy nyomorú-
ságos revízió ellenértékeül kapjuk az ország, az állam 
vallás-politikájának a vallástalanság útjára való átterelé-
sét, „kötelezőleg", kényszeritőleg a házasságkötésnél kezdve 
a dolgot. Kár volt a koronával a junctimba belemenni. Az 
1868-iki sérelmes törvény kiigazítása vagyis a természeti 
erkölcsi törvényhez való szabása ingyen teljesítendő köte-
les sége az állami hatalomnak; e revízió fejében semmi-
féle konczessziót nem követelhetni senki számára. S most, 
mert a korona, katholikus felvilágosítás, vagyis az igaz-
ság felderítésének hiányában ráállt a junctimra, az elébe 
került vagy kerülni készülő törvényjavaslatokban egy 
hallatlan lelkiismereti kényszer helyzetébe kerül, t. i. a 

kötelező polgári házasság tvjavaslatában provokácziót kap 
sanctionálására annak, a mit lelke mélyen perhorreskál s 
a mit kezdet óta „idegesen" és hevesen ellenzett; a 
revízió tvjaslatában pedig nem kapja meg sanctióra azt, 
a mit az egész ors? ág előtt a revízió junctimának kimon-
dásával megígért. 

Hogy a király lelkiismerete a „kötelező" polgári 
házasság ellen ideges idegenkedéssel küzdött, mutatja hóna-
pok története. Hogy pedig a revízió törvényjavaslata korcs-
revizió, melyet a király nem fogadhat el, kitűnik onnét, mert 
az 1868-iki törvény intézkedéséből az uralomra erőszakolt 
felfogás kettős irányban csinált sérelmet a természetjog 
ellen: 1. midőn a szülők intézkedési jogát a gyermekek 
vallásos irányzása tekintetében elvette s a vallási hová-

tartozást igazi szomatikus, karnális, testies gondolkodású 
felfogással a „nem"-hez, egy testi szervezethez kötötte, 
2. midőn az igy a természetjoggal durva ellentétben val-
lásilag testük nemi szervezetéhez lekötött gyermekekről 
ugy intézkedett, hogy 18 éves korukig „nem"öktől nem 
szabadithatják el vallási hovátartozandóságukat. A mi ez 
utóbbit illeti: ha az cllam 18 éves korukig az illetőket 
házasságra lépésök jogától nem merte megfosztani, hogy 
meri akkor jobb meggyőződésük szerint való vallás-
változtatásuk elidegeníthetetlen természeti jogában akadá-
lyozni s feltartóztatni őket egész 18 éves korukig? Val-
lást pláne korábban van joga az egyénnek változtatni, 
mint házasságra lépni. Miért? Mert amahoz nem kell 
több mint az ész használatában lenni ; holott a házasság-
kötéshez ezenfelül még a testnek bizonyos érettsége is 
elkerülhetetlenül szükséges, a mi később jön meg mint 
az ész használata. 

Mindezekből világos, hogy a kötelező polgári há-
zasság törvényjavaslata elé, a junctim királyi igéretét véve 
kiindulásul, a revízió csonkasága miatt, igen erős oppozi-
tiót lehet a főrendiházban kifejteni, a mely, ha a főren-
diházi ellenzék összegyűjti szavazatait, a radikális polgári 
házassag ügyét is megbuktathatja, és pedig éppen a ra-
vaszul felállított junctim-féle csapda révén. Es ez, ha 
sikerülne, a katholikus észbeli műveltség fensőbbségéről 
örökbecsű tanúságot tenne. 

A mi a királyi sanctiót illeti, erre nézve három do-
log világos és tagadhatatlan. 

jElső az, hogy a királynak joga van, ha lelkiisme-
retével valamely tvjavaslat ellenkezik, a sanctiót megta-
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gadni. Senki lelkiismeretével ellenkező cselekedetre nem 
kötelezhető, nem kényszeríthető. 

Második az. hogy a királynak ebben a mi országos 
esetünkben kötelessége a sanctiót megtagadni a) a termé-
szeti erkölcsi törvénynél fogva, mert a házasságkötésből 
a vallást „kötelezőleg" kizárni akarni erkölcsi monstruo-
zitás, b) a pozitív isteni törvénynél fogva a házasság ke-
resztények közt szentség levén, az egy pillanatra sem 
változtatható át pusztán polgári ügyletté, c) tételes ma-
gyar közjogi törvénynél fogva, mert Magyarország apos-
toli királya megesküdött arra, hogy Isten egyházait jo-
gaikban, ezek közt tehát a vallásos hit szerint való élés 
tehát péld. házasságkötés jogában sértetlenül meg fogja 
tartani. 

Harmadik az, hogy ha már egy kész törvény ellen 
minden polgárnak joga van kérvényezni : mennyivel in-
kább joga van egy tvjavaslat ellen a sanctio megtagadása 
végett peticzionálni minden polgárnak, állás- és rangkü-
lönbség nélkül? 

Ezen általános polgári jogon és kötelességen felül 
a püspöki kart egy különös jogosság és kötelezettség 
czime illeti meg ily esetekben, mint a mostani, a trónnál 
a vallásra sérelmes tvjavaslatok sanctiója ellen óvást 
emelni s illetve a sanctió megtagadását szorgalmazni. 
Szándékosan mondjuk: szorgalmazni. Mert a püspökök, 
midőn mint a kath. egyház képviselői az egyház nevében 
szólnak a fejedelmekhez, az egyház nevében terjesztenek 
elo sérelmeket, az egyház nevében a vallás ellen elköve-
tett, vagy a vallást fenyegető sérelmek orvoslását, illetve 
megelőzését szorgalmazzák, tulajdonképen nem kérelme-
ze'si polgári aktust végeznek, hanem tanítói, papi, egy-
házkormáayzati aktust végeznek egy hívővel szemben, a 
ki esetleg király, még pedig nálunk „apostoli"' kath. 
hitvtdő és hitterjesztő, nemcsak jogaira, de kötelességeire 
nézve is. 

A pozsonyi kath. gyűlés a Krisztus által meghatá-
rozott üdvösséges, kötelességes uton dicséretesen haladt 
előre, midőn a főpásztorok apostoli fellépését azért fiúi 
hódolattal evokálta, illetve esedezett. 

Egész Magyarország, az egész világ várja a magyar 
püspöki kar elhatározását. 

Az őszön nagy dolgok történhetnek ! ? ? 

Győr, jun. 30. Egyházmegyei nyomda. Konzervativ 
lap. Hangulat. Kath. Kör. — 

Örvendetes eseményről akarok ez alkalommal refe-
rálni. Régi óhajunk teljesedett: kaptunk egyházmegyei 
nyomdát. A győri nyomdák közül az egyházmegyei alap 
azt vette meg, a mely a többinél legjobban volt beren-
dezve ; 15000 forintba került. Reméljük, hogy e nyomda 
segítségével a kath. akcziót tetemesen elősegíthetjük. 
Munka egyelőre annyi van, hogy máris arról kezdenek 
gondolkozni, nem kellene-e még egy nagy gépet venni. 
Egyelőre régi helyén marad ; azonban nem sokára a volt 
tanitóképző-intézeti házban lesz elhelyezve. E ház szintén 
egyik egyházmegyei alap tulajdona. A nyomda igy biz-
tosítva van, hogy ki nem takarítják s hogy túlságosan 
nem táxálják. 

E nyomdától azt is várjuk, hogy az újév óta meg-
indított „Dunántuli Hirlap" czimü konzervativ katholikus 
irányú lap könnyebben lesz föntartható, miáltal szintén 
a jó ügynek teszünk szolgálatot. Három liberális, illetve 
radikális lap létezett Győrött. Ezek garázdálkodtak elle-
nünk s velünk szemben kényök-kedvök szerint; ugy bán-
tak velünk, mint olyannal, ki le van kötve deszkára, s min-
denki üt rá tetszése szerint, mert látja, hogy nem bir véde-
kezni. Mióta e lapunk van, a támadást visszaverjük, s min-
den ügyhöz hozzászólunk, az igazságot terjesztjük, a 
házugságot leleplezzük, a becsületesség, hazafiság, erkölcs 
leple alatt járó-kelő képmutató szédelgők arczárói lehuz-
zuk szép módjával az álarczot. Hiába, manapság minden 
még oly kis lap is hatalom ! 

Mint mindenütt, ugy nálunk is, a nép csak bosszan-
kodik a törvényhozás terén történt ujabb dolgok miatt. 
A mit hazug elemek, jobban mondva, egy hazug elem 
(mert egy szál ember tette) dróton át Budapestre hazu-
dott, hogy Győrött fáklyásmenet lesz s örömtüntetés a 
polgári házasság mellett, az éppen olyan czélzatos eljárás 
szüleménye, mint az a bizonyos bizonyítás, hogy a nem-
zet akarata kívánja. 

Örvendetes mozzanat még az is, hogy a Katholikus 
Kör ideiglenesen a kis-szeminárium kertjében, hol igen 
alkalmas helyiségök van, julius 1-én megnyílik. Mindenki 
csodálkozott,, mikor látták, mint sorakozik férfi férfi után 
a körhöz. Már jóval többen vagyunk mint 250-en, és 
még egyre jelentkeznek. Bizonyos részről olyanok, kik a 
katholikus társadalomban lehetetlenek, minden követ 
megmozdítottak megakadályozására ; most azonban már 
elnémultak. A Katholikus Kör nem fog, s nem is akar, 
senkit sem támadni. Élni akarunk, és pedig élni lelkiis-
meretünk s hitünk szerint ; s ha ebben valaki akadá-
lyozna, magának tulajdonítsa, ha félre és a falhoz szo-
rítjuk. -f~ 

Páris, jun. 26. Carnot keresztény halála. — 
Erről írnak itt most a kath. lapok. Es méltán. Nagy 

tanulság rejlik Carnot keresztény halálában. A halállal 
szemben Sadi Carnot megszűnt egy vallástalan köztársa-
ság vallásban semleges elnöke lenni. Mióta az állam első 
állását elfoglalta, soha templomba nem ment ; soha szó 
ajkain ki nem röppent, mely Istenre vonatkozott volna. 

Isten irgalmassága időt engedett neki, hogy magába 
szálljon. Egy rettentő merényletnek áldozatúl esve, Car-
notnak reá boldogító, reánk s hazánkra nézve pedig sze-
rencsét hozó alkalma nyílott, hogy nemesen és ünnepé-
pélyesen megczáfolja elnöki múltjának egész eljárását. 

Meg kellett halnia s az ambiczió és büszkeség apró 
okoskodásai nem nyomtak többé semmit a latban. A per-
czek döntők valának ; az örökkévalóság nyilt meg lelke 
előtt. Papot hivatott: meggyónt s teljes öntudattal fo-
gadta Gallia prímásának kezéből az utolsó kenet szaba-
dító szentségét. 

Mézerai, a történetiró, ki élete utolsó napjáig isten-
telenül élt, midőn keresztény halálára készült, igy szólt 
barátaihoz: „Emlékezzetek rá, hogy Mézerai a haldokló 
nagyobb hitelt érdemel, mint Mézerai az élő." Remélni 
lehet, hogy a tömeg, midőn az állam fejének keresztény 
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haláláról fog részleteket olvasni, hasonló gondolatra fog 
jutni. 

Ez a nép látta Carnot-t nyilvánosan ugy viselkedni, 
mint a ki nem ismer Istent, mint a ki tulteszi magát a 
papon, mint aki az egyházat fölösleges, a templomokat 
pedig haszontalan emlékeknek tart ja csupán. Ez a gyá-
szos példa, oly magasból jőve, mindenesetre hatott vala 
a népre. A tömeg élete nem gondolkodás, hanem után-
zás. Hányan gondolták, hogy nekik is úgy kell tenni, 
mint az elnök ur t e t t ? ! 

A halálában adott jó példa, remélhető, hogy jóvá 
teszi az élet által adott rossz példát. Midőn Carnot elnök a 
szentségeket fölvette, nyilvánosan proklamálta, hogy előbbi 
vallástalan eljárásával tévedt. Ezt meg fogják maguknak 
jegyezni a legutolsó faluig minden gunyhóban. A hatás 
üdvös leszen és mély. Ha valaki jó halállal akar kimúlni 
akkor ez pap nélkül nem történhetik meg, és az egyház 
tanításait ájtatosan meg kell hallgatnia. Ezt az oktatást, 
ezt a leczkét hagyja Carnot a franczia népnek örök-
ségben. 

Hanemhát ki gondolta volna száz esztendő előtt, 
hogy a nagy republikánus Sadi Carnot unokája király-
gyilkos tőr szúrása alatt fog elvérezni ! 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 

Az első országos kath. nagygyűlés által kiküldött 
nagybizottság üléséről. 

Az első országos kath. nagygyűlés határozatainak 
érvényre emelése s az országos kath. nagygyűlések foly-
tatása ügyének gondozása végett kiküldött központi bi-
zottság Zichy Nándor és Esterházy Miklós Móricz gróf 
urak elnöklése mellett folyó hó 30-án ülést tartott. Jelen 
voltak Szapáry László gróf és Győrffy Gyula dr orsz. 
képviselők, Lévay Imre k. t. r. tart. főnök, Timon 
Ákos és Breznay Béla t. egyetemi tanárok, Romeiser 
József prépost-plébános, dr Bundala pápai kamarás, dr 
Haydin Károly ügyvéd, Szemnecz Emil a M. A. szerkesz-
tője, stb. 

Főtárgy volt a nagygyűlés számadásainak lezárása. 
Ezenkívül a bizottság elhatározta, hogy az elnökség utján 
felszólítás menjen szét az országba a már megalakult 
kath. körökhöz az iránt, hogy megalakulásukról a köz-
ponti bizottság elnökségéhez (budapesti Kath. Kör) jelen-
tést tenni s egyúttal kebelökből 1 — 2 tagot kijelölni szí-
veskedjenek az országos kath. nagygyűléseket előkészítő 
közp. bizottság kiegészítésére. Ott pedig, hol még kath. 
körök nem alakultak, óhajtja és sürgeti a kath. közp. 
bizottság, hogy kath. körök alakítása egyes városok, vagy 
egész vidékek, sőt vármegyék felölelésével haladék nélkül 
és múlhatatlanul munkába vétessék. Ajánljuk mindezeket 
a ker. esperes és plébános urak, valamint az összes kath. 
vezérférfiak lelkes figyelmébe. *) 

KATH. NEVELÉS és TANÜGY. 
Iskolai értesitők. *) 

+ Értesitő a szombathelyi kir. kath. főgymná-
ziumról 1893/94. Szerkeszté Kőfalvi Vidor igazgató. 
Szombathely, 1894. 8-r. 82 lap. — Tartalma: 1. A gymná-
zium u j épülete alaprajzokban és történeti leírásban. Irta 
R. H. Ebből megtudjuk, hogy az építkezés került 196,500 
forintba, mely összeghez a csorna-premoutrei rend 116,500 
frttal, Vasvármegye váltságképen 25,000 írttal, Szombat-
hely város adományképen 20,000 frttal járult, a hiányzó 
összeghez a lyceum épületének eladásából befolyt 20,000 
frt, a gymnázium épületének eladásából befolyt 15,000 
frt. Az építkezés alapozásánál a sabar'ai római világ ma-
radványai tárultak fel. Az építkezés leírása után követ-
keznek 2. A tanév eseményei. Azután jön terjedelmes je-
lentés a tanintézet állásáról. A tanári karban működött 
12 csorn. prém. r. kanonok, 1 szombathelyi egybázme 
gyei áldozópap és 2 világi. A tanuló ifjúság száma volt 
353 és pedig róm. kath. 292, ev. ref. 3, ágost. ev. 6, 
izraelita igazán mondva zsidó 52. 

= A pannonhalmi szent Benedek-rendiek vezetése 
alatt álló pápai kath. gymnázium értesitője az 1893/94. 
iskolai évről. Közzéteszi Feto Menyhért igazgató. Pápán, 
1894. 8-r. 50 1. — Tartalma: A) Nagyszabású értekezés : 
Az elhajlási tünemények elmélete Fraunhofer módszere 
szerint végzett mérési kísérletekkel. Lendvai Hugótól. 
B) Adatok a gymnázium történetéhez. A tanári karban 
8 sz. Ben. r. áldozópap működött. A tanuló ifjúság 
száma volt a négy osztályú intézetben 160. Vallásra 
nézve róm. kath. 114, ágostai ev. 1, izraelita vagyis 
zsidó 45. 

** A jászóvári prémontrei kanonokrend nagyváradi 
főgymnáziumának értesitője 1893/94-iki iskolai évről. 
Közli Kotunovics Sándor igazgató. Nagyvárad, 1894. 
8-r. 145 1. — Tartalma: A füzet élén Cséplő Pétertől 
első közlemény „A nagyváradi róm. kath. főgymnázium 
tör téne té iből , eme czim alat t : Oktatásügyünk újjászüle-
tése és a nagyváradi négyosztályu róm. kath. gymnázium 
alapítása.**) Következik adatokban gazdag jelentés a rend-
kívül népes főgymnásium ezidei életéről, melyből ki-
tűnik, hogy a tanári karban működött 17 prém. r. kano-
nok és 2 világi rendes tanár és 1 rendkívüli tanár. A 
gör. szert. kath. vallástanszak és román nyelvnek tanára 
volt Papfalvay Gyula, a ki meghalt ápril 6-án, utána 
ideiglenesen Dr Brán Feliczián. Parallel A—B osztály 
volt I. II. III. vagyis összesen 6. A tannló ifjúság száma 
volt 513, vallásra nézve: róm. kath. 259, gör. kath. 87, 
gör. kaleti 22, ág. ev. 1. ev. református 40, izraelita 
vagyis zsidó 104. 

vallásnak épp oly erős és életrevaló támasza, mint a hatalmasan 
megnyilatkozott Nyugat és Éjszak-Nyugat. A szerlc. 

*) Abban a sorban, a mint beérkeztek. 
**) Erre a tanúságos értekezetre még visszatérünk. 

*) Egyúttal fölöttébb kívánatos volna, hogy közép- és keleti 
Magyarország szintén összeszedje magát ez őszre és vagy két-három 
yidéki kath. gyűlés megtartásával mutassa meg, hogy a kath. 
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V E G Y E S E K . 
— Vaszary Kolos bib., hgprimás, mult hó 20-án , 

szombaton, Balaton-Füredről Veszprémbe rándult át dr 
báró Horilig Károly veszprémi püspök ur látogatására . 
Veszprém püspöke magas vendége tiszteletére lakomát 
adott. 

— Szobor szent István királynak. Pozsony várme-
gye közönsége nem régen felterjesztést intézett a minisz-
terelnökhöz, melyben azt a szép eszmét pendité meg, 
hogy Budapesten, az ország fővárosában szent István 
királynak, a keresztény Magyarország megalapítójának 
államköltségen diszes emlékszobra állíttassák fel Az in-
dítványt országszerte nagy tetszéssel üdvözölték. Pozsony -
vármegye most átírt Székesfejérvár törvényhatóságához, 
kérvén ezt, hogy indítványát pártolja. A mozgalomnak 
tulajdonképen Fejérvárról kellett volna kiindulnia, mert 
szent István király itt koronáztatott meg, de Székesfejér-
vár még jóváteheti e mulasztását azzal, hogy egyhangú -
lag járul hozzá Pozsony indítványához. 

— Főpapi adományok. DulánSZky Nándor pécsi 
püspök ur a magyar orvosok és természetbúvároknak 
jelenleg Pécsett ülésező kongresszusához levelet intézett, 
melyben jelenté, hogy megjelenését betegsége akadá-
lyozza s egyúttal a kongresszus czéljaira 1000 frtot ado-
mányozott. Bende Imre nyítrai püspök ur a vágmenti 
árvízkárosultak segélyezésére 2000 frt, a Negyed-község -
beliek számára külön 500 frtot küldött. 

— Párbaj a fensőbbség parancsolatára. Tolnán vére s 
bárbaj volt Kraft és Kolossá huszárhadnagyok közt. A 
legsajnálatosabb az egészben az, hogy párbajra az ezred-
parancsnokság utasította a feleket. Bűnt elkövetni bűn ; 
bűnt parancsolni kétszeres bűn. 

— A pozsonyi kath. nagygyűlésről utólagosan arról 
értesülünk, hogy az ellen a hivatalos és nem hivatalos 
szabadelvű tábor ellenakcziója nagy vehemencziával és kí-
méletlen erőszakoskodással lépett síkra. Izabella főhgnő 
minden áron részt akart venni a nagygyűlésben, de csak a 
templomba mehetett el, a gyűlésről „politikai okok miatt" 
kénytelen volt elmaradni. Hivatalnokok, tanárok szintén 
presszió alatt voltak. A vasúti személyzetnél szintén érez-
hető volta „felsőbb parancs." Hát bizony minden lélekért 
nagy harczokat fog kelleni vivnunk ! Azért hát mielőbb 
kath. köröket alakítsunk mindenfelé. A ki csak épkézlábu, 
mozogjon, tegyen, hasson, alkosson valamit ez irányban ! 

— Nagy alapítvány kulturális czélokra. Néhai Sczi-
tovszky János bibornok hgprimás 1860. julius hó 10-én 
kiadott s a főkáptalan által ellenjegyzett ünnepélyes ado-

mánylevelével a nagykéri egyházi nemesi kúriákat, s 
legelőt néhai Forster Jánosnak a primási tő káptalani és 
papnöveldei uradalmak kormányzójának, az adománylevél-
ben emiitett érdemei jutalmazásául adományozta. A bir-
tok iránt az adományozó utóda, Simor primás, 28 év mul-
tán keresetet indított, melyet két fórumban elutasítottak. 
Majd a per visszavonatott. E birtok időközben végrende-
leti hagyományképpen Forster Gyula a vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium volt tanácsosa, ma a magyar föld-
hitelintézet igazgatója tulajdonába jutott. Forster Gyula 
az atyjától neki hagyományozott birtoknak s felszerelésé-
nek értékéből az osztály után rendelkezésére maradt ösz-
szeget, melyet 40,000 frt névértékű regale kötvényben és 
1000 frt készpénzben le is tett, a vallás és közoktatás-
ügyi miniszterhez beterjesztett alapító levelek szerint 
kegyeletének jeléül három alapítvány czéljaira rendelte. 
— Ez alapítványok elseje 15,000 forintnyi tőkével bír és 
rendeltetése az, hogy kamatai a magyar egyház történe-
nek a magyar állam és intézményei me g alap) it ás ár a gyako-
rolt befolyását és ennek eredményeit feltüntető mü meg-
írásának előmozdítására és e czélból egyszersmind a római 
vatikáni levéltárban való kutatások végett a Rómában 
Fraknói által alapított magyar történeti intézetbe küldendő 
történetbuvárok ösztöndijaira fordíttassanak. A második és 
harmadik alapítvány egyenkint 12.500 frtból áll. Egyike 
a hazai történelmi, jelesen egyházi festészet czéljaira szol-
gál, másik pedig a hazai mezőgazdaság előmozdítását 
czélozza. 

-H A rimaszombati kath. olvasóegylet első évi 
működéséről szóló jelentés fekszik előttünk. Az egylet a 
mult évben alakult s olyan szépen fejlődött, hogy ma 
közel 200 tagja van. Összes évi bevétele az egyletnek 
1912 frt 83 kr., követelésben, bútorzatban és felszerelés-
ben, valamint gyümölcsöző tökében az egyesület vagyona 
1507 frt 10 kr., miből levonva 630 frt terhet, a tiszta 
vagyon 877 forint 10 krra rug. Dicséretes momentum 
gyanánt kiemeljük, hogy az egyesület a budapesti kath. 
nagygyűlésen képviseltette magát, utánzatra méltó pél-
dát adva ezzel a többi kath. köröknek. 

Felhívás előfizetésre. 

Az a leírhatatlan helyzet, mely felé keresztény val-
lásunk, katholikus egyházunk, a lezajlott és még ezentúl 
következendő, eddig szerencsétlen végüeknek mutatkozó 
óriás valláspolitikai küzdelmek kapcsán ragadtatik, a leg-
kiáltóbb felhívás a „Religio-Vallás8 figyelembe vételére, 
támogatására, olvasására. 

T. olvasóinkat ennélfogva kérve-kérjük olvasó közön-
ségünk körének kiterjesztésében lelkes támogatásunkra. Egy 
eddigi olvasó szerezzen tizet! Most vagy soha! 

Féléves előfizetőinket pedig tisztelettel kérjük a II. 
félévre szóló előfizetés gyors megújítására. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. > 



TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szentbeszéd Szent-László király ünnepére. — A jun. 21-iki vereség hatása a katholikus 
eaj tóban — Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : Előjelei az iskolaügy teljes bevonásának az állami omnipotenczia körébe. — Kath. 

Kóztevékenység. — Zichy Nándor gróf záró-beszéde a pozsonyi kath. nagygyűlésen. — Tudomány és Irodalom. — VeqyeaekA 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, julius 7. 2. II. Félév. 1894. 

§ Megjelenik e lap heten- E 
E ként kétszer : : 
: szerdán és szombaton. E 
: Előfizetési dij: \ 
E félévre helyben s posta- jj 
\ küldéssel 5 f r t . E 
E Szerkesztő lakása : E 
E Budapest, E 
E VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
E hova a lap szellemi E 
E részét illető minden = 
E küldemény czimzendő. \ 

Ë Előfizethetni \ 
\ minden E 
E kir. postahivatalnál : E 
E Budapesten a szerkesz- E 
E tőnél, és Nagy Sándor E 
E könyvnyomdájában, \ 
\ IV., Papnövelde-utcza E 
E 8. sz. alatt, hova a | 
E netaláni reclamatiók is, \ 
E bérmentes nyitott \ 
E levélben, intézendők. E 

Szentbeszéd 
S z e n t - L á s z l ó k i r á l y ü n n e p é r e 

dr Karácsonyi Jánostői Nagyváradon. 

„En nem uralkodom rajtatok . . , 
hanem uralkodjék rajtatok az Ú r " 

Bin. II. 8, 23. 

A régiek egyik közmondása szerint a vagyont 
és jogot épp oly nehéz megőrizni, mint azt 
megszerezni. Családok, testületek, városok és or-
szágok tör ténetében folytonosan csaknem szem-
mel lá t juk e közmondás igazságát. Hány hirte-
len felgazdagodott ember vagyonát már a fiai 
elfecsérlik, hány virágzó város pár évtized a la t t 
elhanyatlik, hány hatalmas testület rövid idő múlva 
tengődök, haldoklók sorába kerül. — Mit mon-
dok? Hány századokra a lkotot t ország, hány 
dicsekvő, hirével a világot betöltő nemzet nem 
éri meg az első század végét? Csak, a mióta 
pl. e földnek, melyet most Magyarországnak 
nevezünk, tör téneté t ismerjük, 5—6 nemzet 
egymásután semmisült meg azon. 272-től 376-ig 
a gótok uralkodtak i t t . Ekkor a világ osto-
rának, Atillának népe a lkotot t i t t országot, 
melytől mindenki re t teget t s 77 év múlva már 
az is összedűlt. A gepidák foglalták el ekkor 
e földet, de az 560-ik év őket is megsemmisitette. 
— Jöt tek utánok az avarok; ezek körülvették 
országukat, lakásaikat bámulatos, erős sánczok-
kal, éber őrökkel, s még se tudtak állandóan 
megmaradni, mert 800 körül minden erejök 
megroppant s a félelmes népről közmondássá 
vál t : Hire hamva s i nc s—min t az avaroknak. — 
A magyar nemzet 1077-ben Szent-László ural-

kodása elején szintén e sorsnak nézett eléje. — 
Függetlensége már majdnem veszendőben volt, 
mert hisz mi tűrés-tagadás benne — való, hogy 
Salamon király fe la jánlot ta országát, nemzetét 
alat tvaló gyanánt a német — császá rnak .—Ha-
tára i t majd i t t , majd ot t kikezdé a külső, pogány 
ellenség. De még ezeknél sokkal nagyobb baj 
volt a belső pártviszály. 26 év alat t 3 királyt 
megöltek, egyet elűztek, 2-őt halálba zaklattak, 
négyszer r án to t t fegyvert magyar-magyar ellen 
s gázoltak egymás vérében. Ez idő ala t t pedig 
az elöljárók nem vigyázhattak a gonosztevőkre 
s a rablók, tolvajok ugy elszaporodtak, hogy 
senki sem volt biztos, vájjon nem lopja-e meg 
legközelebbi szomszédja vagy éppen atyjafia. 18 
év ala t t Szent-László e ret tenetes, végső rom-
lással fenyegető állapotból a magyar nemzetet 
kiragadta. Az a Németország, mely alattvalóvá 
akar ta tenni nemzetünket, nemsokára mint füg-
getlen ország népének szövetségét, barátságát 
kereste; a külső ellenségek elcsitultak, belül az 
országban biztonság, nyugalom honolt. — Hon-
nan ez örvendetes fordulat? Hogyan let t Szent-
László ekként Magyarország megmentője és meg-
szilárditója ? Mi volt az a bűvös, hathatós or-
vosság, melylyel Szent-László e kedvező, áldásos 
változást előidézte? — E kérdések merülnek fel, 
ha Magyarország régi romlásnak indult állapotát 
Szent-László uralkodásával összehasonlítjuk, e 
jogosan felvetett kérdésekre óhaj tanék én ez 
alkalommal megfelelni és Szent-László király 
könyörögjön érettünk, hogy azt az orvosságot 
ne csak éppen megleljük, hanem egyszersmind, 
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a mennyiben kinek-kinek szükséges, használhas-
suk is. 

Ismeretes ker. a. !, hogy Saul a zsidók első 
királya és Szent-László annyiban hasonli tot tak 
egymáshoz, ho°y mind a kettő népénél fejjel és 
vállal magasabb volt. De lelkükre nézve óriási 
köztük a különbség. Saul ragaszkodott a királyi 
hatalomhoz, Szent-László kész volt arról lemon-
dani. Saul üldözte azt, a kitől ha ta lmát féltette, 
Szent-László kibékült vele. Saul nem akar t maga 
felett más ura t ismerni, s inkább kardjába dőlt, 
hogysem más alattvalója legyen, Szent-László 
elismert, hódolattal imádott , föltétlen parancso-
lóként elfogadott maga felett egy u r a t : az Ur 
Jézus Krisztust. Annyira elfogadta azt, hogy 
tulajdonképen őt tek in te t t az ország fölött ural-
kodónak, királynak magát pedig csak e fő, e 
e valódi király hivatalnokának, ura parancsolat-
jai végrehajtójának. — Rámutathatnék ennek 
bizonyitékául egész életére, de minek, mikor 
Szent-László szóval is kimondja azt. igy kezd-
vén törvényeinek első könyvét : „Midőn a mi 
Urunk, Teremtőnk és Üdvözitőnk Jézus Krisztus 
uralkodott, László magyar király pedig előljá-
róskodott , alkottuk ezen törvényeket." 

Bámulatos és hallatlan nyilatkozat ez ker. a. ! 
De egyszersmind sokat, sőt mindent megmagyaráz. 
Azt akarta, azon fáradozott t ehá t Szent-László, 
hogy az Ur Jézus Krisztus uralkodjék i t t Magyar-
országon. Ez volt azon orvosság, melylyel Szent-
László Magyarországot a romlástól megmenté s 
nemzetét századokra megszilárditá. — Az Ur 
Jézus Krisztus nevében követeié, hogy a belvi-
szályok megszűnjenek, polgár polgártársának, 
ellenfél ellenfelének kezet nyúj tson; ennek nevé-
ben követeié, hogy a fegyverfogható férfiak éve-
ken keresztül életüket veszedelemnek tegyék ki, 
mig az ország a külső ellenségtől megszabadul ; 
ennek nevében követeié a biráktól, hogy ne néz-
zék a barátságot, rokonságot, vagyont, hanem 
ir tsák ki a gonosztevőket. — Nem ütöt t kard-
jára, mikor engedelmességet és áldozatot köve-
telt , mert tudta, hogy az erőszak csak elnémit, 
de meg nem győz, nem beszélt nagy hangon az 
állami jogról, mert tudta, hogy az a bosszúálló 
kar visszatartására a t i l tot t dolgokra vágyó 
rossz hajlam megfékezésére egymagában nem 
elég ; nem hivatkozott a társadalom, a közrend 
szükséges voltára, mert tud ta hogy a társada-
lom, a közrend nem elég jutalom annak, a ki-

nek egész életén át koplalnia, nyomorognia kell. 
— Hanem hivatkozott a felsőbb szentesitésre : 
„ Az Isten erősitse meg azt, a mi t ir tunk" mondja 
egyik rendeletének elején. — Hivatkozott az Ur 
Jézus Krisztusra, kinek először is mint Terem-
tőnknek és legfőbb Urunknak épp ugy joga volt 
megszabni, hogy ebben vagy abban a társadalmi 
osztályban szolgáljak neki, mint a hogy a faze-
kasnak joga van meghatározni, az agyagból mi-
féle edényeket alakitson. De hivatkozott az Ur 
Jézusra azért is, mert egyedül ő az, a ki ha 
egyrészt tőlünk áldozatot, lemondást, szenvedést 
követel, másrészt akar is, tud is bennünket ezért 
méltóképen megjutalmazni. 

K. a. ! A mennyire csak fel tud érni az em-
beri ész a multak tengerében, mindenenütt azt 
lát ja, hogy a nemzetek, országok sorsa összefüg-
gésben van az országok vallásával. A vallások 
mindig akarat lanul is befolyással vagy jó, vagy 
rossz hatással voltak a nemzetek az elöljárók ós 
alattvalók- egymáshoz. — A régi és mostani 
pogány vallások nem tudják másként fentartani 
a főbb elöljárók, a fejedelmek hatalmát, mint-
hogy az igazság arczulcsapásával istenekké te-
szik őket, az alat tvalókat pedig hizelgő, de alat-
tomos és elégedetlen emberekké. — Indiában 
Bráhma vallása 4 osztályra szaggatja az embe-
reket s azt, hogy az egyik folytonosan nyomo-
rult rabszolga legyen, vallásilag is erőszakolja. 
— Budha vallása kiöli a hazaszeretetet ; Moha-
med vallása jogtalan erőszakos hatalommal ru-
ház föl egyes nemzeteket a többi felett s ez 
által re t tenetes bajokat áraszt a világra. Ott 
van erre csattanós példaként a magyar nemzet 
egykori főellenségének, a töröknek alkotmánya. 
Nem én, hanem egy kálvinista iró (Salamon: 
Első Zrínyiek 228. 1.) mondja róla: rLegmegkü-
lönböztetőbb vonás az emberek elhajtása, s igy 
a vidékek elnéptelenitése. A török nemzet állam-
szervezeténél fogva rablott emberekből mérité 
erejét. A munkára rabokat alkalmazott , s rab-
lot t gyermekekből let t ka tonaságának szinejava, 
rablott nők voltak a törökök feleségei és szol-
gálói". 

Minek folytassam 1 Hisz kézzelfogható, hogy 
csak a keresztény vallás tudot t e tekintet-
ben tűrhető állapotokat teremteni. Ez békí-
te t te ki, ez te t te testvérekké a népeket, ez te t te 
felelőssé az elöljárókat, ez te t te hű, lelkiismere-
tes alattvalókká a polgárokat. 
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De sajnos, századunk e kézzelfogható igaz-
ságot is eldobta magától . — Neki j u to t t a szo-
morú dicsőség, hogy megkísértse azt, a mit a 
régiek esztelenségnek, lehetetlennek ta r to t tak : 
ál lamot alkosson vallás nélkül S mire j u to t t 
vele 1 

íme egy század óta i t t Európában folyton 
változtat ják az a lkotmányokat . Köztársaság, al-
kotmányos és nem alkotmányos királyság, csá-
szárság, népfelség, képviselőház, s más efféle 
egymásután következnek s mégis egy sem elég, 
hogy a belviszályok lecsendesedjenek, hogy a 
nemzetek ne marakodjanak, a felsőbbségek ne erő-
szakoskodjanak, az alattvalók ne zúgolódjanak. 
— Mindezzel nem tudták az országok ál lapotát 
megszilárdítani, sőt ellenkezőleg megrongálták 
annyira, hogy most már szaporodik azok száma, 
kiknek nem kell semmiféle rend, semmi elöl-
járóság, hanem azt kiabál ják: Éljen a fejet-
lenség ! 

Éppen ma Francziaországban óriási gyász-
szal állják körül a meggyilkolt köztársasági el-
nök ravatalát. Mély sa jnála t ta l tekint oda min-
den művelt nép. De az is igaz, hogy a gondol-
kozó ember, ha eszébe ju t t a t j a , hogy egy szá-
zad óta mennyi mindent elkövettek abban a 
szerencsétlen országban a ker. kath. vallás ki-
irtására, nem hal lgathat ja el azon megjegyzést: 
Ki mint vet, ugy ara t . 

Elég lehetne már untig a tapogatódzásból. 
Ugy sincs ezen ret tenetes baj ellen más orvos-
ság, mint a mit Szent-László használt : az, hogy 
uralkodjék ra j tunk az Ur Jézus Krisztus. Ural-
kodjék, nem ugy, m in t a földi királyok, fegy-
verrel, csatákkal, pénzveréssel, hanem uralkod-
jék szent-hite, parancsolatjai és áldásai által . — 
Királyunknak t a r t suk őt, kinek minden szava 
irányadónk legyen ez élet utain, kinek minden 
parancsát szivesen, örömmel, buzgón teljesit jűk, 
kinek áldását minden munkánkra kikérjük. 
Olyan királyunk legyen, kinek zászlajától, soha 
semmiféle csábitások, semmiféle gúnyolódások, 
semmiféle üldöztetések közt el nem tántoro-
dunk. 

Ker. a.! Oly időkre t a r toga to t t bennünket 
a jó Isten, melyekben szomorúan kell látnunk, 
hogy nemcsak egyesek, hanem népek országok 
készülnek elpártolni, vagy már el is pártol tak 
az Ur Jézus Krisztustól. Ki akarják rekeszteni 
az Ur Jézus szent tani tását és egyházát nemcsak 

a közéletből, hanem a családokból is. Nem szük-
séges emlitenem. tudjá tok jól, mi tör tén t a 

; napokban Magyarország törvényszerző gyüleke-
zetében. Ámde ker. a. ha mi Szent-László pél-
dájára az Ur Jézust királyunknak fogadtuk, 
akkor ezt összetett kezekkel nem nézhetjük. — 
Ne higyjünk a csábitóknak, a kik azt mondo-
gatják, hogy ők az Ur Jézushoz nem nyúlnak. 
Vájjon a jó katona csak akkor kél királya vé-
delmére, mikor már az ellenség fegyverét a ki-
rály torkára teszi. Minden a mi az Ur Jézusé, 
hite, egyháza, tanitása, egyúttal a miénk is. Ha 
azt bánt ják, bennünket is bántanak, ha az Ur 
Jézustól való elpártolásra szabadságot adnak, a 
mi társadalmi békességünket, nyugalmunkat te-
szik ki veszedelemnek, ha az ő parancsolat jai t 
az ország törvényeiben figyelmen kivül hagyják, 
hazánkat, nemzetünket támadják meg, annyi 
mintha házunknak alapjait , t ámaszai t szednék 
föl. — Vétkeznénk az igazság, önmagánk és 
nemzetünk ellen, ha nem küzdenénk az ilyen 

! szerencsétlen törekvések ellen. Tegye meg azért 
mindenki a maga kis körében, hogy az Ur Jézus 
Krisztus maradjon a magyar nép szivében az 
uralkodó; a szavazó polgár csak az Ur Jézus 
igaz hivét támogassa, másokat, eltévelyedettek 
felvilágosításával, a jók buzdításával, a rosszak 
megfeddésével, a ker. hi tnek a gyermekek, if jak 
szivébe való belecsöpögtetésével kath . hitének 
nyilt megvallásával járul janak hozzá, hogy or-
szágunk, nemzetünk legfőbb támasza a k. kath. 
hi t fenmaradjon. — Lelkesit&en bennünket erre 
az a biztos tudat , hogy ezáltal egyúttal nemze-
tünk megmaradásán munkálkodunk s oly dicső 
férfiú példáját követ jük , mint a minő volt 
Szent-László. Amen. 

A jun, 21-iki vereség hatása a katholikus 
sajtóban. 

Közöljük kath. laptársaink következő, figyelemre 
méltó nyilatkozatait a jun. 21-iki főrendiházi szavazás kö-
vetkezményeiről, nem azért, mint ha több figyelemreméltó 
nyilatkozat a kath. sajtóban nem jelent volna meg, ha-
nem, mert ez alkalommal csak a következő nyilatkoza-
tokra akarjuk felhívni t. olvasóink figyelmét. 

IV. A Tíatholikusolíhos. 

(A szatmári Heti Szemle szózata.) 

A keresztény ellenes álliberálizmus tehát megnyerte 
az első győzedelmet felettünk. 

Az Isten megengedte ezt. Talán büntetésül elköve-
2* 
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tett mulasztásainkért. Talán azért, bogy a vereség ujabb 
és nagyobb erőkifejtésre, erélyesebb szervezkedésre ösz-
tönözze a lesújtott magyar katholiczizmust. 

Hogy ellenségeink mily csúnya eszközökkel vivták 
ki ezt a pyrrhusi győzedelmet, azt az egész világ tudja, 
s azt liiszszük restellik maguk a nemesebb gondolkodású 
liberálisok is. 

A mi minket illet, fáj ugyan a honalapitó és alkotó 
magyar katholiczizmusnak ez a rut arczulcsapása, — de 
nem csüggedünk, sem nem mondunk le az előbb-utóbb 
bekövetkező győzelemről. 

A katboliczizmus kiállott már nagyobb üldözéseket 
is. Es az üldözök hol vannak? Ott feküsznek a sirban, 
miután a győzelmek után ajkukon e szóval fejezték be 
dicstelen éltöket : „Győztél Galilaei ! Es az egyház? Két 
ezredév ádáz küzdelmei után él, virágzik és terjed és 
Macaulav-ként — élni fog ernyedetlen erővel akkor is, 
a mikor valamely uj-seelandi utazó egy nagy pusztaság 
közepett a londoni hid egyik tört ivezetén foglal helyett, 
hogy sz. Pál romjait vázolja. 

A magyarországi katholiczizmus azonban elveszhet, 
ha hagyjuk, mert neki külön nem igérte Isten a halha-
tatlanságot. Elveszhet, és vele együtt el fog veszni ha-
zank, miként mihamarabb letűntek mindazon birodalmak, 
a melyek kidobták lábaik alól szilárd alapjukat, a keresz-
ténységet. 

De nem hagyjuk, sem egyházunkat, sem hazánkat! 
Nem hagyjuk, hogy a népeket sorvasztó álliberálizmus 
és a judaizmussal szövetkezett szabadkőműves szellemnek 
martaléka legyen egyházunk és hazánk. 

Szemeinket a keresztre függesztve és a fogságba 
hurczolt VII. Piussal egyesülve, reménytelten kiáltjuk : 
Hála Isten, már erőszakhoz nyúlnak! 

Mert ugyan mi volt egyéb e győzelem, mint a leg-
csunyább erőszak, modern alakban ? 

Az alkotmányosság megcsúfolásával kijátszották a 
népakaratot; a melyet meg sem kérdeztek a választá-
sokon. 

A megvásárolt, hazug sajtóval kijátszották, megha-
misították a közvéleményt. 

Czéljaikra fölhasználták az utczai csőcselék köpködő 
terrorizmusát. 

Az alkotmány sérelmével és nagy veszélyére terro-
rizmusokkal saját pár t jukra erőszakolták a koronát. 

A forradalom rémét nem csak festették a falra, de 
már hangoztatták is programmként jelszavait, — a va-
gyon-rablást. 

Es czéljukat legalább egyelőre, elérték. 
Ebből láthatják a magyar katholikusok, hogy e 

kormány és szövetségesei mindenre képesek lesznek, és 
mindent kivihetnek, ha erélyes szervezkedésünkkel vetó-t 
nem kiáltunk és le nem döntjük e hit- és hazarontó 
rendszert. 

Egy kiáltásnak kell tehát végig hangozni szerte e 
hazában az első vereség után : Föl a küzdelemre, az or-
szágos szervezkedésre az uj választásokhoz. 

E tekintetben kétségtelenül a központi vezetés van 
hivatva megadni a keretet és módot, miként megadta már 

a budapesti kath. nagygyűlésen a jelszót. A feladat orosz-
lánrésze tehát a központi vezetőkre hárul. 

Nekünk, a vidéknek csak a vezérekhez kell állnunk 
mind egy szálig, a kiben csak hit él, és az egyház sze-
retetének csak egy szikrája is lobog. Nekünk csak kö-
vetnünk kell, és erélyesen keresztül vinnünk a vezérek 
szavát. Yárva-várjuk ezt a szót s küzdelemre elszántan 
kérve kérjük hivatott vezéreinktől. 

Vannak azonban addig is fontos feladataink, a me-
lyekre nem kell várnunk többé központi vezény-szavakra. 

Minden valamire való városban s községben kath. 
körökbe kell tömörülniök a buzgó katholikusoknak. 

Minden nagyobb vidék központjában kath. lapot kell 
alapitaniok. 

Minden megye katholikusainak k a t k nagygyűléseket 
kell tartaniok. 

Félre most a kislelküséggel, az emberi tekintetek-
kel, a bátortalan töprenkedéssel. Panaszszóra ne nyílja-
nak meg ajkaink. Eszünk, kezünk, s összes anyagi és 
szellemi erőnk vegye át a szájnak a munkáját. A szavak 
ideje lejárt, tettek lépjenek nyomába. 

Es ha csak egy kís eredményre is van kezdetben 
kilátás, ne feledjük, hogy 12 egyszerű apostol épitette 
ezt az öt világrészre kiterjedő hatalmas egyházat. 

A mustármagból terebélyes fa lesz. 
Isten, az élet ura, kikelti, virágzásra hozza. Az 

Isten angyalai eljönnek, megöntözik és népek fognak 
letelepedni enyhet adó terebélyes ágai alatt. 

Hithű katholikusok föl a tettre s szervezkedésre 
minden faluban, minden városban, mert veszélyben az 
egyház és a haza, ha tovább is ellenségeinknek engedjük 
zsákmányul a kath. őseink vérével megszentelt drága ha-
zánkat. 

Ez legyen méltó feleletünk ellenségeink győzelem-
kiáltásaira ! *** 

V. Az erőszak formalitásai. 

(A Pécsi Közlöny vezérczikke.) 

A főrecdek 4, mond: négy szavazattöbbségével el-
fogadták a köt. polgári házasság törvényjavaslatát. Ezen 
persze semminemű hatalom sem változtathat többé egye-
lőre. A hatalomhoz, a személyekhez görcsösen ragaszkodó 
érdekszövetkezet terrorizmusa megtermette fanyar, eről-
tetett gyümölcsét, s a történtek után az apostoli király 
nem fog tétovázni a szentesítéssel, hacsak a főrendek több-
sége, miként a terroristák klikkje, ujabb szavazást nem 
sürgetne. Hisz két-három hét alatt csak nem változott 
meg a főrendek többségének a meggyőződése; hisz' 21 
mégis csak több valamivel mint 4 ; s ha Wekerle hivat-
kozott a parlamentre, Zichy Nándor joggal felebbezhet 
a nemzet nagy többségéhez. 

Ha az üres formaságok sivár korszakát nem élnők, 
a főrendeknek újra kellene szavazni. Mivel azonban ná-
lunk az erősebbnek van igaza, ez nem fog megtörténni, 
s igy ezen kizárt eshetőség helyett lássuk a nagy alkotás 
néhány praktikus folyományát. 

A kötelező polgári házasság a vallási villongásokat 
akarja lecsendesíteni a telhetetlen protestántizmus kielé-
gítésével. 
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Tényleg a katholikusok-, a görögök-, a zsidók-, az 
unitáriusokra a protestáns házassági jog felerőszakoltatott ; 
de czélját sem a protestantizmus, sem az állam el nem 
érheti a polgári házassággal. 

A protestantizmus ugyanis nem a hitetlenekkel, 
hanem a szám- és vagyonban való gyarapodással törődik 
mindenek fölött. Ámde most a polgári házasság követ-
keztében megszűnnek az apostasiák, s a 68. 53. szakasz 
szükségessé vált megváltoztatásával kevesebb lesz a pro-
testáns gyermekek is ezután. Igaz ugyan, hogy áhitoznak 
egy állami dotáczió után és, hogy hatalmas pártfogóik 
vannak a magas kormánynál ; de, mert az állam igen 
szegény, a katholikusoknak pedig lesz annyi magukhoz 
való eszük, hogy a magukét nem engedik, e téren is na-
gyon keveset fognak nyerhetni. S ha sokat kapnának is, 
a mi lehetetlen, még mindég nagyobb a katoliczizmus er-
kölcsi hatalma, s hozzá járul, hogy erőszakos fondorla-
taikkal felébresztették a kath. öntudatot. 

Az állam ugyan elrettentő jelét adta a polgári há-
zassággal mindenhatóságának, d^ czélját nem érte, nem 
érheti sohasem el ezen az uton. 

,A házasság nem lett polgári, mert a nemzet milliói 
az egyházi kötést tekintik mérvadónak. Nem lett házas-
ság, mert milliók szemeiben a csak polgárilag kötött „há-
zasság", ágyasság leszen a törvény daczára is. Nem lett 
egységes, mert természetesen a nép milliói meggyőződésük 
szerint ezután is felfogják keresni az egyházi forumot, s 
az államin kivül lesz katholikus, görög nem egyesült, 
orthodox zsidó házassági jog, tehát — bogy többet ne 
mondjunk — legalább is négyféle házassági jog. 

Persze az elfogult jogász fanatizmusa evvel mit sem 
törődik. Meglesz a kódex, meglesznek a paragrafusok. A 
nemzet élete, a lelkiismeretek szabadsága és nyugalma az 
bagatell akkor, mikor a nagy kondifikátor átülteti — s 
ez nem plágium ! -— a porosz házassági jogot nemzeti 
irodalmunkba és törvényhozásunkba. 

De legyünk igazságosak. A felekezetlen állam bizik 
a papok intenzivebb buzgóságában. Ne kössön senki hit-
elvei ellen házasságot! 

Tehát a papok az iskolában, a templomban, a szó-
széken, a gyóntatószékben, a társaságban, hivatalosan és 
privátim a közfelfogással egy ugyanazon értelemben, a 
csak polgárilag megkötött „ házasságot" ágyasságnak fog-
ják bélyegezni. A feloldozást, még a halálos ágyon is, 
kenytelenek lesznek, az ilyenektől megtagadni. Felfogá-
sukat, az egyház törvényeit érvényesíteni fogják keresz-
telések, esküvők, temetések stb. alkalmával. Igy fognak 
megszűnni a súrlódások ; igy vétetik eleje a tvjavaslat 
nagyszabású concepciójával a vallási egyenetlenségeknek ; 
igy fog a nemzet konszolidálódni; igy vettetnek megjövő 
nemzeti nagyságunk és boldogságunk alapjai ! 

Mindezekből csak az látszik, hogy egészen más do-
log paragrafusokat összekompilálni és az élet tényleges 
szükségleteinek megfelelni. Bürokrácziával nem lehet 
nemzeteket kormányozni, még kevésbé boldogítani. A ki 
sebeket akar gyógyítani, annak ismernie kell az orvosság 
összes hatásait és a szervezet minden részecskéjét. Sok 
méreg orvosság, ebben az esetben az orvosság lett mé-
reggé. Az ember nemcsak polgár, hanem első sorban 

vallás-erkölcsi lény. Ha a házasság világi vonatkozású 
ügyét rendezi az állam, saját jogkörében marad: igy ide-
gen, egyházi joghatóság körébe ártotta magát, és ez nem 
maradhat visszahatás nélkül. A lelkiismeret és a szabad-
ság szava erősebb a paragrafusoknál. A lehetetlent soha-
sem kell akarni. A kí szelet vet, csak vihart arathat. 

Mint kellett volna tehát segíteni az anomáliákon? 
Megírtuk e lapok hasábjain, kifejtette azt Schlauch bíbo-
ros emlékiratában. Es ez nagyon bele illett volna a meg 
nem hamisított liberálizmus rendszerébe. Ez megfelelt 
volna a természetjog primitív követelményeinek, az ember 
és a házasság természetének, a tényleges szükségleteknek, 
az egyenlőség, szabadság, testvériség nagy eszméinek, az 
ország szegényes pénzügyi viszonyainak. 

A házasság lényegében, első sorban vallás-erkölcsi 
intézmény. Tehát érvényre, bontó akadályai az egyházi 
forumok elé tartozik. Cuique suum. Ez az igazi, nem 
erőszakoskodó szabadelvüség. Ha a vallásváltoztatás nem 
érintheti a felbonthatlannak kötött házasság érvényét, 
megszűnt minden an om a lia. Ez nem kerülne milliókba, 
csak egy törvényczikk módosításába. Nem tetszenék tán 
a protestánsoknak meg a zsidóknak, de 12 millió katho-
likus- meg görögnek nem ütköznék hitelveibe. Es lenne 
benne egyéni, testületi, lelkiismereti szabadság. Egyen-
lően szabad kezet engedne e valláserkölcsi ügyben az 
egyházaknak. Nem bontaná meg hivatalos államkézzel a 
nemzeti testvérvallások egymáshoz való viszonyát, egynek 
elveit a többire feloktrojálva. 

A nemzet és a főrendek többsége velünk. Az ido-
mított parlamenti többség a nemzet megkérdezése nélkül 
nem lehet mérvadó. Mi fog győzni hát, vájjon a forma-
litások erőszakos czeremoniái avagy az alkotmányos jog 
az objektiv igazság ? . . . Ezt a jövő fogja megmutatni. 

Bartinay. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Budapes t , jul . 6. Előjelei az iskolaügy teljes bevonásá-
nak az állami omnipotenczia körébe — elég sürüen jelent-
kezhetnek arra nézve, hogy Sión őreit s a kath. egy-
háznak, mint 9 millió katholikus vallásos nevelése 
gondozójának a minden öntudatos és kötelessége tuda-
tában élő tagjá t figyelmessé tegyék az iskolaügy fej-
lesztése terén hazánkban történő eseményekre és vál-
tozásokra. 

Most tar to t ta a középiskolai tanáregyesület köz-
gyűlését Tátrafüreden. Elnököl t a jövendő közoktatás-
ügyi ál lamti tkár; jelen volt a közoktatásügyi minister 
egy befolyásos ministeri tanácsosa. Eddig minden rend-
ben vcrtna, bár ki tűnt , bogy a tagok oly csekély szám-
ban jelentek meg, hogy az alapszabályokon tervezett 
változtatásokat tárgyalás alá sem lehetett venni, mert 
nem jelent m e g a n n y i tag, a mennyit az alapszabályok 
változtatások eszközölhetésére előírnak. A középiskolai 
tanáregyesület kebelében duló baj , a mely miatt oly 
kevesen jelentek meg, akkor pat tant fel egy régóta 
gennyedő seb alakjában, mikor a ministeri tanácsos 
ajkain elhangzott a panasz, hogy felekezeti, értsd hit-
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vallásos iskolák tanárai közül alig jelent meg valaki 
a közgyűlésen. 

Bizony, ez igy történt . Es annak, hogy az orszá-
gos középiskolai tanáregyesület i ránt a katholikus tan-
intezeteknek kivált papi, de öntudatos világi tanárai 
is egyátalában nem tudnak lelkesedni : annak oka száz-
egy. Százegyedike nem más, mint az, a k iben a vallásos 
érzést ki nem ölték a mostoha viszonyok, az már a 
középiskolai tanáregyesület levegőjében is halhatni véli 
a katholikus, a szerzetesi intézetek leszoritására, esetleg 
à la Francziaország, állami önkény alá vetésére törekvő 
szellem szárnyának suhogását. Ez az oka, a miért a 
mi papi, szerzetesi, sőt mint mondám, öntudatos világi 
katholikus tanári köreink az országos középiskolai 
tanáregyesületbe részint nem igen kívánkoznak belépni, 
részint, ha belépnek is, szeretnek a benne való szerep-
léstől visszahúzódni. 

Ebből az alkalomból, tisztelettel fe lvet jük a kérdést : 
nem volna-e czélszerü. ha a kath. középiskolákat fentartó 
kath. személyiségek és a szerzetek főnökei katholikus 
középiskolai tanáregyesület alapítása iránt legközelebb, 
most őszszel értekezletet tar tanának, hogy jövő télen 
már megalakulhatna maga az egyesület. A katholikus 
tanáregyesület aztán bá t rabban küldhetne képviselőket 
az állam által portált országos középiskolai tanáregye-
sület nagygyűléseibe, mert nem kellene attól tartaniok, 
liogy az államosítás özönvize el fogja nyelni. 

Az államosítás mindent á tgyúrni óhajtó velleitá-
sának előjelei egyébiránt más oldalról is mutatkoznak, 
a sajtó terén is előre vetik a közvélemény alakításának 
út jára árnyékukat. A „B. H."- lapban az „Iskolaév 
végén" czim alatt a következő tapogatódzásban láthatók 
az államomnipotenczia karmai, melyek haj lamot mutat-
nak, nemcsak a nép- és középiskoláknak a nevelés- és 
tanügynek egész széltében-hosszában való elállamositá-
sára, hanem magát a budapesti egyetemet is, megne-
vezés nélkül, ugy készülnek egymástól izolált szak-
iskolákra szétdarabolni, hogy a vallásos hegenomiának 
a tudományok ezen izolált egyetemein még híre se legyen 
többé. Érdemes lesz a „B. H." e „látnoki" enuncziá-
czióját figyelmesen újból és újból elolvasni. 

(Vége köv.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Zichy Nándor gróf záró-beszede 

a pozsonyi katli. nagygyűlésen. 

Tisztelt nagygyűlés! Elismerem, megvallom nyo-
mott kedélyhangulattal léptem ma kedves szülővárosom 
területére. A kép, mely előbbi kath. gyűléseink alkalmá-
val lelkünk előtt állott már vala, sokat igért és uj tevé-
kenységre lelkesített. Azóta úgyszólván fordult a koczka, 
a helyzet megváltozott. A képviselőház az egyházpolitikai 
programm legfontosabb részét a misztérium beterjesztése 
szerint már elfogadta és a főrendiház, mely Európa egész 
katholiczizmusának öröm nyilvánítása között a házassági 
javaslatot visszavetette (Zajos éljenzés.), ennek a főrendi-
háznak az a szomorú sors lett osztályrésze, hogy máso-
dik szavazásnál négy szótöbbséget nyerjen a javaslatnak. 

(Közbeszólás: Sajnos!) És mi, kik hazánkban a szocziálp o-
litika terén való kath. öntudatnak emelésére hoztuk be a 
kath. gyűléseket; mi kérdezzük, mi lesz ezentúl föladata 
eme kath. gyűléseknek ? (Halljuk, halljuk !) 

Eme gyűlések föladatukat nem vesztették. (Ugy 
van, ugy van !) A kath. gyűlésekre nagy föladat vár az 
egész világon. Ez a kath. szellemnek ébresztése. (Éljen, 
éljen !) Nem csak politika, hanem igaz keresztény élet, 
jámborság, Krisztus és az egyház szabályai szerint való 
életmód (Zajos éljen.) és pedig minden téren. (Megujuló 
éljen !) 

Ezt akarják előmozdítani s minden tagjukkal meg-
értetni a kath. gyűlések. (Ugy van, ugy van!) Másrész-
ről a keresztény kötelességek azon része, mely a mult 
időben nagyon is feledésbe ment, uj életre költendő és 
ez : a kötelesség teljesítés a társadalom, állam, törvény-
hozás, közigazgatás terén. (Zajos tetszés.) E téren a kö-
telesség teljesítés épp oly lelkiismereti föladat, mint 
minden más tekintetben. (Zajos tetszésnyilvánítás!) A 

[ ki ebbeli kötelességét elmulasztja, kötelességet mu-
laszt önmaga, kötelességet mulaszt családja, köteles-
séget mulaszt fejedelme ellen, a forrón szeretett ural-
kodó (Tüntető tetszés nyilvánítás.) és haza ellen. (Hosz-

! szantartó zajos helyeslés.) És e nagyfontosságú mu-
lasztásoknak összege képezi okát aonak, hogy oly óriási 
tág mező előtt állunk, melyet bevetnünk és a jövő szá-
mára gyümölcsöztetnünk szükséges. (Ugy van, ugy van !) 
Mert talán sehol sincs e tág mező oly kevésbé gondozva 
s elfoglalva, mint szeretet magyar hazánkban. (Ugy van, 
ugy van !) Nem csak a kötelező polgári házasságra vo-
natkozó tvjavaslat, nemcsak az egyházpolitikai javaslatok 
azok, melyek ellen küzdenünk szükséges ; az egyháznak 
összes intézménye, egész szervezete, tevékenysége a csa-

! Iádban, iskolában, plébániákon, egyházmegyében, minde-
nütt kérdésessé vált mulasztásainak és a keresztényellenes 
állam túlkapásai folytán. (Hosszas zajos tetszés, taps.) 

Isten kegyelméből nekünk jutott a föladat, hogy e 
térre lépjünk és elfoglaljuk, azért ez a nemzedék terem-

i tője iránt különös hálára van lekötve. (Tartós tetszés.) 
Mi mindeme kérdésekre nézve állást foglaltunk : a 

kath. gyűléseken, Sopronban, Komáromban, Szabadkán, 
Budapesten . . . . és tesszük ezt itt is. Tiltakoztunk a 

í polg. házasság behozatala ellen (Tetszés és közbeszólás : 
Tiltakozunk ismét ! Nembel i ! ) és az egész egyházpolitikai 
programm ellen. Ez alkotmányos jogunk vala s ma is az 
marad jövőben is. (Szűnni nem akaró taps.) 

Csak hogy más a tiltakozás módja. Akkor azokat, 
kik a nemzet nevében hivatvák törvényt hozni, figyelmez-
tettük, hogy teljesítsék kötelmeiket mint hazafiak és ke-
resztenyek egyaránt. Ma — és erre vonatkozik javaslatom 

! — kötelességünk csatlakozni a mélt. püspöki karhoz, 
melynek legszentebb kötelessége az apostoli király trónja 
elé lépni a legmélyebb alázatosság, ragaszkodás érzetétől 
áthatva, melylyel az apostoli király személyének adózunk, 
ama szeretet melegével, mely szivünket betölti ama feje-
delem iránt, ki alattvalói iránt oly benső szeretettel visel-
tetik, a kiről tudjuk, hogy mint keresztény ugy érez és 
gondolkozik, mint mi. (Tüntető viharos tetszés.) Mondom, 
szent kötelességük a fölszentelt király elé járulni s ugy 
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a maguk, mint mindnyájunk nevében esdekelni: ne szen-
tesítse e törvényt. (Megujuló tetszésnyilvánítás!) 

Ezzel semmi különöset sem müvelünk, csak a mi 
kötelességünk. Mert a mi a püspök kötelessége, az minden' 
keresztény kötelessége. (Megujuló tetszés.) Az Ur nem 
csupán a papoknak parancsol : : kövess engem, hanem 
minden kereszténynek. 

Mivel tehát mi ily értelemben vett keresztények és 
hazafiaknak érezzük magunkat, a föladat tudatával is át-
hatva kell lennünk, mely jövőben vár reánk. (Halljuk !) 

Egyház és vármegyékkint keresztény gyűlésekké 
kell szervezkednünk, országos központot teremtenünk. A 
következő képviselő választásokra kell készülnünk. Már a 
legközelebbi jövőben, minden nap kérdezzük meg azokat, 
kik bennünket képviselni hivatva lesznek: „Miként gon-
dolkoztok ama kérdések felől, melyek minket mint ke-
resztényeket és honpolgárakat érdekelnek!? (Tüntető 
helyeslés.) Nagyon felületes eljárás az utolsó órában em-
bert keresni, tanulmányozzuk az illetőt évek hosszú során 
át, ítéljünk felőle, élete, erkölcsei, cselekedetei után. (Tet-
szésnyilvánítás.) Akkor majd nem lesz oly törvényhozó 
testületünk, hol a képviselők oly életbevágó kérdésekben 
merészeljenek választóik nevében szavazni a nélkül, hogy 
meg ne kérdeznék őket: „Tetszik-e nektek, a mire mi 
szavazni akarunk ?" (Tartós tetszés, taps.) 

Bármilyen legyen is ez országgyűlésen az egyház-
politikai programm fölötti döntés, mi a törvény oltalma 
alatt, alkotmányos jogunk alapján eme törvényeknek ke-
resztény kathohkus szellemben való megváltoztatását sür-
getni és napirendre való kitűzését követelni meg nem 
szününk. Evvel semmi különöset nem mondottam. (Ugy 
van!) Minden uj törvény nem egyéb, mint egy előbbeni-
nek megváltoztatása, és minden törvény egy rosszabbat a 
múltból hatálytalanná tesz. Ez a házassági javaslat pedig 
rossz. (Szűnni nem akaró tetszés.) Rossz, mert keresztény 
ellenes. Rossz, mert a többségnek joga nem lehet egye-
seknek rvagy a kisebbségnek jogait csorbítani. (Tüntető 
helyeslés.) Már pedig, hogy mint keresztények és katho-
likusok éljünk, elidegenithetlen személyi jogunk, (Per-
czekig tartó tüntető helyeslés ) joga ez az egyháznak 
Magyarországban ; és a magyar államnak kötelessége eme 
jogokat ugy, mint az ember minden jogait védelmezni és 
képviselni. (Megujuló tetszés.) 

Ne beszéljenek a szabadság nevében azok, kik val-
lásunk szabadságát megtámadják, kik egyházunk szabad-
ságát csorbítják. (Zajos helyeslés ) Mi velük, a liberáli-
sokkal szemben egy pártot fogunk fölállítani, mely a 
keresztény szabadságnak pártja leend. (Leirhatlan lelkese-
dés.) Nem fogjuk kérdezni: „Milyen nyelvet beszélsz?" 
Az Ur nem egy nyelvet adott a népek, hanem az apos-
toloknak minden nyelvet. (Szűnni nem akaró tetszésnyil-
vánítás.) Es mi mindenkivel a maga nyelvén fogunk szó-
lani. A léleknek joga, hogy a lélekhez a maga nyelvén 
beszéljen. Es ők mindnyáján m gfognak érteni, meit szív 
a szívhez fog szólani. (Megujuló lelkes tetszésnyilvánítás.) 

Nem fogunk meghajolni azok előtt, kik mondják, 
hogy a tömeg műveletlen s csak arra való, hogy válasz-
táskor megvesztegessék s demoralizálják. Az ország kép-
viseletét azon szempontból fogjuk szervezni, hogy abban 

a tömeg szive, ismerete és lelkiismerete szerint legyen 
képviselve. Mi mind egybe fogjuk hivni, kiknek érdekei 
itt képviselve lesznek s megkérdezzük majd őket mind, 
nemcsak azokat, kiket bizonyos kijelölt kerületekben kor-
látolt választási jog fog megilletni. Minden embernek 
joga, hogy az, ki őt kormányozza, őt megkérdezze és 
meghallgassa, őt vallásában, érdekeiben védelmezze, azo-
kat előmozdítsa s felvirágoztassa. (Óriási tetszés ) Valóban 
csak igy teszünk szolgálatot uralkodónknak és hazánknak. 
(Dörgő tetszésnyilvánítás.) Éljen a király! (Frenetikus 
éljenzés. Fölemelkednek helyeikről. Kalap, kendő lobog-
tatás.) 

Es most kérem önöket kedves hitsorsosaim, fogad-
ják el javaslatomnak határozatilag való kimondását, hogy 
a pozsonyi katholikus gyűlés elhatározza, miszerint tisz-
teletteljesen csatlakozik a méltóságos püspöki kar, ő emi-
nencziája a biboros herczegprimás és a többi egyházfejede-
lemnek ő felsége az apostoli király trónusának zsámolyá-
hoz teendő legalázatosabb esdő kérelméhez, *) hogy vonná 
meg a kötelező polg. házasságra vonatkozó tvjavaslattól 
szentesítését. 

Tudomány és Irodalom. 
-f- Az egri egyházmegyei irodalmi egylet pálya-

tétele. Önálló tanulmányban fejtessék ki, az egyházjog s 
a magyar országos törvények és jogelvek szemelőtt tar-
tásával a magyarországi róm. kath. egyházi vagyon tulaj-
donjogi viszonya, tekintettel különösen is annak különféle 
czimü eredetére, birlalására, rendeltetésére. — Pályadij 
800 korona. A pályamunkák idegen kézzel irva, bekötve, 
lapszámozva s a szerző nevét rejtő zárt jeliges levéllel 
ellátva 1895. május hó 31-ig az egri egyházmegyei iro-
dalmi egylet elnökségéhez küldendők. Terjedelme az író 
belátására hagyatik. A pályanyertes mű első kiadásának 
jogát az egylet fentartja magának ; ennek fejében a 
munka értékéhez képest esetleg a pályadíjon kivül, tisz-
teletdíjjal is jutalmazza azt. A pályázatban más egyház-
megyei egyháziak, ugy szintén világiak is részt vehetnek. 
— Kelt Egerben, 1894. jun. 15. a választmány megbízá-
sából dr Párvy Sándor e. i. alelnök. 

V E G Y E S E K . 
Wekerle lemondása, Taszary bibornok lemon-

dása — az uborka-saison szülöttei. Különösen egy-egy 
főpásztor lemondása nem oly Csáky-szalmája szokott 
lenni, hogy azt mint a bukot t miniszterek lemondását 
tetszés szerint lehetne napirendre hozni s napi rendről 
le vennnninden héten. Egy-egy főpásztort egészen másféle 
kötelék fűz az ő egyházmegyéjéhez, mint a minisztert az 
ö tárczájához. A minisztert egy-egy programm keresztül-

*) Tehát Dem határozta el a pozsonyi gyűlés, hogy a püs-
pöki t a r küldöttségileg vagy testületileg járuljon a fenség elé, ha-
n e m számtalan oknál fogva feltehető levén, hogy a püspöki kar, 
mint ilyen, lépéseket fog tenni a vallásügyi viszonyok radikális fel-
forgatója ellen a trónnál, a pozsonyi kath. nagygyűlés már előre 
csatlakozott a főpásztorok apostoli akcziójához. Zichy Nándor 
gróf ur szokott tapintatosságával járt el itt is. A szerk. 
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vitelével bízta meg a királyt; ha bukik a programm,bukik 
a minister is. Egy-egy püspök nem a királytól kapja az 
örök evangéliumnak minden körülmények közt, j ó és 
balszerencsében egyenlő buzgósággal való hirdetésére 
és érvényesítésére a missiót, hanem a pápától. Minden 
esetre fel kell világositani és rá kell birni a királyt, 
hogy ne já ru l jon Magyarország elkereszténytelenitésé-
hez. elvallástalanitásához az ő királyi sanctiójával ; 
hanem a püspöki székekkel nem kell dobálózni. Azok 
nem királytól kapott miniszteri tárczák! 

— A zágrábi installáczióra. A politika, mint az 
idők és az emberek változnak ; de nem változnak a 
ker. vallásnak, a kath. egyháznak isteni alapelvei. 
Horváta jku, részben már csak szomszédainkhoz, rész-
ben még mindig polgártársainkhoz a legbensőbb s 
legszentebb kötelékek fűznek : a keresztény, a krisztusi 
szeretet testvériségéé. A zágrábi főpásztori széket 
magyar királyok alkották és emelték nagyra. Az 
esztergomi érsekség suffragenansa, Magyarország prímá-
sának alattvalója volt a zágrábi püspök. 1848 után, 
Magyarország politikai aléltságában, az egyházi szer-
vezkedés az ország határai körül délnyugaton és 
délkeleten csatlakozott a nemzetiségi nagyralátások 
irányához ; a történeti keretek megbontat tak. Még nem 
termett annyi gyümölcs, hogy Ítéletet lehetne mon-
dani a nemzetiségi i rányban tör tént egyházi intézke-
dések nagy vagy csekély haszna íelől a katholiczizmus 
szempontjából. Még politikailag is most kerülünk csak 
be a forrongások közepébe ! Mi innen Magyarországból 
őszinte kathol ikus testvéri jókivánata inkat kü ld jük 
Zágrábba, az u j érsek installácziójára ! 

— A luciapesti hitoktatók közös élete. A fővárosi hit-
oktatók szerény fizetésükből még az ellátásukat és a laká-
sukat is fizetik. Ez a fizetés egyáltalában nem elégséger 
arra, hogy állásukhoz megfelelően éijenek. Cselka Nándos 
érseki helynök javitani akar a hitoktatók sanyarú hely-
zetén. Szeptember elsejére nevezetes reformot akar élet-
beléptetni. A hitoktatók részére külön házat bérel ki a 
pesti és a budai oldalon, mely zárdához hasonló beren-
dezésű iesz. Az épületben minden hitoktató külön lakást 
kap, de közösen étkeznek. Mindkét házban külön rektor 
lesz. Cselkának halhatatlan érdeme a székes főváros hit-
oktatásának nagy arányú kifejlesztése. 

= Papi lelki szent gyakorlatok Kalocsán a Jézus-
társaságiak kollégiumában ez évi julius hó 23-án este 
és másodízben aug. 6-án szinte este kezdődnek s tartat-
nak tetszés szerint 3—5 vagy 8 napig világi papok s 
szerzetesek számára. Az ezen lelki szent gyakorlatokban 
résztvenni óhajtók szíveskedjenek szándékukról megjele-
nési idejök s végzet.dő lelkigyakorlatuk időtartamának jel-
zésével alulirottat értesíteni. Napi eltartási s lakdíj egy 
forinttal födöztetik : szűkebb anyagi heljzetü azonban tel-
jes készséggel fölmentetik. Breviáriumon kívül Kempis 
Tamást is szíveskedjenek magokkal hozni. Kalocsán, 1894. 
junius hó 27-én. Czentár János, a kalocsai kollégium 
rektora. 

— A budapesti Kath. Tanonczok Otthonát vasárnap, 
f. hó 1-én, nagy megtiszteltetés érte, amennyiben a ma-
gyar katholikusok egykori feledhetetlen vezérének özve-
gye, gróf Cziráky Jánosné ő nagyméltósága, leánya Czi-
ráky Lujza grófnő kíséretében váratlanul megjelent és 
mic'tegy teljes órán át nagy érdeklődéssel időzött a mes-
terinasok között. Ezzel kapcsolatban örömmel közöljük, 
hogy Pallavicini Edéné őrgrófné ő mélt., a Kath. Tanon-
czokat Védő Egyesület hölgybizottságának alelnöke, a 
nevezett egyesület számára, korán elhunyt leánya Mária 
emlékére ezer forintos alapítványt tett. Az egyesületi ala-
pító tagjai sorába léptek azonfölül ujabb időben : báró 
Atzél Béla, gr. Batthyány Józsefné, Bubla Fereücz, Dósa 
testvérek, gr. Dessewffy Marianna, Éberling Józsefné, 
Ehrenheimné szül. Sztáray grófnő, Gerlóczy Károlyné, 
Geiszler Lajos, Haszkő Jenő, Hausmann Sándor, Hirsch 
Istvánné, Kaiser János, Krizsán Mihály, Lepsényi Miklós, 
Lövészy Etel, ifj. Muslay Sándor, Németh Gellért, dr 
Országh Sándor, Ott Antalné, Pertnl Géza, Pigler Lipótné, 
Rigler József Ede, Reitler József, özv. Strausz Ferenczné, 
Mikus Károlyné. 

— Értesítés. Van szerencsém a m. t. érdeklődő kath. 
közönségnek becses tudomására hozni, hogy a folyó évi 
augusztus hó végére tervezett lourdesi országos zarándok-
lat, daczára annak, hogy az előkészületek ugy a vasútra, 
mint a Lourdesban való elszállásolásra nézve már meg-
történtek, a közbejött kedvezőtlen francziaországi és ha-
zai társadalmi és közéleti viszonyok miatt ebben az évben 
elmarad és a jövő esztendőre balasztatik, a mikor, amint 
reméljük, a viszonyok kedvezőbbek lesznek és a minden-
felé forrongó kedélyek is lecsillapodnak. Hogyha mind-
azonáltal egyesek, vagy kisebb társaságok Lourdesbe 
zarándokolni óhajtanak, a Lourdesben való olcsó és ké-
nyelmes szállás és ellátásra nézve útbaigazítással bárki-
nek bármikor a legszívesebben szolgálok. Kéretnek a 
hazai kath. lapok e nyilatkozatnak szives közlésére. 
Budapesten, 1894. jul. 3-án. Dr Purt Iván, központi pap-
neveldei tanulmányi felügyelő. 

Sajtóliibaigazitás. Előző számunk első Vegyes ében 20-án 
helyett 30-án olvasandó. 

fflHF" Felhivás előfizetésre. 
Az a leírhatatlan helyzet, mely felé keresztény val- , 

lásunk, katholikus egyházunk, a lezajlott és még ezentúl 
következendő, eddig szerencsétlen végünknek mutatkozó 
óriás valláspolitikai küzdelmek kapcsán ragadtatik, a leg-
kiáltóbb felhivás a „Religio-Vallás" figyelembe vételére, 
támogatására, olvasására. 

T. olvasóinkat ennélfogva kérve-kérjük olvasó közön-
ségünk körének kiterjesztésében lelkes támogatásunkra. Egy 
eddigi olvasó szerezzen tizet! Most vagy soha! 

Féléves előfizetőinket pedig tisztelettel kérjük a II. 
félévre szóló előfizetés gyors megújítására. 

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

Budapest. 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnö^elde-utcí» fl. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 

küldemény czimzendő. 

Ë Előfizethetni 
l minden 
Ë kir. postahivatalnál : 
l Budapesten a szerkesz-
Ê tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
Ë IV., Papnövelde-utcza 
Ë 8. sz. alatt, hova a 
Ë netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
Ë levélben, intézendők. 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

Budapesten, julius 11. 3. II. Félév. 1894. 

ARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmanyok: Korunk legnagyobb vallásügyi feladata. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A kik 
nem tudják, hogy mit beszélnek, s midőn tudják, hogy mit beszélnek, akkor is rosszul cselekednek. — B u d a p e s t : Előjelei az iskolaügy 
teljes bevonásának az állami omnipotenczia körébe. — E s z t e r g o m : Szentgyakorlatok a főmegyei papság számára. — Kath. Nevelés 

és Tanügy. Tájékoztató a nagyszombati érseki főgymnázium mellett fennálló kir. érseki konviktusról. — Seqysek. 

Korunk legnagyobb vallásügyi feladata. 
Vagyis : 

A férfiak evangélizácziójáról. 
E czim alat t je lent meg Párisban, még 

1888-ban egy kis füzet Lemoigne J. t. atya tol-
lából, Richard biboros érseknek ajánlva, előszó-
val magától a nagynevű érsektől, levél alak-
jában. 

Ezt a kis müvet, vagyis a benne foglalt 
igen korszerű tanulságokat óha j to t tam én már 
rég óta megismertetni a Religio-Vallás papi ol-
vasó közönségével, mely bizonyára igazat fog 
adni Richard párisi bibornok-érseknek abban, 
midőn azt mondja, hogy az ősi ker. kath. val-
lástól elidegenedett, elszokott, elpártol t férfivilág 
visszatérítése a vallás tiszteletére s a vallásos-
ság gyakorlására, „ez a gondolat napja inkban 
annyi buzgó papnak ugy a világi, mint a szerzetes 
rendből foglalkoztatja szivét-lelkét." *) 

Krisztus Urunk igen jellemző szóval adott 
megbizást az ő apostolainak a földkerekségén 
az emberiségnek kereszténynyé tevésére s a 
kath. anyaszentegyházban összegyűjtésére. Azt 
mondá: „Euntes docete omnes gentes baptizantes 
eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanct is 
A görög eredetiben a nagy világátalakitásra 
adott isteni misszió, s e magasztos küldetésnek 

*) Ces pensées sont , qui occupen t a u j o u r d ' h u i 
l ' e sp r i t et le coeur de t a n t de p r ê t r e s dévoués du c le rgé 
sécul ier et r é g u l i e r . L'évangelisation des hommes à Paris, 
p a r le P . J . L e m o i g n e de la Comp, de J ézus . Pa r i s , 
R e t a u x - B r a y , 1888. 7. 1. 

megnevezése sokkal kifejezőbb. Az evangelista 
eredeti szavai szerint azt mondá édes Üdvezi-
tőnk: [Lccd-rjtsvőare, tegyétek taní tványaimmá, azaz 
reám hallgató, engem követő tani tványokká a 
nemzeteket , az embereket, és pedig a keresztség 
által avatva fel őket erre az életrendre. Vagyis, 
a ki meg van keresztelve, az a többi természet-
fölött i magas minősitésen, az isteni fogadott 
fiuságon, a divinae naturae consortiumán, az 
istenies boldogság öröklésére való hivatottságon 
kivül kiválóan egy igen nagy megtiszteltetésben ós 
ki tüntetésben részesül lelkileg, t. i. az Isten 
taní tványává nyer felavatást, magas igényekkel, 
de egyúttal megfelelő kötelességekkel is. 

A szent keresztségben nyer t isteni tani t -
ványság méltóságának igényei között elsőrangú 
igény bizonyára az, hogy a keresztény ember 
domesticus-szává, mintegy családbelijévé, azaz 
meghit t jévé, bizalmasává té te tvén az Istennek, 
igényt t a r tha t az isteni Gondviselés intézkedései 
t i tkaiba való beavat tatásra s ezen intézkedések 
létesitésében beavatott , értelmes tényezőként 
való részvevésre, szereplésre. Mily méltatás, mi-
lyen ki tüntetés ! 

Más részről azonban a keresztség által az 
isteni tani tvány méltóságára emelt ember min-
den esetre azt a kötelességet vállalja magára, 
hogy ne alvó s a szenvedélyek és bűnök 
által mintegy holtrészeggé silányitott, vagy 
pláne a gonoszság által a tani tó isteni Mes-
ter ellen agyarkodásra és gyilkos tusakodásra 
elcsábitott, háladatlan tanitványa legyen Krisz-
tusnak és az általa alapi tot t katholikus, azaz 
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egyetemes tanító egyháznak, hanem éber, figyel-
mes, engedelmes, az Isten és az üdvösségre ve-
zérlő egyház szavára hajló s kezére járó, tevé-
keny, sőt, ha kell, az Isten és az egyház, Krisztus 
és az ő vallása védelmében az önfeláldozásig 
fáradhatatlan hive maradjon mind halálig annak 
a tanítványi hivatásnak, melyre a sz. keresztség- : 
ben nyert felavatást. 

I 
Valóban ! Krisztus Urunk nem érzéketlen 

kövek, hanem érző szivek számára alapitotta az j 
ő egyházát, s az örök üdvösséget nem a névleges, ' 
hanem a tényleges, az anyaszentegyház tanitása ! 
szerint igazodó, az Isten törvényén induló em- [ 
berek, az Isten ügyének pár t já t fogó, szóval a 
vallásukat megvalló és követő katholikusok szá-
mára t a r t j a fenn jutalmul az öröklétben. 

Ezek mind oly egyszerű, könnyen érthető 
igazságok, melyek a napfény világosságával foly-
nak Krisztus Urunknak ama tanításából, hogy 
minden ember a szent keresztség által Isten 
tanítványává avattat ik fel. Micsoda tanítvány 
az, kérdem, a ki Krisztus és az ő tanitásának ostrom- j 
lására, e tanítás követésének megdöntésére töre- ! 
kedik? „Qui ecclesiam non audierit, sit tibi 
sicut ethnicus et publicanus", mondá az Üdvö- 1 

zitő. A névleges katholikus, a ki kath. vallásá-
nak elvei ellen küzd, bizonyos tekintetben rosz j 
szabb a pcgánynál. Sorsa, Isten Ítéletei szerint. ; 
bizonyára rosszabb lesz a pogányénál. „Melius 
erat Ulis, a ker. hit igazságainak követésétől 
elpártolt katholikusoknak, mondá már sz. Péter ; 
apostol, melius erat Ulis non cognoscere viam 
justitiae, quam post cognitionem retrorsum 
converti."*) Pedig, hajh, a most folyó „kultur- ! 
harczos" küzdelem hevében, hányszor lehetett 
névleg katholikus illetőségű politikusainktól s 
á l l amfé r f i a ink tó l szóval és tettel szomorú meg- ! 
bizonyosodást szerezni arról, hogy ők nemcsak j 
hirdetni, de követni is nem átallják azt a gonosz 
sugallatu eljárást, a mely szerint katholikus em-
ber az állam ügyeinek intézésében nem köteles 
szem előtt tar tani és követni vallásának isteni, 
szent elveit. 

„Sero medicina paratur, cum mala per lon-
gas invaluere moras." Katholikus világi hivek, 
kivált férfiak amaz ezreire és — ne ámitsuk 
magunkat — százezreire nézve, kik a házasság 
szentsége iránt való teljes érzéketlenséggel a 
polgári házasságnak bármely faja mellett lelke-

*) 2. Petr. 2, 21. 

sednek és harczolnak bámulatos elfogultsággal 
és megátalkodottsággal, arra nézve katholikus 
vallásellenes nyilatkozataikat, tet teiket s szavuk-
nak^ reputácziójuknak e nyilatkozatok és tettek 
által vallásukkal ellentétes irányba került le-
kötöttségét illeti, bizony már késő érkezik az 
evangelizáczió, az üdvösséges tanítás felvilágosí-
tásának minden medicinája. A mi megtörtént, 
az megtörtént, az marad felirva a történe-
lemben, ugy a hogy megtörtént. Azon e tekin-
tetben nem változtat se idő, se ember, semmit. 

Ámde más részről, az is igaz ám, hogy még 
ha késő alkalmazzuk is a baj ellen az orvossá-
got, mégis jobb későn bár, mint soha, annál is 
inkább, mert hiszen az evangelizáczió — holtak 
feltámasztásával jár ám. 

Gondolom, a Religio-Vallás túlnyomóan papi 
olvasóközönsége ezekből tökéletesen megértette 
az inditó okot, mely arra birt, hogy evangeli-
zácziójáról, azaz az evangelium tényleges követésére 
való megnyeréséről a férfinemnek — és éppen a 
férfinemnek — emeljek szót Mária országában, 
szent István örökségében, ott, hol még a király 
is apostol, privilégiumból és örökségből, joggal 
és teljee kötelezettséggel. 

Hogy megragadó példában és nem pókháló 
módra önmagunkból szítt szavakban — Páris-
ból, az istenies emelkedettség s az ördögies 
sülyedés végletei lüktető életének kellő közepé-
ből véve a példát — fogunk szólani, gondolom, 
azért sem neheztelhet meg ránk olvasó közön-
ségünk. így nem czéltalanul szaporítjuk a szavakat 
a ker. vallástól való apostasiára ragadó mai 
támadások által fölvert örvényszerü förgetegben, 
a midőn nem pusztában nyom nélkül elhangzó 
szavakkal, hanem csakis az egyház alapjainak 
megmozdíthatatlan sziklahegyében vagyis rendü-
letlen hitéletében lehet „ne tovább*-ot állítani 
az emberi vélekedések nagyra duzzadt hullá-
mai elé. 

Isten ! 
Segits ! ! *** 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 10. A kik nem tudják, hogy mit be-

szélnek, s midőn tudják, hogy mit beszélnek, akkor is rosz-
szul cselekednek. — 

Vájjon kik ezek, s miféle náczió lehet ez a furcsa 
fajzat, kérdi tőlem a nyájas olvasó. 

A magyar protestánsok, kik mint magyarok a val-
lástalanság, az istentelenség felszabadítása által véln ek jó, 
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sot fényes szolgálatot tenni a hazának, mint protestánsok 
pedig ugy szolgálják a kereszténységet s annak mindene-
ket ujjá alkotó krisztusi szellemét, hogy szabaddá segite-
nek tenni a hitetlenségnek az utat a keresztény vallástól, 
a krisztusi szellemtől a Krisztus-tagadásra és Krisztus-
káromlásra tanitó zsidóságra való áttérés végett. 

Mikor az Isten valakit nagyon meg akar büntetni 
bűneiért, akkor megengedi, hogy az illető megkeményítse 
szivét, vakká, elfogulttá tegye eszét s megrögzötté aka-
ratát. Ezt a csapást mérte Isten a magyar protestánsokra 
büntetésül, azért a sok hűtelenségért, melyet az 0 szent 
akaratával és igazságaival szemben századok óta állítanak 
szembe. 

Csak el kell olvasni azokat a nyilatkozatokat és 
elragadtatásokat, melyekben a kötelező polgári házasság 
javaslatának a törvényhozás két faktora által történt 
elfogadása alkalmából a protestáns lelkesedés tört magá-
nak utat, s a ki higgadtan gondolkodik, meggyőződhetik 
róla tüstént, hogy a magyar protestánsoknak elveíte az 
Isten az eszét, mert nem tudják, hogy mit beszélnek, s 
midőn tudják is, hogy valami jót beszélnek, rosszul cse-
lekednek. 

A magyar protestáns szellem két fő közlönyének, a 
debreczeni „Prot. Lap" és a budapesti „Prot. egyh. és 
isk. Lap" nyilatkozatára hivatkozunk. E két lap nyilat-
kozata igen sajátságos dolog. 

A debreczeni lapban csupa „üdvözlet és tisztelet", 
csupa „felemelő és megnyugtató érzések" honolnak, a 
polgári házasságról szóló tvjavaslatnak megszavazása 
miatt. A jó debreczeni atyafiak nem veszik észre a val-
lástalanság lólábát, mely a házasság polgári köpenye alól 
kilóg. Nem veszik észre pedig azért, mert az Ur Isten 
vaksággal verte meg a szemöket a miatt, hogy elfogadták 
a házasságról egy német megugrott barátnak azt a bo-
lond nagy mondását, hogy a házasság — az csak közön-
séges világi, polgári dolog! De halljuk a debreczeni 
ujjongást a polgári házasság első sikerei fölött szó-
rói-szóra : 

„A polgári házasságról szóló törvényjavaslatot, igy 
irt mult hó 23-án, a főrendiház junius 21-én tartott ülé-
sében rövid tárgyalás után 4 szótöbbséggel elfogadta. Az 
örömhir széles e hazában minden igaz hazafi lelkét fel-
emelő és megnyugtató érzésekkel (!) tölti el, mert hiszen 
azon elvek és eszmék diadalát ünnepelhetjük ebben a 
tényben, a melyeknek a rekonstruált alkotmányos Ma 
gyarország egész politikai megszilárdulását és kulturális 
előhaladását köszönheti. A nemzeti egység megalakulásá-
nak, a nyelvben, hitelvekben különböző népelemek össze-
forradásának egy legyőzhetlennek látszó akadályát hárí-
totta el az előretörő magyar nemzet útjából a közlelke-
sedés és namzeti akarat imponáló- erej?. Üdvözlet és tisz-
telet a magyar törvényhozás többségének bölcsesége- és 
hazafiságáért a magyar protestánsok részéről is, a kik 
között csak a kishitűség és elfogultság kétkedhetik a józan 
(szegény atyafi, józanságot keres ott, hol a józanságnak 
esküdt ellensége honol) liberálizmus és a protestántizmus 
érdekközössége felett!" 

Nem tartjuk érdemesnek, hogy a józan gondolkodás 
összes faktorait nélkülöző e nyilatkozattal bővebben fog-

lalkozzunk. Csak arra az egyre figyelmeztetjük protestáns 
atyánkfiai közöl azokat, kik a felekezeti elfogultságtól 
szabadabb elmével tekintik a dolgokat, hogy micsoda neve 
legyen a „nemzeti egység" ama „megalakulásának" s „a 
nyelvben, hitelvekben különböző népelemek" amaz „ösz-
szeforradásának", mely — föltéve, hogy azon az uton 
létre jöhet, a mit mi kétségbe vonunk — a házas élet 
kezdetét, a legszentebb s az örökkévalóságba legmélyeb-
ben belevágó pillanatot, a semmi vallás, tehát a vallás-
talanság Molochjának pusztitó tűzzel telitett gyomrába 
dobja bele ? . . . Vallástalan — nemzeti egység ; a nem-
zeti egység vallástalan megalakulása ; megalakulása a 
nemzeti egységnek a vallástalanság terén ; összeforradása 
a nyelvben és hitelvekben különböző népelemeknek — a 
vallástalanság kemenczéjében ! Más nevet adni ennek a 
dolognak nem lehet. Hogy tetszik, kedves atyafiak? 

A dolog ugy áll, hogy a vallástalanságnak, épp ugy 
mint bármely más bűnnek, összefűző, összekötő ereje 
nincs, hanem csakis bontó és bomlasztó ereje van. A 
vallástalanság ápolásával tehát nemhogy összeforrasztani 
lehetne Magyarországnak nyelvre és hitelvekre nézve 
különböző elemeit ; sőt a vallástalanságnak a házasság-
kötésnél „kötelezés" azaz kényszerités által való erősza-
kolása által épp a legveszedelmesebb, mert leghatalma-
sabb robbantó anyag dobatik a nyelvi és hitelvi csendes 
különbözetek közé, t. i. a vallásosság és a vallástalanság 
élethalálharczának gyilkos szenvedélye, mely nem hogy 
összekötné e haza külöuféle elemeit, sőt azokat a felrob-
banásig fogja feltüzelni. 

Sokkal egyetemesebb s behatolóbb áttekintésen alap-
szik a debreczeni lap nyilatkozatánál a budapesti prot. 
lapé. S a budapesti prot. lap nyilatkozatának az arczán 
már meg látszik, hogy bizony nagyon savanyu gyümölcsbe 
haraptak az atyafiak, midőn a szabadelvüség követeléseit 
tüskön-bokron át hajszolni segítettek, s hogy mint egy 
régi magyar közmondás tartja, fogtak ugyan az atyafiak 
törököt, de hát az az istentelen megfogott török — viszi 
ám őket, s elviheti még az egész magyar protestántiz-
must is idővel, templomostól, iskolástól, papostól, rekto-
rostól, mindenestől. 

Nem volna jó protestáns a budapesti protestáns lap, 
hogyha ő is bele nem fújna a szabadelvüség győzelmei 
feletti örömek tárogatójába teljes tüdejével, s ha nem 
követelne részt a protestantizmusnak a szabadelvüség 
diadalából Magyarország felett. Ez különben is lélektani 
lehetetlenség volt volna a budapesti prot. lap részéről, a 
ki leghangosabban szereti hirdetni, akár szükséges, akár 
nem, azt, hogy a szabadelvüség a protestáns vallás szü-
löttje. *) Halljuk tehát, a mire úgyis el lehetük készülve, 
konstatálását önvallomás utján annak, hogy Magyaror-
szágján a protestantizmus segítette uralomra a mindent 
felbomlasztó liberális áramlatot. „A protestáns egy-
házak, úgymond, a mint hogy kezdettől fogva támogatói 
voltak a szabadelvüség czéljainak, az első eredmény kiví-
vása felett érzett örömből sem vonták ki magukat. Egy-
házunk fejei ott voltak a küzdelemben, hogy szóval, tet-
tel munkáljanak a győzelemre . . . A küzdelem s a segit-

*) Ex matrimonis cura diabolo contracto . 
3* 
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ség nem volt hiábavaló, a szabadelvüség zászlaja diadal-
masan került ki a nehéz harczból." 

íme, a protestantizmus diadalmas arcza. A debre-
czeni lap nem mutatta a protestáns Jánus-arcznak 
csak e/t a lapját. Megmutatja a budapesti lap őszintén a 
másik felét is, megmutatja ő — a savanyu arczot is, 
melyet a magyar protestantizmus a szabadelvű törvények 
savanyu almájába való „lelkes" és „diadalmas" belehara-
pás okozott. Érdemes a budapesti prot. lap által kidom-
borított savanyu prot. arcznak a képét egész kiterjedésé-
ben látni és megfigyelni. 

„Az idő, úgymond, az idő mely reánk következik, 
egészen uj idő ; az az élet, a melynek küszöbén állunk, 
uj élet lesz a politikai és társadalmi életre nézve is ; de 
uj idő, uj élet lesz az különösen az egyházakra. S ez az 
uj idő, ez az uj élet, valljuk meg, nem a legkecsegtetőbb. 
Mert ha elfogulatlanul tekintjük az egyházpolitikai küz-
delmeket s az eszközlendő nagy átalakulásokat, látnunk 
kell, hogy a midőn a szabadelvüség zászlója alatt harczo-
lunk s karjainkat a győzedelem kivivására felajánljuk : az 
ellenfél várai mellett a saját erősségeink ellen is har-
CZOlunk bizonyos mértékig. Az ásót, mely a régi gyepűt 
elhányja ; a kést, mely sok régi erős köteléket elvág : a 
mi kezünk is mozgatja. De éppen ezért nem szabad a 
győzelem mámora által elragadtatni magunkat, hanem 
szent kötelességünk, hogy a lerontani engedett régi erős-
ségek s az elvágni segített régi kötelékek helyett, uja-
kat, jobbakat, erősebbeket és szentebbeket szerezzünk. 

Mert mily helyzetbe jut egyházunk, ha a szabad-
elvű reformok minden ponton győzedelmeskedve, életbe 
lépnek ? 

A kötelező polgári házasság törvénye, bár megvan 
a clausulájában, hogy a törvény a házasság körüli egy-
házi kötelességek alól nem ment fel senkit; ez a clau-
sula valójában csak olyan „nesze semmi, fogd meg jól", a 
minek semmi értelme sincs : nem szabván a törvény senki 
elé sem egyházi kötelességeket, a melyeket ha házasságát 
érvényessé akarja tenni, teljesítenie kellene. Az uj házas-
sági törvény tehát a házasságkötés jogát kiveszi egyházunk 
kezéből, s ezzel elvág egy régi, s ha kellően felhasznál-
tatott : igen erős köteléket is, azok közül, melyek hívein-
ket eddig egyházunkhoz fűzték. 

A szabad vállásgyakorlat javaslata, a midőn a fele-
kezetnélküliséget is lehetőnek és szabadosnak óhajtja ki-
mondani. elvágja a második hatalmas köteléket, s te l jesen 
szabadjára bocsátja az embereket vallási tekintet-
ben, E kötelék elvágása s ez a szabadjára bocsatása 
az embereknek, a mi vallásilag és egyházilag oly szo-
morú viszonyaink között meglehet, igen sok és nagy 
veszteségnek fogja kitenni egyházunkat. Az nem nagy vi-
gasztalásunk lehet, hogy az egyházunkból kivált s magát 
felekezetnélkülinek valló egyén még 3 évig köteles lesz 
egyházi tartozásainak eleget tenni; ez csak egy kis bo-
szuság lesz a kiválni akarókra, de korántsem olyan aka-
dály, mely a kiválást feltartóztathatná 

A gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslat, a mi-
dőn a szülők kölcsönös megállapodásától teszi függővé a 
gyermekek követendő vallását, leront régi erősségeink 
közül egyet, mely bár igen megviseltetett az idők által 

s védtelenül hagyatott igen sokszor az aluszékony őrizők 
által, mégis egykor hatalmas erősségünk vala. A reversa-
lis uj korszaka nyilik meg s most már törvényi jóváha-
gyással s teljes valóságában bekövetkezik a példabeszéd 
mondása : „Szemesnek áll a világ, vaknak az alamizsna." 
(Biz az ugy vau. Nem fogja többé egy „nem'-re szóló 
törvény liferálni a lelkeket — a protestantizmusnak !) 

A zsidó vallás reczepcziója lermtja azt az ős választó 
falat, mely fenállott zsidó és keresztény között vallási te-
kintetben, s a különben is laza val lásos meggyőződés 
és közvélemény ezzel vgy uj s hatalmas lökést fog kapni 
a latitudinarismus *) felé. 

E rövid áttekintésből a bekövetkezendő állapotok-
nak nem nehéz észrevenni, (bizony nem) hogy a ránk 
jövő idő nem valami kecsegtető s nem nehéz elvonni 
a következtetést jövő teendőinkre nézve is." 

íme tehát polgári házasság, vallásszabadság, zsidó 
reczepczió, — mind, mind, savanyu, nagyon savanyu szőlő 
már eddig is a protestáns fogakra nézve. És ezek a jó 
atyafiak, bár magok hirdetik, hogy „nem nehéz elvonni 
a következtetést" — a történt dolgokból, ezt a követ-
keztetést még sem tudják jól megvonni. Még mindig 
tart a mámor fölöttük, még mindig „diadalmas", „fel-
emelő és megnyugtató" érzelmek adják meg a protestáns 
hymnuszok .alaphangját a szabadelvüség ünneplésére. A 
„nem kecsegtető érzelmek" még csak mintegy szégyen-
kezve mernek belevegyülni a „diadalmas" alaphang te-
norjába hátakat borsóztató disszonancziák hangján. 

Hát nem látjátok ti be, ti a következményeket, ti 
„nem nehezen észrevevő", a következtetést „nem nehezen 
elvonó" magyar protestánsok, hogy a következetesség rá-
tok nézve nem azt teszi kötelességé, hogy a szabadelvü-
ségnek reátok nézve is „igen sok és nagy veszteségek-
kel" járó, sőt végzetessé is válható következményeit ki-
csinyelve — s szabadelvüség diadalának kocsiját tovább 
toljátok, hanem azt, hogy melleteket verve s bűnbánatot 
tartva, fájdalmas, de megtérő szívvel hirdessétek, Isten és 
emberek előtt: Vétkeztünk! Cserben hagytuk a keresz-
tény vallást ! Segítve a szabadelvüségnek egész a vallás-
talanság feljogosításáig, elárultak a vallásosság egyedül 
jogosult szent ügyét! 

Hajh ! szabadelvű diadalkocsikat tologató protestáns 
atyámfiai, nem irigylendő a ti sorsotok egy mákszem-
nyit se ! 

Van, igenis van számatokra is menekvés a konze-
kvenczia és mkonzekvenczia zagyvalékának szégyenétől. 

A szabadelvüség csalfa délibáb : tekintsetek az igaz-
ságnak fejetek fölött ragyogó napjára ! 

Az emberi szabadság isteni igazságtól való el-
szabaditásának útjáról térjetek át hozzánk, az emberi 
szabadság isteni igazsághoz való teljes igazításának az 
útjára ! Catholica veritas vos liberalit ! ? ? 

Budapest , jul . 6. Előjelei az iskolaügy teljes bevonásá-
nak az állami omnipotenczia körébe. (Vége). — 

Halljuk a „B. Hírlap" államomnipotencziás, rontó-
bontó velleitásokat jósló czikkét : 

*) Miért nem mondja magyarul : a vallástalanság felé ! 
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„Eötvös Loránd b. rendszeres programmot még nem 
adott, nem is adhatott, — de elejtett nyilatkozatai gya-
nittatják, hogy a tanitást gyakorlatiabbá, a nevelést in-
tenzivebbé akarja tenni, mint a mennyire elődének — 
legjobb akarata és buzgó törekvései mellett is — sike-
rült. Akárhova nézünk, tenger a tennivaló mindenütt. 
Csáfey Albin gróf a népiskolai tanitók fizetési viszonyai-
nak rendezése kapcsán ígéretet tett a házban, hogy az 
egész népoktatási rendszert gyökeres revizió alá fogja 
venni, — ennek beváltása most utódára néz. Néhai Eöt-
vös József báró alapvető műve 26 év múlva, ma már 
változott viszonyokat talál. Az alikori kezdő állam az ő 
fejetlen politikai és pénzerejével még nem vállalkozhatott 
az iskolaügyek kizárólagos k e z e l é s é r e : osztoznia kel-
lett e hivatásban a felekezetekkel, községekkel, sőt magán-
vállalkozókkal is. Tapasztalásaink azonban arról győztek 
meg, hogy a nem-állami kezelés a visszásságok egész so-
rát termeli egységes kulturéletünk rovására. Ezeket el-
hárítani a szigoritott iskolafelügyelet sem képes. Az ál-
lam a mi nemzetiségi viszonyaink közt utalva van arra, 
hogy intézkedési körét az iskola terén kibővitse és ugy 
a módszer, mint a segédeszközök, a tanitóképesités, fe-
gyelem s az ellátás, fölszerelés kérdéseiben nagyobb kö-
zépponti hatalom fölött rendelkezzék. Óhatatlan, hogy a 
tanítóképzés már a közel jövőben ne államosittassék az 
egész vonalon, — sőt, ha az egységes kulturát megfelelő 
nemzeti tartalommal igazán akarjuk, el nem zárkózha-
tunk idővel az egész iskolaügynek állami kisajátítása 
elől sem. 

Fontosabb ennél is a középső és felső kiművelés 
kérdése. A népiskola a tömegéletet czivilizálja, a két má-
sik iskolás fokozat a tömegéletnek intéző erőket, értelmi-
séget szolgáltat. Nálunk ugy az egyetemi, mint az elő-
készítő, nevelő középfokú oktatás ügye válságban van. 
Egyetemeink szépen prosperálnak, de igazi egyetemi élet 
bennük, igazi tudományos szellemmel szaturálva, még 
sincs ; gyűjtő medenczéi a középső kiképzésen átment 
ifjak sokaságának, de ezt nem képesek többé befogadni 
sem, nemhogy egyénenkint foglalkoztatni tudnák. A har-
madik egyetem kérdése évek óta napirenden van s mig 
megoldásával habozunk, előáll a másik kérdés, vájjon az 
egyetemi szervezet az ő merev formalizmusaival, nehézkes 
fakultásos rendszerével megfelel-e még a modern élet kö-
veteléseinek ? S a mint kérdőjel fér a felsőbb kiműveléshez, 
visszahat az a középső fokára is. 

Az egyetem középkori intézmény és czentralizált ta-
gozata a legkiáltóbb ellentétben van az élet és fejlődés 
deczentralizáló irányával, mit az egyes fakultások visszás 
aránya egymához, a diszcziplinák felszaporodása, a tudo-
mány-csoportoknak alszakokra oszlása, melyek mindegyike 
önczéllal bir, eléggé bizonyít. Az egyetem még építészetileg 
vonalrajzban sem képzelhető el többé egységesnek (ne neked !) : 
nemcsak a fakultások igénylenek külön helyiségeket, hanem 
az egyes szakmák is speciális búvárló, kísérleti és demon-
stráló intézeteket. Az orvosi szak klinikái már nem férnek 
el közös fedél alatt, az élettani intézet külön állomást 
szervez magából rovartani, madártani, bakteriológiai és 
antropologiai vizsgálatokra. A tudomány haladó utja 
egyre részletezőbb, az öszszefoglaló munka csak egyes 

lángelméknek van fentartva: ki a régi értelemben jogász 
vagy természettudós volt, ma a jog és természet enciklo-
pédiájában nem boldogulhat, ha speciális tanulmányokra 
nem adja magát. Egyetemesség a tudományban többé 
nincs, de vannak ime tudomány-egyetemek. 

Azt hiszem, gyakorlatilag reformáló elmék feladata 
e visszásságot megfontolás tárgyává tenni és ehhez ké-
pest a felső kiművelés intézményében a szaktudományok 
feszitő erejének engedve, üdvös deczeyitralizácziót kezdeni. 
A társadalom és élet kulturigényei s a szaktudományok 
individuális súlya szerint kell a szakmáknak megadni az 
önczélhoz való jogot, mely a szakpályák keresettségében 
és kenyérkereső képességében birja eleve a szankcziót. 

Sőt nem állnék meg részemről az egyetemek de-
czentralizálásánál, hanem átvinném e müvelet logikáját 
az előkészítő, nevelő tanfolyamra is, hol a növendékek 
mai fölfegyverzése az egyetem számára nem egyéb meddő 
túlterhelésnél és az erők paralizálásánál, leszerelésénél. 
Az iskolai nevelés ma nem edz, hanem lankaszt, nem 
képesít, hanem megbénít, mert nincs műveleteiben össz-
hang, nincs biztos súlypont s igy nincs egyensúly sem. E ba-
jokon szintén csak a deczentralizáczió segithetne ; közokta-
tási kormányunk pedig épp az ellenkezőt : a czentralizálás fo-
kozását, az egységes középső iskolát tervezte. *) Részemről ör-
vendek, hogy e konczepczió a tervezés csirájában kiveszett s 
az uj közoktatási miniszter az egységes nemzeti kulturát nem 
az iskolák uniformisában, hanem egyaránt való haszna-
vehetőségükben, törekvésük közös czéljában, ideáljuk egy-
ségében keresi." 

Esztergom. Szentgyakorlatok a főmegyei papság szá-
mára. — A VII. sz. főpásztori körlevélben a következő 
főpásztori szózat és rendelkezés foglaltatik : 

„Compertum est unicuique vestrum, Venerabiles 
Fratres ! frequenti ex conversatione in saeculo contagioso 
sordes sensim sine sensu irrepere mundanas in corda, 
sacro altaris ministerio fungentium, conscientiamque eorum 
paulatim sopiri. Ad eas autem abstergendas efficacius 
remedium, magisque ad perfectionem status nostri neces-
sarium non datur, quam illud, de quo p. m. Pontifex 
Clemens XI. in suis ad episcopos Italiae 1. Febr. 1710. 
datis litteris agit, iubens eos omnem impendere diligen-
tiam, ut rectores animarum, confessarii, sacerdotes bene-
ficiati, aliique clerici, piis exercitiis operám darent, nqui-
bus quidquid sordium de mundano pulvere contractum est, 
commode detergitur, ecclcsiasticus spiritus reparatur, men-
tis acies ad divinarum rerum contemptationem extollitur, 
rede sancteque vivendi norma vei instituitur vei confir-
matur(Sunt verba Clem. P. P. XI.) 

Itaque vos, Venerabiles Fratres ! quos Deus omni-
potens ad presbyterii munus elegit, obsecramus atque 
obtestamur, ut haec verba serio perpendentes, in imis 
cordibus coram Deo examinetis, num valeant aut debeant 
vobis accomodari. Quod si res ita est, concludimus cum 
doctissimo Cardinale Lambertini (Benedicto XIV.) haec 
Clementis verba allegante : „Quamobrem viros ecclesiasti-

*) Yolt idő, midőn a B. H. is rajongva czikkezett erről. 
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cos nobis subiectos magnopere hortamur, ne hanc utili-
tatera ipsis propositam praetermittant." 

Nam révéra, ut ille tum, sic nos hodie proponimus 
Yen. Fratres ! litteris praesentibus, eximiam illam exerci-
tiorum spiritualium utilitatem, certa spe, fore ut quam 
plurimi ea lubentissimi utantur. Imo neminem vestrum 
latere volumus, quot quantosque exinde f'ructus pro ani-
marum salute, in tota, qua late patet, arctiidioecesi, uber-
rimos exspectemus, et quantum ex iis solatii nobis futu-
rum sit, dum nimia sollicitudine pro tarn ingenti anima-
rum multitudine pressi, ad exonerandam nostram consci-
entiam nihil fere itilius, nihil salubrius his exercitiis 
spiritualibus cogitare possumus. 

Etenim, ut nostis ac fide catholica creditis, ipse Spi-
ritus s. posuit nos Episcopum vestrum, regere dioecesin 
seu ecclesiam, ad quam construendam tot centena milia 
animarum coadunantur, quas non auro, sed suo redemit 
sanguine pretioso Christus, unigenitus Dei Filius. Has 
inimico eripere atque ad portum salutis conducere, labor 
pst noster opusque nostrum. At quomodo ? per vos Yen. 
Fratres ! „quos ad nostrum adiutorium, fratrum nostrorum 
arbitrium consecrandos elegit" — et „quorum esse debet 
doctrina spirituális medicina populo" atque „odor vitae 
deleeta mentum ecclesiae Christi," ut, ita nobiscum „prae-
dicatione atque exemplo aedificetis domum id est, fami-
liam Dei. -) 

Remomoramini in ordinatione vestra „innovatum esse 
in visceribus vestris spiritual sanctitatis" ut „secundi meriti 
munere" obtento, perpetuo sitis „providi cooperatores 
ordinis nostri," atque ita in vobis „eluceat totius forma 
iustitiae, ut bonam rationem dispensations sibi creditae 
reddituri, aeternae beatitudinis praemia consequamini." 3) 

Haec animo diu noctuque saepius recolentes, et quo-
modo industria vestra opus nostri implere debeamus mi-
nisterii, paterna sollicitudine. ut Apostolus dilectum filium 
suum, sic vos admonere, vobis occasiouem praebere de-
bemus, ut saepius „resuscitetis gratiam Dei, qiiae est in 
vobis per impositionem manuum (nostrarum)," nam sic tan-
tum manebit in vobis „spiritus virtutis et dilectionis et 
s jbri étatisé 

Nos ipsi et superius laudati piissimi Clementis XI. 
verba et tot virorum ecclesiasticorum vitae sanctae ac 
perfectionis aemulorum sententias iure merito nobis appli-
cantes, exempli D. N. J . Christi memores, stúdiósé piis 
exercitiis, ad quae caeteros vocamus, ipsi intererimus, de-
siderantes cum Apostolo videre vos id est simul consolari 
vobis per earn, quae invicem est fidem vestram et nostram.5) 

Servabuntur vero exercitia spiritualia in aedibus 
Seminarii Strigoniensis, quae 21. Augusti hora 5 pomeri-
diana occipient, 22., 23. et 24. eiusdem continuabuntur, 
concludenturque 25-a horis matutinis. Qui iisdem vacare 
intendunt, nomina sua, decern adminus ante eadem diebus 
ad Cancellariam Primatialem transmittere satagant, ut de j 

') Instit. 51. 
2) Pontif. Rom. in ord. presbyt. 
3) Pont. Rom. ibidem. 
4) Tim. 1, 6. 
5) Rom. I. 11, 12. 

necessariis, hospitio nempe et victu, sufficienter provider! 
possit. '-

Balaton Füred, 5. Julii, 1894. 
Claudius 

Card. AEppus. 

KATH. NEVELES és TANÜGY. 
Tájékoztató 

a nagyszombati érseki főgymnázium mellett fennálló 
kir. érseki konviktusról. 

A Pázmány érsek által alapitott, később bővült, 
jelenleg ő főmagasságának Vaszary Kolos, bibornok, 
hg-primás és érsek atyánknak gondjaira bizott nagyszom-
bati kir. érseki konviktus immár 43 év óta törekszik a 
kor és a józan nevelés igényeinek teljesen megfelelve a 
növendékeknek mind szellemi, mind testi képzését esz-
közölni. 

A nevezett intézetnek 1894/95-ik tanévre szóló jelen 
programmja az illető t. szülők figyelmébe ajánltatik. 

A szellemi s különösen az értelmi képzésre nézve 
kiválólag azon előnyös körülmény nyújthat a t. szülőknek 
biztosítékot, miszerint a konviktusban az esztergomi ér« 
seki egyházmegye ugyanazon áldozárai kezelik a nevelést, 
kik egyszersmind a konviktushoz szorosan kapcsolt érseki 
főgymnáziumnak tanárai, s mind a tanitás, mint a nevelés 
terén szerzett tapasztalataik és átérzett hivatásuknál fogva 
az erkölcsi, tudományos és testi nevelést a legsikereseb-
ben reménylik vezethetni. 

Az értelmi képzésnek több rendkívüli segédszerével 
bir az intézet, u. m. az idő czélszerü beosztása, a tantár 
gyak gyakorlati alkalmazása, könyv-, természettani és 
mértani gyűjtemények 

Az érseki főgymnázium által kiadott osztály- s érett-
ségi bizonyítványok teljesen államérvényességüek. Az elő-
adási nyelv az iskolában a magyar; a konviktusban azon-
ban a magyar nyelven kívül a német nyelvre is különös 
gond fordittatik, és az aesthetikai bővebb kiképzés végett 
a növendékek a franczia nyelv-, rajzolás, műének-, és test-
gyakorlati oktatásban szintén külön dij nélkül vesznek 
részt: a zenében pedig mindegyik a t. szülők kívánatára 
mérsékelt külön díj mellett nyerhet az illető mesterektől 
oktatást, mely dij felében előre fizetendő le a kormány-
zónál. 

A növendékek erkölcsi viselete-, tanulmánvokbani 
előmenetele-, s egészségi állapotáról a t. szülők az inté-
zet elöljárói által havonkint értesíttetnek. 

Az intézeti épület már keletkezéskor a dicső emlékű 
Mária Terézia királyné által e czélra állíttatván a maga 
nemében páratlan és legczélszerübb szerkezetű, melyhez 
közvetlenül a szórakozásra alkalmas kert és tágas gim-
nasztikai tér van csatolva ; valamint a gymnáziumi helyi-
ségek és házikápolna is egy födél alatt közvetlen össze-
köttetésben áll a növeldével. Az ét-, tan- és hálótermek 
terjedelmesek, szárazak, könnyen szellőztethetők és télen 
füttetnek. A hálótermekben az ágyak deszkafalazat- és 
függönyökkel vannak egymástól elkülönözve és a termek 
éjjel lámpával világitvák. 
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Az élelmezést illetőleg délben rendesen három, csü-
törtök", vasárnap- és ünnepen négy, estve pedig mindig 
leves- és még egy tál ételből álló elégséges, egészséges 
és tisztán kezelt élelemről, valamint a reggeli kávé- s 
az uzsonnái zsemlyéről az intézet gondoskodik. 

A fehérruha minden héten legalább kétszer, az ágy-
ruha minden harmadik héten váltatik. 

A tisztaság és egészség tekintetéből a növendékek 
gyakrabban láb-, és orvosi rendelésre vagy a t. szülők 
különös kívánságára különben is az egész télen át kád-
fürdőt vesznek, nyáron pedig az intézetnek külön és ki-
zárólagosan átengedett órában mindennap a városi uszo-
dát látogatják ; a házi kertben töltik a szabad időt ; na-
ponkint a szabadban nagyobb sétát tesznek, és mind 
egészséges, mind beteg állapotban a kellő felügyelet- és 
gondviselésben részesülnek. 

A megyei főorvos, mint az intézetnek is orvosa, na-
ponkint egyszer, ha szükséges, többször is látogatja az 
intézetet, és egészségi szempontból befoly tanácsaival az 
élelmezés-, a helyiség rendezése és az egyes növendékek-
nél egészségi szempontból tán szükségesnek mutatkozó 
gyakoribb séták száma- és idejére. 

Külön kimenet a varosba csak a szülők vagy roko-
nok kivánságára engedtetik meg. 

A gymnázium minden osztályába vétetnek föl nö-
vendékek kellő tanodai bizonyítványok mellett. 

Intézetünk csakis kath. vallású ifjakat vesz fel. 
Az évpénz illetőleg fizettetik : 
Élelmezés, mosás, orvoslás, szolgálat, rajzolás, mű-

ének, gimnasztika s a franczia nyelvbeni oktatás fejében 
egész iskolai évre 330 frt. o. é. — A növendékek javára 
rendelt gyógyszerek költségeit a m. t. szülők fedezik fél-
évenkint. 

Ezen évpénz fele a vételkor tétetik le a kormány-
zónál, a másik fele pedig január hó végén kézbesítendő. 
Az év elején lefizetendő a gymnáziumi tandíj is. 

Az iskolai könyveket vagy a szülők, vagy azok meg-
bízásából az intézeti felügyelők szerzik meg. 

Az írószerek- s egyéb apró szükségletekre megkí-
vántató költséget a t. szülők szintén az illető felügyelő-
nél előre kötelesek letenni, mert adott előleg nélkül a fe-
ügyelőt nem fogják növendékeik kiadásait gondozni. 

Elhozandó tárgyak: egy személyre evőeszköz, t. i. 
kanál, kés, villa és egy ivó pohár, legalább 2 lepedő, 2 
fejvánkos, 4 vánkosczina, 1 paplan, 2 paplanlepedő, 1 
ágyterítő, 1 matracZ, télre 1 pokrócz vagy dunna, 8 pár 
fehérruha, 12 zsebkendő, 6 törülköző, 12 pár harisnya 
vagy kapcza, 4 asztalkendő, 2 fésű, 1 haj-, 1 fog-, 1 
ruhakefe, 1 köpeny, legalább 2 téli és 2 nyári felső öl-
töny és 3 nadrág, 3 pár lábbeli, 3 nyakkendő. 

A felvételi véghatáridő f. é. szeptember 1. — Mind-
azáltal felszólittatnak a t. szülők, kik gyermekeiket ez 
intézetbe adni kívánják, hogy ebbeli szándékukról biztos-
ság okáért augusztus 15-ig tudósitsák a „konviktusi kor-
mányzóság" -ot, s e tudósításhoz a bejelentett ifjú utolsó 
iskolai bizonyítványát legalább másolatban okvetetlenül 
odacsatolni szíveskedjenek ; a válaszban tudtul fog adatni 
a t. szülőknek, mily szám jegyeztessék a felvett növendék 
minden egyes ruhadarabjára. 

Intézetünk az ifjúság nemes szórakoztatására belső 
színházunkban évenkint farsangi színi előadást rendez, 
melyre a helybeli s vidéki t. cz. szülőket nyomatott szin-
lapokkal szokta meghívni, hogy tanúi legyenek abbeli 
jóakaratú törekvésünknek is, hogy a mai, „modern", több-
nyire ledér szellemű színdarabokkal szemben, miképpen 
igyekezünk a nevelésünkre bízott ifjakban az igazi, szép 
és jó iránti fogékonyságot fejleszteni. 

Igy a lefolyt évben febr. 4-én ifjúságiink hangver-
senyt adott, febr. 6 án pedig az „Országos tervezők" cz. 
színdarabot adta elő. 

Kelt Nagyszombatban, 1894. junius 1-én. 
Schlick István, 

esztergomi cz. kanonok, sz. széki ülnök, főgymnáziumi igazgató 
és konviktusi kormányzó. 

V E G Y E S E K . 
*** Előre, nem hátra! Nagyon megéljenezték Bu-

j dapesten, a Margit-szigetről jövő hajón e napokban Szi-
lágyi Dezsőt, a magyar Herosztrátust, mikor egy matróz-
nak „hátra" kiáltására „stentori" hangon ezt kiáltotta 
vissza, hogy „előre, nem hátra!" Ebben a félig világos, 
félig mystikus jelmondásban a mai körülmények közt 
nagy intés rejlik. Az egyház ellenségei vesztegelés nélkül 
törnek előre valláspusztitó, egyházromboló munkájokban. 
A destructio munkájával szemben a fentartás, a vallás-
fejlesztés és védelem munkájának is — előre kell haladnia, 
nem hátra felé visszasülyednie a tespedés és tétlenség 
vajmi sokáig tartott szégyenletes állapotába. Örömmel 
tudatjuk, hogy egyszerre két helyről is érkezett hozzánk 
hír, két püspöki városból, kath. nyomda szerzése és kath. 
hetilap kiadásáról: Nagyváradról és Yeszprémből. — Kath. 
körök, kath. lapok, kath. nagy- és népgyűlések. Megjött 
az idejök. Most vagy soha ! A ki a kath. akczió e mun-
katerein hat és alkot, az — egyházunk és hazánk ügyei 
jobb útra terelésében kiválóan érdemesül. 

-f- Apponyi Albert gróf beszélt Jászberényben 
választóihoz és az egész országhoz. És az egész ország 
figyelme ismét reá volt irányulva. Erre a beszédre még 
visszatérünk, most csak röviden konstatáljuk belőle azt, a 
miért mi már Jceserü panaszt emeltünk a korona ellen, a 
mitől némely byzantinus hajlamokban gyengélkedő atyánk-
fia valóságos betegséget kapott, azt t. i. hogy „a korona 
befolyása felhasználtatott oly irányban — a főrendiház 

I szavazatának módosítására — melyben azt felhasználni 
alkotmány szerint nem szabad." 

— A nemzetiségi pogányszerü versengések közt, azt 
gondolom jól cselekedett e lap szerkesztője s a keresztény 
katholikus testvériség kötelességét jól teljesítette s egy-
úttal a horvát katholikus papságot hasonló katholikus 
testvéri magatartásra illő módon figyelmeztette, midőn 
Posilovics György u j zágrábi érsek ur trónfoglalására a 
következő üdvözlő távirattal tisztelgett Magyarország szi-
véből, a magyar katholikus papság kebeléből: „Excel-
lentissimo Archi Episcopo Posilovics Zagrabiam. Frater-
nitatis catholicae officia libenti animo recolens ad troni 
occupati diem fastum salutem Tibi dicit et reverentiam 
significat Budapestino ephemeridis hungaricae „Religio" 
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director Adalbertus Breznay, Regiae Scientiarum Univer-
hitatis h. t. Prorector." 

— Az esztergomi főmegye főpásztori körleveleinek 
VII-ike közli szentséges atyánk legújabb encyklikáját, 
mely „Principus populisque universis" czimezéssel a vallási 
egyesülésről szól az egész emberiséghez. Utána következik 
a fentebb közölt felhivás szent gyakorlatok tartására 
Esztergomban, jövő hó 21—25-én. Ezt követi az Index 
Congregatio Decretuma több könyvről. Egy Decre-
turna a S. R. C. nak kiterjeszti az elhunyt püspökök végtisz-
tességadásának azt a módját, hogy mig az elhunyt főpász-
tor teteme in propriae Aedis aula majori publice et so-
lemniter jacet expositum, egész reggelen át lehet ott 
lelki üdveért miséket mondani, kiterjeszti az apostoli 
vikáriusokra vikáriátusuk területén, az apátokra és a többi 
nullius Dieoecesis praelatusokra, valamint specialis kegy-
ből a czimzetes püspökökre, kikötve azt, hogy tetemök illő 
teremben legyen kiteritve, püspöki ornatusban, azonban püs-
pöki pásztorbot nélkül. Hogyha ez utóbbiak Rómában hal-
nak el,csakis praelátusi ruhájokban temetendők. Erre követ-
keznek a főegyházmegyei ügyek. Halmos Ignácz esztergomi 
theol. tanár a pastorálisból ugyanott az érseki seminárium 
alkormányzójává neveztetett ki. Plébániát kaptak : Szabó 
Etek Kékkőn, Jámbor Pál Stepanón, Plechló János Kát-
lóczon. Helyettes plébános lett Borovszky József Drahó-
czon, káplán Budapest-Erzsébetvárosban Czenner Lajos, a 
a Kath. Egyházi Közlöny" buzgó szerkesztője. Jun. 27-én 
az egyházi rend szentségét egész az áldozó-papi méltósá-
gig felvették mélt. és ft. Boltizár József püspök főviká-
rius ur kezei által : Csémy Antal, Hidvéghy Árpád, Jan-
Jcovits István, Molnár János, Simkó Károly, Valnicsek 
Béla, Hörschlägel János, kapucz. Korhiány miatt a diako-
nátusig emelkedtek az egyházi rend szentségében : Gal-
bavy Győző, Kryioald Ottó, Labuda Ferencz, Zubriczky 
Alafrid ; alszerpapságig Nádor Imre. Uj könyvek aján-
lasa után következnek pályázati hirdetések és az ez-
idei konkurzuson fölvett növendékpapok névsorrendében. 
Köszönet az érseki irodának nemcsak a megküldésért, ha-
nem annak a beköttetés czéljaira nézve oly gondos és 
diszes alakban való eszközléseért. 

— Papszentelés Nyitrán. A Bende Imre nyitrai püs-
pök ur által f. hó 7-én pappá szenteltek névsora a kö-
vetkező : gróf Batthyány Vilmos, Bárdy Antal, Blazsek 
Lajos, Blunár János, Frölich Arnold, Misik Károly, 
Német István és Turzó Ferencz. 

— A Szt.-Benedek-r. tagok elhelyezése az 1894/95. 
islc. évben. Pannonhalmán : Főmonostori perjel : Kroller 
Miksa. A főmonostori könyvtár őre : Réczei Viktor, Fő-
iskolai tanár : Palatin Gergely. Főiskolai tanár és kon-
ventjegyző: Malatin Gotthárd. Segédszámvevő, egyúttal a 
&zőllő- és pinczegazdászat felügyelője Mesterházi Imre. 
Szt-Mártonban lelkész : Vértesi Leander. Hitszónok : Engel 
Guidó. Rendelkezési állapotban : Stengl Polikárp. Eszter-
gomban : Házfőnök és főgymnáziumi igazgató : Vojnits 
Döme. Tanár és házgondnok : Schedl Arnuld. Tanárok : 
Mórocz Emilián, Peréuyi Ottmár, Gidró Bonifácz, Kardos 

Czelesztin. Győrött: Házfőnök és főgymnázium igazgató: 
Acsay Xav. Ferencz. Hitszónok és tanár : Saly Bruno. 
Tanárok: Kuczman Fülöp, Lendvay Hugó, Halmos Ákos. 
Sopronban : Tanár : Török Veremund. Kőszegen : Tanár, 
házgondnok és pincze-felügyelő Molnár Béla. Tanár és 
könyvtárőr : Gáspár Leó. Tanár : Molnár Szulpicz. Pápán : 
Házi lelkiatya: Nóvák Ede. Tanárok : Mohácsi Pál, Sta-
nits Fulgent. Komáromban : Tanár és pincze-felügyelő : 
Csapó Antónin. Tanár : Grátzer Pius. Bakonybélben : Lel-
kész : Nóvák Ödön. Hitelemző és pincze-felügyelő : Pallos 
Kajetán. Zala-Apátiban : Házgondnok és pincze-felügyelő 
Wallner István. Zamárdiban : Lelkész : Somogyi Vendel. 
A helycseréknek és hivatalok átadásának idejéül augusztus 
hó 1-je van kitűzve. 

= Papi lelki szent gyakorlatok Kalocsán a Jézus-
társaságiak kollégiumában ez évi julius hó 23-án este 
és másodizben aug. 6-án szinte este kezdődnek s tartat-
nak tetszés szerint 3—5 vagy 8 napig világi papok s 
szerzetesek számára. Az ezen lelki szent gyakorlatokban 
résztvenni óhajtók szíveskedjenek szándékukról megjele-
nési idejök s végzendő lelkigyakorlatuk időtartamának jel-
zésével alulírottat értesiteni. Napi eltartási s lakdij egy 
forinttal födöztetik : szűkebb anyagi helyzetű azonban tel-
jes készséggel fölmentetik. Breviáriumon kivül Kempis 
Tamást is szíveskedjenek magokkal hozni. Kalocsán, 1894. 
junius hó 27-én. Czentár János, a kalocsai kollégium 
rektora. (2-szor.) 

Felhivás előfizetésre. ""OT 

Az a leírhatatlan helyzet, mely felé keresztény val-
lásunk, katholikus egyházunk, a lezajlott és még ezentúl 
következendő, eddig szerencsétlen végüeknek mutatkozó 
óriás valláspolitikai küzdelmek kapcsán ragadtatik, a leg-
kiáltóbb felhivás a „Religio-Vallás" figyelembe vételére, 
támogatására, olvasására. 

T. olvasóinkat ennélfogva kérve-kérjük olvasó közön-
ségünk körének kiterjesztésében lelkes támogatásunkra. Egy 
eddigi olvasó szerezzen tizet ! Most vagy soha ! 

Féléves előfizetőinket pedig tisztelettel kérjük a II. 
félévre szóló előfizetés gyors megújítására. 

Szerkesztőségi jelentés. 

A lap szerkesztője üdülés végett a forró fővárosból 
távozni levén kénytelen, felkéretnek t. olvasóink közöl 
azok, kiknek időközben valami elintézni való dolguk talál 
akadni, hogy annak jelentésével, kivéve lia expeditionalis 
folyó ügyről van szó, a szerkesztő visszaérkezéséig vára-
kozni méltóztassanak. A szerkesztő nevére küldött levelek 
egyébiránt a távollét alatt utána fognak küldetni a szer-
kesztőnek. Az imént megindult ezé vi II. folyamra jelent-
kezett uj előfizetők s megrendelők a mai számmal együt-
tesen kapják az 1. és 2. számot. 

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

Budapest. 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnővelde-utcza 8. sz.t 



KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, julius 14. 4. II. Félév. 1894 

: Megje1 enik e lap heten- E 
§ ként kétszer : : 
I szerdán és szombaton. E 
f Előfizetési dij: \ 
l félévre helyben s posta- E 
\ küldéssel 5 f r t . E 
: Szerkesztő lakása : E 
: Budapest, : 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., : 
: hova a lap szellemi : 
Ë részét illető minden : 
\ küldemény czimzendő. \ 

§ Előfizethetni : 
E minden : 
: kir. postahivatalnál : : 
: Budapesten a szerkesz- E 
Ë tőnél, és Nagy Sándor E 
E könyvnyomdájában, \ 
E IY., Papnövelde-utcza E 
E 8. sz. alatt, hova a E 
E netaláni reclamatiók is, E 
E bérmentes nyitott E 
E levélben, intézendők. E 

TARTALOM. Vezèreszmek es Tanulmányok : Fejedelmek és népek tanitása. — A nagytapolcsányi kath. nagygyűlés lefolyása a beszé-
dekkel. — Egyházi Tudósítások : K o l o z s v á r : Lönhart Ferencz püspök rövid életrajza. — P á r i s : Carnot nemzeti temetésének 

vallási tanulságai. — Tudomány és Irodalom. — Vegyesen. 

Fejedelmek és népek tanítása. 
XIII. Leo pápa legújabb főpásztori leveléről | 

akarunk i t t most szólui. Arról, melyet az egy- < 
ház feje, az emberiség lelkiüdvösségének Istentől 
rendelt legfőbb őre, az egész világ népeihez és j 
fejedelmeihez e napokban intézett . 

Már megjelenése magasztos dolog. A katho- j 
likus egyház és vallás isteni eredetének és ! 
küldetésének nagy kihivó jele ez a pápai ency-
klika, a mint, igy, az összes emberiséghez van 
intézve. Signum levatum in gentibus. A földke-
rekség minden népéhez szól, s a gyűlölködés, a 
közijedelmek s aktuális bátortalanságok közepette 
egy a lázas hangú világ összes zaja fölé 
kiemelkedő békés szózat hirdeti benne az em-
bereknek, az Istennel egyesitő megegyezés, 
béke és reménység kötelességeit. 

Te katholikus! Ha mostanáig nem lebegett 
volna szemeid előt t elég világosan a te kath. 
vallásodnak egyházadnak minden földi intéz-
ményeket felülmúló nagysága: akkor jer ide XIII. 1 
Leo pápa e főpásztori leveléhez s nézd, mily ' 
mindenre kiterjedő isteni gondoskodással van 
felölelve ebben a főpapi szózatban az egész em-
beriség s mennyire ráillenek pogányokra, szaka-
dárokra, eretnekekre, igazhitű katholikusokra 
mind azok, miket róluk és nekik a pápa, az 
egész emberiség főpapja és lelki atyja, ebben a 
levelében, elmond és szívökre köt ! Tekints végig 
a századok folyamán; nemde, a pápa e szózatá-
ban azonnal ráismerhetni az Üdvözítő Jézus 
Krisztus ajkain megcsendült, holt lelkeket Isten 

fiaivá támasztó örömhírre, mely igy szól : Emberek, 
népek, fejedelmek, keljetek fel a bűn emésztő ár-
nyékából s özönöljetek egy szívvel-lélekkel, egyér-
telemmel, az üdvösségnek mennyből megvilágított 
szent ú t j á ra ! Emberek, t é r je tek az Istenhez, hogy 
megdicsőüljetek! Népek, forduljatok az Üdvözí-
tőhöz, hogy bajai toktól megszabaduljatok! In 
cruce salus ! A kereszt az egész emberiség me-
nekülésének kiinduló pont ja . 

A vatikáni aggastyán ezúttal el tért a pápák 
rendes szokásától. Nem a pásztorokhoz és a 
nyájhoz intézi szózatát. Felöleli az egész embe-
riséget, mint Krisztus Urunk te t t e a keresztfán, 
és szól minden fejedelemnek, minden népnek, a 
földön levő emberi mindenségnek, felszólítva 
mindenkit , hogy kötelességéhez képest mindenki 
igazodjon az Isten akaratához, mely az emberi-
séget egy isteni t iszteletre t e remte t te s a meg-
váltás által egy hitre, egy isteni fiúi méltóságra 
emelte fel. 

Bámulatos látványnyal, lelket emelő felséges 
tüneménynyel állunk szemben. A világot meg-
remegtető, a hata lmasokat porba sújtó közenge-
detlenséggel, anarchiával, fejetlenséggel szemben 
egy fenséges fő emelkedik ki, egyetlen a maga 
nemében, egyetlen a földkerekségén, és csendes 
méltósággal szólva, de ugy hogy szava elhallat-
szik mindennüvé a föld szinén, felhívja az egész 
emberiséget vallás- és fajkülönbség nélkül, mond-
ván : Legyetek egyek hitben és testvériségben, s 
hajoljatok meg az Isten mindenek fölöt t való 
igazsága s mindeneket á tható akara ta előtt, egy-
értelműen és egy szivvei! 

29 
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De mi köze van Rómának a föld kerekségéhez 
s a római pápa főpásztori levelének az idők fo-
lyásához? Kérded korunk elkényeztetett gondol-
kozású fia. Mi köze van? Nézd meg ezt a pápai 
levelet az emberiséghez. íme hogyan ráillik Euró-
pára, Ázsiára, Afrikára, Amerikára, Oczeániára — 
az egész emberi fajzatra, annak minden bajaira és 
aspiráczióra ! Ez a találó igazság az ő jogczime! 

Az emberek és a népek küzdelmes élete, 
mely valóságos élethalál - harczczá fajult „a 
l é t é r t u , megrendítette, nagy, igen nagy soka-
ságban a testvériség fogalmát s a szeretet bol-
dogító uralkodását. Vájjon testvériségre mutat -e 
SJ mindent maga alá teperő tőke viselkedése a 
munkással szemben? Testvériség-e a felekezetek 
fojtogató birkózása; a nemzetek egj^más közti 
vérszomja és vérontása; az anarchisták vérre és 
rombolásra szomjazó agyarkodása? Nem! Tehát 
hol van a testvériség ? Az egy puszta szó, érte-
lem és valóság nélkül: igy kiáltanak a „legazdál-
kodot t" szellemek. A pápa emberi erőt és gon-
dolatot meghaladó munkával nekiront a lelkek 
fölé feltornyosult romoknak s eltisztitva a szel-
lemek szárnyaira ráomlot t földrétegeket, vissza-
adja az emberi szellemnek a lélekzés, az élet 
és szárnyalás könnyüségét s megtanít egysze-
rűen, igazán és világosan gondolkozni s az 
emberi sziv nemes sugallatai u tán járni. Embe-
rek, ne azt vegyétek a mi elválaszt, azt te-
kintsétek, ami összeköt. Mélyedjetek el lelketek 
valójában és o t t meg fogjátok találni magatokat , 
meg fogjátok látni azt, hogy testvérek vagytok, 
mert mindnyájatoknak egy Atyátok van a meny-
nyekben. 

Nagy Sándorról beszélik, hogy nevelőjéről, 
Arisztotelesről ugy nyilatkozott egyszer, hogy e 
nyilatkozat neki ip, párat lan bölcs nevelőjének 
is, valóban halhatat lan emléket emelt. Azt mondá, 
hogy atyjának, Fülöpnek, sokat köszönhet, mert 
neki köszönheti az emberi létet. Ennél több az, 
úgymond, a mit nevelő a tyjának Aristotelesnek 
kell köszönnie ; mert nevelő atyjától azt tanul ta 
meg, hogyan kell emberhez méltóan élni ! 

A népek és nemzetek is nagyra lehetnek 
eredetök és származásuk fejeivel, kik a nemze-
teknek mintegy létet adó atyáivá magasztosul-
t a k ; de a népek és nemzetek létet adó atyái és 
alkotói fölött van a földön az egész emberisé-
get tani tva és befolyásolva egy páratlanul álló 
le lki atyaság, a melynek felséges birtokosa ab-

ban tűnik ki és tündöklik az országok alkotói s 
nemzetek és népek alapitó atyái fölött, hogy 
megtaní t és felnevel minden népet emberileg 
élni s Isten fiaihoz méltóan gondolkodni. S ezt 
az egész emberiséget nagyra, magasztosra tani tó 
és nevelő lelki atyaságot nem kell lámpással ke-
resni ; o t t ragyog és működik az egész világ fö-
löt t — a pápaságban. Azt lehet mondani, hogy 
a hol lelkiismeret van, o t t a pápa nevelő atya-
sága ot thonában mozog. 

És mily tapintatosan működik ez a tanitó 
és nevelő lelki atyaság a különféle emberekben 
és fa jokban! A gyengék, a lelki Ínségben szen-
vedők első tárgyai gondoskodásának. Azokhoz for-
dul XIII. Leo pápa atyai szózatával először, kik „az 
evangelium világát még vagy meg nem pillan-
to t t ak , vagy meglátván azt, gondatlanság vagy 
nagy távolság által kioltották." A pogányokhoz 
szól elsőben. Azokat is, minket is a szeretet 
ösztökélésével buzdit, hogy egyek lenni igyekez-
zünk, krisztusi hitben, testvériségben és szeretet-
ben. A pogány világról aztán a keresztény világra 
esik az emberiség tanitó- és nevelő lelkiatyjának 
tekinte te . Szomorú látvány tárul el előtte. A 
keresztények szét vannak szakadozva, egymástól, 
idegenkedő, gyűlölködő, veszekedő, verekedő fele-
kezetekre: Keleten a schisma, Nyugaton a hae-
resis népeket és nemzeteket elszakított Krisztus 
üdvözítő hite egységének kötelességétől. Egy hit, 
egy meggyőződés, egy értelem, egy sziv, e^y 
lélek helyett visszavonás és széthúzás — Kr.sz-
tus akara ta és rendelete ellenére! Az emberiség 
egyetemes lelki a tyja hi ven teljesiti evvel az 
áldatlan állapottal szemben is oktató és nevelői 
k ö t e l e s s é g é t : Találkozzunk mindnyájan a hit egy-
ségében és közös isteni üuságunk elismerésében ! *) 

Mig a szakadárok és eretnekek atyai öle-

*) Parisig és azontúl az egész világra elhatott a híre 
annak az egyetértésnek és összetartásnak, mely Magyar-
ország katholikus és gör. keleti episcopatusa közt a pol-
gári házasság, a házasság szentsége meggyalázásának el-
vetésében nyilvánult. Az „Univers" szavai méltók a fel-
jegyzésre, méltók a megemlékezésre : „Ça été un spectacle 
touchant et significatif de voir unies dans la défense et 
la confession du dogme les deux Eglises séparées. Une 
des conséquences bienfaisantes de ce vote et de la politi-
que anti-religieuse du ministère a été ce rapprochement 
des deux épiscopats dans une pensée commune — la 
première rencontre de Vamour et de paix des deux Eglises 
depuis le Concile de Florences.11 (Univers, sémq. iul. 2.) 
Adja Isten, hogy Magyarország legyen az a kiválasztott 
föld, melyen az egyesülés és hitegység, éppen azért, mert 
legtöbb sebbel vérzik, legelsőnek érdemesüljön az országot 
és népeit boldogítandó megvalósulásra! 
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lésre való sietésre serkentetnek, az egyház szá-
zadok előtt hű marad t fiainak utódai, korunk 
katholikusai, kemény leczkében és megdorgálás-
ban részesülnek, a nemzetek egyetemes lelki 
a tyja részéről. Nem ismerik az egyházat; telve 
vannak államomnipotencziás gondolatokkal és 
törekvésekkel a katholikus népek „meggondolat-
lan" kormányai és „bajokat okozó" törvényho-
zói. Se összekeverni, se szétszakitani nem szabad 
a két hatalom körét. Meg kell adni a császár-
nak a mi a császáré, de Istennek is a mi az 
Istené. Ez a békességes élet tani tó jának és a népek 
nevelő lelki a tyjának tani tása a katholikusokhoz. 
Különös gonddal óvja a katholikus népeket a 
szabadkőművesség, az Istentől való elszakadás 
összeesküvésének kerülésétől. 

Vajha megértsék s törekvésöknek tárgyává 
tegyék az emberek és népek közöl mennél töb-
ben a pápa főpapi levelének záró szavait a vallá-
sos egyesülés és hitegységből fakadó nagy jó 
következményekről, áldásokról! * * * 

A nagytapolcsányi kath, nagygyűlés lefolyása 
a beszédekkel. 

(Történeti visszapillantás.) 

Nagytapolcsány. 

A nagytapolcsányi kath. népgyűlés, f. hó 10-én 
nagyszabású és fényes volt. A résztvevők számát pontos 
számítás után bizton 20 ezerre tehetjük, a mely számból 
2 ezernél többet a tisztán magyarajkuakra tehetünk. 

Egerszeg plébánia • . . 150 
Kolon 100 
Vicsap-Apáthi 360 
Nyitra-Pográny 150 

„ Gerencsér 60 
Nagykér . . 46 
Tardoskedd 25 
Tornócz 5Q, 

hivőt hozott, megjegyzendő pedig, hogy e számok ki 
vannak véve a helybeli plébánián nyitva tartott emlék-
könyvből, amint azokat az illető plébános urak bejegyez-
ték ; pedig néhány plébánia hivei plébánosuk kisérete 
nélkül jelentek meg. 

E fényes eredmény annál bámulatosabb, hogy a 
nagygyűlés, ugy szólván, csak rögtönözve jött létre ; mert 
az előkészítő gyűlés csak f. évi május hó 17-én az én 
plébánia-lakásomban tartatott meg, és csak ugyanazon hó 
22 -én határoztatott meg : hogy a nagygyűlés f. hó 10-én 
Nagytapolcsányban, s nem Tavarnokon, amint hg Odes-
calchi Livio ur kivánta, fog megtartatni. 

A szétküldött felhívás nagy lelkesedéssel fogadtatott, 
ugy az intelligenczia, valamint a nép részéről is. Szép 
fényt vett az intelligencziára, hogy magok is buzgólkod-

tak a népből mennél nagyobb számot összehozni, s itt 
nem hagyhatom említés nélkül, hogy Dióssy Imre Szent-
Mihály uri nagybirtokos, e messze vidékről 25 polgári-
hozott ide. Az előkelő urak közül ki tűntek: 

Gróf Zamoyszky Jenő Aba-Lehotáról, gróf Lavó 
Nagysurányból, lovag Choálibovszky Sándor Csasztkócz-
ról, lovag Leonhardi nagybirtokos Ny.-Sárfőről, Majthényi 
Bertalan nagybirtokos Novákról, Tarnóczy Béla cs. és 
kir. kamarás A.-Lelvizról, Zerdahelyi Adolf nagybirtokos 
Nyitra-Zerdahelyről, Ordódy F. nagybirtokos Krencsről, 
Gáffer Elek Szulányból, Benkeö László és Benkeö Béla 
nagybirtokosok Felső-Vásárdról, dr Gyürky Ödön Budapest-
ről, Geöreögh József s Schmid Adolf közbirtokosok Proz-
nóczról, stb. stb. 

Az intelligenczia számát lehet körülbelül ezerre 
tenni. 

A megjelent papirendből, a kiknek száma 120-ra 
megy, felemlitendők : 

A nyitrai főt. káptalan majdnem összes díszes tagjá-
val, a nagypréposttal élén, a ki az előre, tán sürgönyileg 
kikért pápai áldást is mindjárt a gyűlés megnyitása köz-
ben a térdre borult népre feladta. 

Gróf Pongrácz Adolf vágujhelyi s Tamaskovics Jó-
zsef bajnóczi prépostok, Minár Mihály (80 éves aggas-
tyán) nagybilérfi, Bobok József mocsonoki, Mihálik József 
baáni apát-plebánosok, Fábián János érsek-ujvári s Juries 
Mihály privigyei kanonok plébánosok, dr Tóth János s 
dr Dudek János nyitrai theologiai tanárok, stb. stb. 

Az egész mozgalom élén állt herczeg Odescalchi 
Livio cs. és kir. kamarás ur, ki az őseitől öröklött hit-
buzgalomtól lelkesedve, mint egy apostol bejárta az egész 
vármegyét s hatalmas befolyásával felrázva mély álmuk-
ból a szunnyadó erőket, annyi tekintélyes uri családot 
részvétel s csatlakozásra hódított meg. 

A nagygyűlés létesítésén továbbá fáradatlanul köz-
reműködtek Rudnyánszky József, Zatkovics Alajos, Mis-
kolczy István nagytapolcsányi ügyvédek és Ballon József 
nagytapolcsányi káplán. 

A szép példás rend fentartásából s a nagy városi 
piacz (a melyen szószékek voltak felállítva, jól távol egy-
mástól, egyik a magyar, másik a tót szónokok számára) 
feldíszítéséből az oroszlányrész jutott a derék Rudnyánszky 
József ügyvéd urnák, a ki mind a két feladatában óriási 
munkát végzett, s mondhatni remekelt. 

De remekeltek a napi szónokok is: 
Magyarok részéről : hg Odescalchi Livio cs. és kir. 

kamarás megnyitó beszédével. 
Sztrányovszicy Ferencz trencsin-várnai ügyvéd „az 

authonomiáról (tótul is ugyanazt a tótoknak elszavalva). 
Tomor Ferencz budapesti nyug. tanár, „a kath. hit-

élet, egyletek s irodalomról." 
Stiglicz Ferencz komáromi-szőllősi plébános „egyház-

politikai kérdések" és 
dr Lassu Lajos nagysuri esp.-plebános, a „katholi-

kusok kötelességeiről magán, s nyilvános életben". 
Tótajku szónokok : 
Szecsányi Vilmos megnyitóbeszéde. 
Sztranyovszlcy Ferencz trencsin-várnai ügyvéd „az 

authonomiáról." 
3* 
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Miskolczy István nagytapolcsányi ügyvéd „a kath. 
hitélet, egyletek és irodalomról." 

Kelecsényi Béla nyitra-szkacsánvi plébános „az egy-
ház-politikai kérdésekről" — s ugyan e tárgyról utánna 
Babcsan József jómódú szolcsányi parasztgazda, a ki a 
tót hallgatóság részéről legtöbb tapsot és éljent aratot t . 

Végre következett 5 órakor a bankett , a melyen 
csak vagy 140-en vettek részt, — talán azért oly keve-
sen, hogy erre külön meghívók szét nem küldettek. 

A harmadik fogásnál felállt a daliás termetű hg 
Livio ur (a ki a gyűlésen is a megjelenésben akadályo-
zott, Zichy Nándor ur helyett az elnöki széket foglalta 
el) s szép klasszikus beszéddel felköszöntette előbb a 
királyt, azután a pápa ő szentségét. 

Utánna Venczell Ferencz pápai praelatus s nyitrai 
nagyprépost felköszöntőt mondott a primás ő eminencziája 
tiszteletére. 

A nyitrai püspök ur ő méltóságára Szecsányi Vil-
mos ; — a nagyszombati érseki helynök s pápai praelatus 
ő méltóságára pedig Latkovics Alajos mondottak még 
felköszöntőt. 

Jelen lévén pedig a RHerko Pá te r" derék szerkesz-
tője, Marko Gyula is, általános kivánságnak engedve fel 
állt ő is s szép hazafias költeményével az egész közönsé-
get jó izün megnevetette. 

Érdekes, s lélekemelő volt a távsürgönyöket olvasni, 
a melyek az egész nap folyamán egymás után érkeztek, 
hozván magukkal meleg szavakban kifejezett üdvözleteket, 
helyesléseket, s apostoli áldásokat. A távsürgönyök majd 
a hg Odescalchi Livio, majd Szecsányi Vilmos másod 
gyűlési elnök, majd a kath. nagygyűlésre czimezve lévén, 
i t t sorban azokat felemlítem, a melyek kezeimben vannae. 

Bende Imre nyitrai püspök, dr Steiner Fülöp szé-
kesfehérvári püspök, Szilányi Ferencz pápai praelátus s 
nagyszombati érseki helynök. 

Az esztergomi főkáptalan : Gr. Csáky Károly kano-
nok az esztergomi Kath. Kör nevében. 

Zmeskal Zoltán volt árvamegyei alispán, Pécsy 
József tolnai prépost, Molnár János komáromi apát . 

A vágujhelyi iparos egyesülettől : Jedlicska Pá l diósi 
esperes-plebános, Mikoványi Mór szomolányi plébános, 
Fehérváry Kálmán hrádeki plébánostól. Végre levélileg 
szépen megemlékezik a nagygyűlésünkről a beszterczebá-
nyai püspök ur ő méltósága is. A kiknek mindnyájoknak 
e kegyes, e szives megemlékezésökért forró köszönetet 
mond az elnökség. 

Nem hagyhat juk említés nélkül azt a lehangoltsá-
got, a mely a végrehajtó bizottságot akkor érte, midőn 
jun. 9-én, tehát a nagygyűlés megnyitása előtti napon 
késő este távsürgönyileg értesült arról, hogy gr. Zichy 
Nándor ő exczellencziája, s gr. Esterházy Miklós Móricz 
ur a miniszteri krizis miatt akadályozva vannak a gyűlé-
sen részt venni. 

Különben örömünkre esett, tapasztalnunk, hogy a 
rend s közbiztonság seholsem zavartatott meg, s a mi 
józan jó népünk egész gvülés lefolyása alatt oly példás 
magaviseletet tanúsított, hogy még a zsidók elismerését 
is kiérdemelte, a kik különben rettenetesen féltek, hogy 

boltjaik ki fognak raboltatni, és a mily szép rendben ide 
érkeztek, ugy esti 7—8 órakor szét is oszoltak a mi 
jámbor, hitbuzgó híveink. 

Szecsányi Vilmos, 
cz. kanonok, esperes-plebános a gyűlés 

másodelnöke. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kolozsvár. Lönhart Ferencz püspök rövid életrajza.*) 
Nagy ünnepet ülünk ; az áhítat , a jóság, a szeretet, 

gondoskodás, munka, tudomány, honszeretet és annyi, any-
nyi nemes érzés ünnepét akkor, midőn szeretett kegyel-
mes atyánk, nagyméltóságú püspökünk 50 éves papságá-
nak és egész életének dicső múl t já ra : gyermek-, i f jú és 
férfi korára visszatekintünk. 

Bölcsője a gyönyörű fekvésű Nagyág volt, — ott 
a zugó Maros fölött fényű koszorúzta bérezek oldalán, 
hol a magasból messze határra néz alá a helység tem-
ploma ; intve, buzdítva a vándort. — It t született Lönhar t 
Ferencz püspök urunk 1819-ben, október 3-án. 

A ty ja bányahivatalnok volt s igy a serdülő gyer-
mek fogékony lelkére, mig egyfelől a természet nagysze-
rűsége, más oldalról a bányásznép buzgósága hatot t ; 
mert a bányász követi igazán az intő szó t : „dolgozzál, 
min tha örökké élnél; imádkozzál, mintha azonnal meg-
halnál." A vallásossággal együtt fej let t a gyermek szel-
lemi tehetsége ; ismereteivel társai közül hamar kivált s 
a tyja gondoskodása folytán szülővárosát oda hagyta, hogy 
már az elemi ismeretekben jó alapot nyerjen a gyula-
fehérvári iskolában. 

Mig szülőhelyén a természet tár ta ki gyönyörű köny-
vét, itt a történelem várta dicső emlékeivel. A várkapu 
fölött Károly király lovas szobra, a háromszoros erős 
várfal, minden épület, de különösen a templom besz A ra-
gyogó múltról ; hiszen hatalmas ivei annyi jeles f ispök, 
fejedelem és nagy Hunyadink dicső porai felett boifcoznak. 
Ezek mind hatást gyakoroltak a tudnivágyó gyermek szel-
lemére, szivére. 

Később a kolozsvári gymnásium osztályain haladt 
végig, mindig kitűnő eredménynyel. — Igy gyűj töt te szel-
lemi kincseit és gazdagon vallásos érzelemben, igazi hi-
vatással lépett a papnövendékek sorába. A megkezdett 
lankadat lan szorgalommal élt ismét Gyulafehérvárt a böl-
csészeti ismeretszerzésnek. Theologiai magas tudományát 
a bécsi egyetemen tetőzte be. 1844-ben erdélyrészünk je-
les püspöke, Kovács Miklós szentelte áldozó-pappá. 

A tehetséget hamar fölismerik ott, hol a tudás, az 
erény a haladás eszköze. Ezek nyitottak utat az if jú papnak, 
azon püspökeinkhez, kik méltó helyet foglalnak el törté-
nelmünk jelesei között. Fölszenteltetése után négy évvel 

*) Felolvastatott Kolozsvárt nmsgu Lönhart Ferencz püspök 
ur 50 éves papságának emlékünnepélyén, melyet Biró Béla apát-
plébános ur azon gyöngéd gondoskodásból rendezett mintegy a ju-
bileum ünnepei sorozatának megnyitójául egy hónappal előbb, 
mivel ekkor a tanitói kar teljes számmal, a tanulók és azok szü-
lői tömegesen részt vehettek, s ez által kifejezést adhattak nmsgu 
püspökük iránti gyermeki, ragaszkodó szeretetüknek. 

Selm. A. 
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már püspöki iktató s kevés idő múlva püspöki szertartó 
lett. „Mint ilyen különösen az adminisztráczió, az iskolai 
és alapítványi ügyekben tanúsított nagy jártasságot és 
szakismeretet." (Kovács F.) Az agg püspök, Kovács Mik-
lós atyai szeretettel csüngött ifjú szertartóján, anynyira, 
hogy őt jelölte ki végrendelete egyik végrehajtójául. 

Később Haynald Lajos, mintha a püspöki székkel 
örökölte volna a ragaszkodást is Lönhart ő excját titká-
rának, majd iroda-igazgatójának és személye melletti ka-
nonoknak nevezte ki. 1859 és 1862-ben együtt zarándo-
koltak az apostolok sírjához Rómába. Érdekes „Olasz uti 
jegyzetei" a „Gyulafehérvári füzetekben" jelentek meg. 
Ez alkalommal nyerte IX. Pius pápától a pápai praelátusi 
czimet. Haladása egyre tartott az egyházi méltóságok 
fokozatán ; de reánk nézve a legközvetlenebbül áldásos 
azon pillanat volt, midőn a kolozsvári plebánosi állást 
foglalta el 1864-ben. 

Tettvágya azonnal nagy tért nyert itt is a cselek-
vésre. Templomunk szentélye boltozatán, mely fölött any-
nyi század vonult el, ezek súlya alatt egy repedés támadt. 
Lönhart Ferencz ő excja e repedést hatalmas vaskapcsok-
kal nemcsak veszélytelenné tette, hanem a gyönyörű tem-
plom fönállhatását ismét nagy időkre biztositotta. Ugyan-
ekkor emelte a góth izlésü főoltárt Magyarország véd-
asszonya és szent királyaink szobrával, hogy a hivők áhí-
tatát, a honszeretetet tegye melegebbé. A szentpéteri tem-
plomokat szintén nagyon szépen átalakitatta. 

Figyelme második helyen a szenvedők felé fordult, 
s az Erzsébet aggházat építtette újra kényelmes berende-
zéssel, hol annyi elöregedett élet nyert hosszú szenvedés 
után nyugalmat, enyhet. 

Munkálkodásának az 1867-iki kiegyezési korszak uj 
tért nyitott. Jeleseink ekkor az általános művelődést, a 
paedagógiát is szem előtt tartva, lázas sietséggel működ-
tek annak ujjá teremtésén. Lönhart Ferencz ő excja itt 
is az elsők között volt. Mint egyik legszükségesebbet, 
létesítette az úgynevezett kőkerti iskolát. 1874-ben pedig 
a belvárosi leányiskolát újra szervezte, osztályozta. Az 
iskola megnyitó ünnepélyén az ő szivéhez szóló hangján 
mondta: „Hálát érzek a mult munkásai iránt akkor is, 
midőn iskolánk jövője elé reménynyel nézek." Aztán ál-
dást kért a Mindenhatótól. Ez áldás melegét érezzük ma 
is, mert éltető gondoskodását nem vonta meg iskolánktól 
akkor sem, midőn 1875-ben a nagypréposti állásra hivták 
meg. 

További életében is egyik év vetélkedett a másikkal, 
hosv minő kitüntetéssel jutalmazza bár némileg azt a sok 
oldalú munkálkodást. Királyunk 1878-ban a skárdói püs-
pöki czimrael tüntette ki. 1881-ben dr. Haynald Lajos 
érsek szentelte püspökké. 1882-ben nagyemlékű Fogarasi 
Mihályunk elhalálozása után az erdélyi püspöki székbe a 
legjelsőbb királyi kegy az apostoli szentszék hozzájárulá-
sával kinevezte s a következő évben uralkodónk a való-
ságos belső titkos tanácsi czimmel ajándékozta meg. 
Mindez mindig önfeláldozó, lankadást nem ismerő mun-
kálkodás közepett találta s abban soha meg nem za-
varta. 

Munkálkodásának egyik ága a jótékonyság, mely 
minden irányú, a hol csak testi, vagy lelki segély, vigasz 

nyújtható. Nagy összegeket áldoz az általános műveltsé-
gért, templomért, iskoláért. Édes hazánk azon területén, 
melynek egyháza élén áll, hivatott őrszemmel tekint vé-
gig s megleli a pontokat, hol védő bástyára van szük-
ség. Piskin plébániát létesit, „minek fontosságát az érti 
meg igazán, a ki a hunyadmegyei nemzetiségi állapoto-
kat ismeri." (Kovács F.) 

Ott, hol az Olt hömpölyög be a hegy közé, egyik 
partján hatalmas bástya áll a Vörös-torony, túlról magas 
hegyen egy várrom áll, a Landskrone büszke nevet viseli, 
de mely mutatja, hogy a folyó már a határon innen né-
mileg idegenben folyik. E gyönyörű vidéken terül el a 
népes Boicza község ; itt ezen egyik legszükségesebb pon-
ton állitott s lát el javadalommal Lönhart ő exczellen-
cziája egy leányiskolát. 

Szebenben viszont kolostor, iskola foglalja napon-
kint áldóan ; májába áldást osztó kezét. 

így tesz, áldoz az összesért s igy az egyesért, ki 
fölkeresi az emelkedett lelkű főpásztort. Vonzó, magas 
műveltséget jelző egyszerű modora mindenkit első pilla-
natra megnyer, leköt. Rendelkezéseinél az „akarom!" 
szivén jön át s kimondva igy hangzik, hogy: „szeretném" 
s mindenki örömmel hajlik meg előtte. Nála a szeretet 
e szigora mindenkiben lelkes ragaszkodó engedelmességet 
teremt. A nemes szép cselekedetek czélja felé ő nem küld, 
hanem vezet. Az erényt, nagylelkűséget nem csak ta-
nácsolja, hanem példával mutatja. Nem szóval, tettel ta-
nítja hogy : 

„Vigyázz, hogy életedből 
Egy perez se vesszen el ! 

Nem hozza vissza bánatod 
Többé az elveszett napot. 
Sebes szárnyon repülnek 
Mint álom éveid, 
Az égben dijt szereznek 
Erényes tetteid." (Alfonz A.) 

Hogyne imádkoznánk tehát szeretett, kegyelmes 
atyánkért, nmsgu püspökünkért gyermeki szeretettel, hogy 
a haza, a hit, a tudás dicsőségére : 

„Nagy ég ! viraszsz fölötte 
Örök bölcs szellemeddel ! 
Hadd győzze meg a földet 
Nevedben szeretettel ; 
S mi kövessük lépteit" (Mindszenti Gr.) 
Még nagyon sokáig. 

Scliwarczel Adél. 

Pár is . Carnot nemzeti temetésének vallási tanulságai. — 
A vallástalanság nem jól áll az embernek, mert 

természetével homlokegyenest ellenkezik. A helyes 
u t o n jaró bölcselők egynémelyike méltán annyira jel-
lemzőnek tar t ja a vallásosságot az emberi természetre 
nézve, hogy az ember lényisége legfőbb megkülönböz-
tető jele minden földi lények fölött éppen a vallásosságot, 
az Is tennel való foglalkozás levén, nemünknek szerintök 
találóbb meghatározását nem is lehet adni, mint, ha 
azt mondjuk e kérdésre: mi az ember? Istennel fog-
lalkozó, állati szervezettel biró szellemi lény, röviden : 
vallásos állat. 
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Francziaország törvényhozó testületének többsé-
gére és ez által váltakozó kormányaira és kormány-
férfiarra, és igy magára a köztársaság elnökére is 
sikerült a l iárompontu „testvérek" odvaiban bujkáló 
istentelenségnek divattá tenni azt, hogy Istennel és a 
vallással szemben a semmibe vevés pózzát foglal ják el, 
a világon a legtermészetellenesebb s legutálatosabb 
viselkedést tegyék szokásukká. 

Ez a kormányzati , hivatalos semmibe vevése a 
vallásnak azonban éppen Francziországban napról-
napra világosabban bebizonyul annak, a mi valóság-
gal, voltaképen : természetellenes látszata az egykedvü-
ségnek és hideglakatosságnak a vallással szemben, a mely 
hithidegség leplét azonban a faiseurök arra használ ják 
fel, hogy alatta bántat lanul , sőt a hatalom teljes birto-
kában folytathassák irtó háboru joka t az általok annyira 
gyűlölt, mert az önmegtagadást alap erénynek tartó 
keresztény vallás ellen. 

Francziaország fölött tehát, sajnos, a vallással 
való nem törődés a főúr a törvényhozásban és a kor-
mányban, azzal a néha világosan kipattanó, néha kife-
jezés nélkül maradó óhajjal és törekvéssel : va jha men-
nél hamarább vége szakadna annak az állapotnak, hogy 
az emberek a vallásra rászorulnak s az állam az ily 
emberek miatt kénytelen Istennel, vallással, papokkal 
foglalkozni. 

Tertullián mondja valahol a keresztény vallás 
védelmére irt i rataiban, hogy a sokistenü pogányok is 
néha, nagyobb lelki megrázkódtatások idején, elfelejtik 
sokistent bálványozó természetellenes állapotukat, s 
elemi erővel ki tör belőlük az emberi természetnek józan 
szava, nem Jup i t e r t vagy Baált, a csinált is teneket 
hivják segitségül, hanem egyszerűen ugy sóhaj tanak 
fel, a mint józan emberi természetök sugallja nek ik : 
0 Deus, oh Is tenünk ! 

Egy-egy haláleset az emberi lelket megrázkódtató 
álmaiból s mesterségesen csinált lelki állapotából fel-
rázó esemény szokott lenni. Igy van ez egyes embe-
rekre, igy van egész nemzetekre nézve. Carnot várat lan 
és oly idegrázó körülmények közt bekövetkezet t halála 
egy pillanat alatt véget t vetet t a Francziaországra rá-
boruló hivatalos vallási egykedvüségre, vallással való 
nem törődésre. Carnot, a ki egész elnöksége alatt oly 
kimért hidegséggel viseltetett a vallás iránt, mert ezt 
követelte tőle a hivatalos póz, vallásos megihletődések 
közt halt meg s a vallásos temetésnek teljes pompájá-
val szállt sirba. 

Ez, nyájas olvasóim, sokat, végtelenül sokat je lent a 
mai Francziaországban, a hol az oltár és t rónt romba 
döntő, száz év előtti nagy forradalomtól öröklött 
I s ten t nélkülöző és vallást nélkülöző polgári házasság 
mellé azóta már kifejlesztettek s a nemzet erkölcseihez 
igen közel hozták sok más Is tent nélkülöző, vallást 
kitagadó polgári aktusokat, igy például magát a — 
polgári temetést is. A vallástalan hivatalos Francziaor-
szág, szerencsés következetlenséggel következetlen 
maradt magáhozjj az embereken eröt vet t az emberi 
természetnek egy rettenetes sötét hát terű gyil-
kosság által felvert józansága ; senki, de senkinek 

se ju to t t eszébe, hogy a vallástalan, papot nélkülöző, 
papüldöző államnak val lástalan, polgári temetéssel 
kellene konzekvencziaból el temetni Carnotot, a ki mig 
élt, konzekvensen képviselte és já tszot ta a vallással 
szemben az — egykedvűt, a vallással nem törődő 
hideg lakatost. Az állam vallástalan tettetése meghó-
dolt egy pil lanatra a vallásosságnak minden emberre 
nézve természetes kitörése előtt. 

Oh halál ! Te vagy az élet Ura és legfőbb nagy tanitó-
mestere, az Ur Jézus Krisztus után, a józan s igaz 
emberi életnek második nagy tanitó-mestere és őrlelke ! 

De hát nem okoskodni akartam én i t t tulajdon-
képpen, hanem Carnot temetéséről tudósitást adni, 
annak vallásos tanulságaira reflektálva. Nos, tulajdon-
képpen nem is okoskodás volt ám az eddigi előadás, 
hanem tények, valóság, a franczia élet • feltüntetése, a 
mint ez a sajátságos franczia köz- és magánélet egy, 
az uralkodó vallástalanság által szült és nagyranevelt 
tévedés, az anarchia által meggyilkolt elnök ravatala 
és sirja mellett egy pil lanatra régi vallásos bensősé-
gének és külső pompájának egész nagyságában meg-
nyilatkozott . 

Carnot halála és temetése egy pillanatra megtán-
toritotta, vallástalan sodrából kihozta a vallástalan 
hivatalos Francziaországot, a jelenlegi istentelen fran-
czia államot, — de meg nem téritette, vallásossá, ke-
resztény állammá, kormányzássá nem tette. 

Ez t fogom egy következő tudósitásban feltüntetni.*) 

Tudomány és Irodalom. 
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2. Értesítő a győri Air. kath. tanitóképző-intézetről 
az 1893/4-ik tanév végén. Közli Dr Karácson Imre igaz-
gató. Győr, 1894. 8 r. 30 1. — Tartalma: 1. Értekezés: 
A győri kath. tanítóképző intézet múltja és jelene. 2. 
Jelentés az intézet állapotáról és működéséről. 3. A ta-

*) Az „Univers" vélemenye ez : „Nous dirons tout que 
nous pensons : la journée (a temetés napja) n :a pas été seule-
ment bonne pour la République ; elle a été bonne aussi pour la 
f r ancé . Notre pays a reçu, de ceux qui sont à sa tête, un exemple 
salutaire. Il y avait si longtemps ! . . . La France a été conduite 
à l'église par le chef de l'Etat, les ministres, tous ceux qui 
détiennent et représentent le trois pouvoirs civils. (Mais) ü ne 
faut pas s' éxagerer l 'importence de la manifestation. Il serait 
absolument ridicule de s'écrier que le gouvernement est redevenu 
chrétien." (Univers, semq. 4. Juillet.) 
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nuló ifjúság létszáma 108, és pedig rom. kath. 105, ág. 
ev. 2, ev. ref. 1. 

3. A pápai róm. kath. hitközség iskoláinak értesí-
tője az 1893/94. tanévről. 1894. 8-r. 32 1. — Tartalma: 
1. A róm. kath. polgári leányiskola. A paul.-sz.-Vincze nő-
vérek zárdájának képével. *) A tanitói testület, melynek 
élén Néger Ágoston apát, esperes-plebános áll, 1 hitokta-
tóból, 6 irgalmas nővérből és 1 világi tanitóból áll. Mint 
rendkívüli tantárgyak szerepeltek : franczia nyelv, majo-
likafestés, zene. A tanuló leányok száma volt 59. — 2. 
A róm. kath. elemi leányiskola. Ennek is tulajdonosa a 
róm. kath. hitközség, felügyelője a róm. kath. iskolaszék, 
igazgatója Néger Ágoston apát, hitoktatója Heinrich Gy. 
káplán, tanítónője 6 irgalmas nővér. A tanuló ifjúság szá-
ma a négy osztályban 432, az ismétlő iskolában 120, a 
kapcsolatos kisdedóvódában 178. — 3. A róm. kath. elemi 
fiúiskola. A tanítótestület 1 igazgató, 2 hitoktató, 8 ta-
nitó. A tanuló ifjúság száma a hat osztályban : 434, az 
ismétlő iskolában 83. 

4. Tizennegyedik tanügyi értesitő a szegedi apá-
cza iskoláról. Közzéteszi Oltványi Pál, prépost, pápai "ka-
marás stb. Szeged, 1894. 8-r. 31 1. — Tar ta lma: 1. Elő-
szó. Ebből, mint kimagasló tény kitűnik, hogy az Oltvá-
nyi István alapítványa nevére telekkönyvezett leánynevei-
débe és az Oltványi Pál nevére telekkönyvezett népisko-
lába eddig összesen 100,000 frfc van befektetve. A tanuló 
ifjúság száma: a leányiskolában 193, a népiskolában 306, 
az ismétlőben 67, összesen 566. 

5. A szatmári kir. kath. főgymnásium 1893/4. évi 
értesítője. „Pázmány sajtó" Szatmáron, 1894. n. 8-r. 
88 1. Tar ta lma: 1. Értekezés: Sziv és jellemképző voná-
sok Arany Toldi-jában. Irta Ruprecht Alajos. 2. Az iskola 
lefolyt évi életéből merített jelentés. 3. A tanári kar állt 
19 tagból, kiknek élén Aiben Mátyás pápai kamarás, 
szent-széki ülnök ur áll. A tanári karban az igazgatón 
kivül volt 6 1. sz. áldozópap, 1 g. sz. áldozópap, és 11 
világi tanár. A tanuló ifjúság száma 372 ; vallás szerint 
róm. kath. 257, gör. kath. 34, ev. ref. 18, ág. ev. 2, izr. 
vagyis zsidó 61. 

6. A nagyszombati kath. érseki főgymnásium értesítője 
az 1893/4. tanév végén. Közli Schlick István igazgató. 
Nagyszombat, 1894. 8-r. 160 1. — Tar ta lma: 1. Érteke-
zés : A keresztes hadjáratok jelentősége a pápaságra, kü-
lönös tekintettel Magyarországra. Irta dr Lörincz Gyula 
tanár. 2. A tanári testület személyzete állt 18 tagból, kik 
mindnyájan az esztergomi főegyházmegye áldozópapok. 
A testgyakorlatot világi torna tanár tanította. 3. A ta-
nuló ifjúság száma: 430, vallásra nézve róm. kath. 371, 
ágost. h. 14, helvét h. 3, izr. vagyis zsidó 62. 

7. A pannonhalmi szent-Benedek-rend soproni kath. 
főgymnasiumának értesítője az 1893/4. iskolaévről. Közli : 
Horváth Kristóf igazgató. Sopron, 1894. 8-r. 79 1. — 
Tartalo m: 1. Értekezés: Görögországi tanulmányutam. 
Irta Hollósi Ripert. Egy görögül beszélgető magyar tanár 
érdekes tanulságos leírása. 2. A tanári kar állt 16 sz. 

*) Erről a róm. kath. leányiskoláról, mint a kath. autonomia 
vagyis katholikus szellemű öncselekvés és működés alkotásáról, 
valamint a pápai irgalmas nénikék intézetéről lásd alább a Vegye-
sek rovatát. 

Ben. szerzetes és 3 világi tagból. 3. A tanuló ifjúság 
száma 289, vallásra nézve róm. kath. 279, ev. réf. 1, ág. 
h. 4, izr. vagyis zsidó 5. *) 

V E G Y E S E K . 
= A mit mi itt a „Religio"-ban hirdetünk, hogy 

ra j tunk katholikusokon itt e honban már nem segit senki 
csak Isten és magunk, azt Németország egy nagynevű 
püspökének nyilatkozata az egész világra s egész ko-
runkra kiterjesztőleg megerősíti: „A régi századokban — 
igy szólott nemrég dr Haffner mainzi püspök, — a csá-
szárok karddal védték a vallást s hatalommal, meg tekin-
télylyel vették körül a püspököket. Az idők megváltoz-
tak. Ma a keresztény vallás erős állása minden egyes ke-
resztény öntudatosságán alapszik. Ezért van az egyesüle-
teknek különös jelentőségük. Fölemelő dolog, ha a püspö-
kök a pásztorlevelekben megszólaltatják az apostoli han-
got ; szép, ha minden vasár- és ünnepnapon a pap a szó-
székből hirdeti Isten igéit és a gyermeket az iskolában 
a szent tanításban részesiti : de mindez mit sem ér, ha 
egyúttal a férfiak egyesületeikben nem ismerik és nem vé-
delmezik az evangéliumot. Mindnyájunknak kell védeni 
az egyház ügyeit. Sem a diplomaták, sem a királyok, sem 
a herczegek nem segíthetnek raj tunk. Segits magadon, 
ez az igazi helyes elv, és az Isten is megsegít !" 

— Carnot rágalmazói. A vallástalanságra tanitó 
szabadelvű sajtó azt híresztelte Carnot-ról, a franczia köz-
társaság volt elnökéről, hogy meg se volt keresztelve. 
„Erre, úgymond az „Univers", azt lehet felelni, hogy Car-
not templomban kötött házasságot Dupont-White kisasz-
szonynyal, és tudjuk, hogy a templomban kötött házasság 
előtt keresztelésről szóló okmányt kell előterjeszteni." 

— A párisi Montmartreon épülő nemzeti fogadalmi 
templomra eddig 26.671,290 frankot fordítottak. Begyült 
27 millió 312,523 frank. A maradvány 641,232 frank. 
Május hóban az adományok összege 102,906 frankra rú-
gott. Az ácsok most készülnek a kupola állványainak 
felállításához. 

— Aranygyapjú és lelkiismeret. A „Dunántuli Hír-
l a p i b a n olvassuk: „Oly forrásból, melynek megbízható-
sága minden kétséget kizár, értesültünk az alábbiakról : 
Midőn megindult a nagy kapaczitálás a főrendiház máso-
dik szavazása előtt, szemet vetettek egyebek közt Batthyány 
Strattmann Ödön herczegre is, ki az első szavazásnál az 
ellenzékkel tartott. Wekerle megbízásából Szlávy koronaőr 
felkereste a herczeget, kilátásba helyezte neki, hogyha tá-
vol tart ja magát a szavazástól, megkapja az aranygyapjas 
rendet. A herczeg az alkut elfogadta s az ülésen nem 
vett részt. Ez az első felvonása a történetnek, a mely a 
mai~korban nem meglepő. A befejezés azonban váratlan. 
Midőn ugyanis Wekerle szavát beváltandó, előterjesztést 

*) Már annyira dédelgetjük zsidó polgártársainkat, hogy ne-
vet se merünk nekik adni. Az a hires törvényjavaslat még ki meri 
mondani, hogy — zsidó-reczepczió, de már a középiskoláknak kultusz-
miniszterileg meg van tiltva a zsidó szó használata. Mily gyönyörű 
konzekvenczia a konzekvens Csáky gr. e két eljárása között ! Nem 
konzekvenczia vagy inkonzekvenczia jellemzi a Csáky-korszakot, 
hanem a dilettáns tudatlanság ! 
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tétetett a királynak, hogy vegye be az aranygyapjas rend 
vitézei közé Batthyány herczeget. 0 felsége igy nyilatko-
zott : „ „Ilyen ingatag jellemű ember, a mig én élek, nem 
lesz aranygyapjas."" 

— Katholikus nemesek társasága alakult Sziléziában 
és a mult hó 26-án tartott közgyűlésén a következő 
alapelveket mondotta ki határozatképen: 1. Az egyesü-
let a mai közállapotokra és a nemesség valódi hivatására 
való tekintettel sürgősen szükségesnek látja, hogy a leg-
erősebb küzdelmet folytassa a napról-napra veszedelmeseb-
ben lábra kapó fényűzés ellen, a mely a nemesi rend 
sülyedésének egyik legfőbb oka. 2. Az egyesület szigorúan 
elitéi minden nem tisztességes pénzkeresetet, nevezetesen 
a szokásszerü szerencsejátékot, a mely ha az illetőnek 
anyagi helyzetét meghaladó összegekért folyik, a becsü-
let törvényeivel össze nem egyeztethető. 3. A valódi nemes-
ség hivatását az egyesület abban látja, hogy e rend tag-
jai az isten, király és haza iránti hűségük által mindenkor 
kitűnjenek és teljes erejükből s minden tőlük telhető 
módon a közjó gyarapitásán munkáljanak. Es a különben 
derék „Hazánk" e miatt a nemes czélü szövetkezés miatt 
beléjök kötött a sziléziai nemesekbe. Pedig nálunk is el-
kelne — a javulásra való eltökélés ! 

— Liberális kapaczitálás. A. „D. H." arról értesül, 
hogy Esterházy Pál herczegnél is tett a kormány kí-
sérletet. hogy a herczeg a főrendiházban a polgári há-
zasság mellett szavazzon. Miután azonban Ígéretekkel 
semmire sem mentek, fenyegetésre fogták a dolgot s a 
herczegnek jószágigazgatója által tudtára adatták, hogy 
ha el nem marad a szavazástól, egy 600,000 frtos vitás 
ügyében a kincstárral szemben a rövidebbet fogja húzni. A 
herczeg e gyalázatos presszió daczára sem tántorodott 
meg, hanem eleget tett lelkiismereti kötelességének. Kí-
váncsiak vagyunk : mikép fog a vitás ügy eldőlni ? 

— Zsinati vizsgálók az egri főmegyében. Dr Samassa 
József egri érsek ur ő exczellencziája elnöklete alatt 
folyó hó 2 án tartott konsistoriumban 1894. évi julius 
28-tól 1897. évi julius hó 28-ig tartó felhatalmazvány-
nyal helyettes zsinati vizsgálókká kineveztettek : Szele 
Gábor püspök elnöklete mellett a szóbeli vizsgálatokhoz : 
Pánthy Endre v. püspök, nagyprépost, Porubszky József 
apát-kanonok, Dr Kozma Károly prépost-kanonok, Stepha-
n>vszky S ndor apát-kanonok, Dr Párvy Sándor apát-
kanonok, Dr Böhm János, Dr Demkó György, dr Am-
brus István, Zombory Béla theologiai tanárok és dr Ke-
rekes Arvéd joglyceumi tanár. Az Írásbeli vizsgálatokhoz : 
Debreczeni János apát-kanonok és Zsasskovszky József 
kanonok. 

— A papai róm. kath. polgári leányiskola, a pápai 
róm. kath. autonom hitközség tulajdona, mely a felügye-
letet a 100-as bizottság kebeléből választott iskolaszéke 
által gyakorolja. A róm. kath. aut. hitközség iskolaszé-
kének tagja i : 1 Gróf Esterházy Móricz cs. és kir. kam., 
főispán, kegyúr. 2. Néger Ágoston apát, esp.-plébános, 
egyházi elnök. 3. Hanauer Béla világi elnök. 4. Kálmán 

József és Heinrich Gyula isk.-jegyző, káplánok. 5. Hannig 
Antal és Hannig Gyula tanitók. 6. Pethő Menyhért gymn. 
igazgató. 7. A százas bizottság által választott huszonnégy 
tag : Bermüller Alajos, Heim Ignácz, Horváth Károly, 
Lendvay Hugó, Meixner Ignácz, id. Martonfalvay Elek, 
ifj. Martonfalvay Elek, Mészáros Károly, Mórocz József, 
Nagy István, Prauer Károly, Reguly Nándor, Somogyi 
Cziprián, Schulcz Vendel, Szente János, Szauer János, 
Sült József szel. gondnok, Szokoly Ignácz, Szvoboda Ven-
czel, Vágó László any. gondnok, Vajdits Károly, Valter 
Sándor, Wéber Rezső. 

— A pápai irgalmas nővérek internatusát Pápa 
vidéke, a győri és veszprémi egyházmegyék katholikus 
értelmességének pártfogásába ajánljuk. E pártfogás nö-
vendékek tömeges beadása által nyilvánulhat. 

— Jótékony apát. Répászky József apát és a kassai 
püspök fővikáriusa, ezer forintot adományozott a kassai 
katholikus legényegyesület házára és még további ado-
mányt is igért. A bőkezű apát eddig már 1500 forintot 
adott erre a házra. 

= Papi lelki szent gyakorlatok Kalocsán a Jézus-
társaságiak kullegiumábau ez évi julius hó 23-án este 
és másodízben aug. 6-án szinte este kezdődnek s tar ta t -
nak tetszés szerint 3—5 vagy 8 napig világi papok s 
szerzetesek számára. Az ezen lelki szent gyakorlatokban 
résztvenni óhajtók szíveskedjenek szándékukról megjele-
nési idejök s végzendő lelkigyakorlatuk időtartamának jel-
zésével alulírottat értesíteni. Napi eltartási s lakdij egy 
forinttal födöztetik : szűkebb anyagi helyzetű azonban tel-
jes készséggel fölmentetik. Breviáriumon kivül Kempis 
Tamást is szíveskedjenek magokkal hozni. Kalocsán, 1894. 
junius hó 27-én. Czentár János, a kalocsai kollégium 
rektora. (3-szor.) 

Felhivás előfizetésre. 
Az a leírhatatlan helyzet, mely felé keresztény val-

lásunk, katholikus egyházunk, a lezajlott és még ezentúl 
következendő, eddig szerencsétlen végüeknek mutatkozó 
óriás valláspolitikai küzdelmek kapcsán ragadtatik, a leg-
kiáltóbb felhivás a „Religio-Vallás" figyelembe vételére, 
támogatására, olvasására. 

T. olvasóinkat ennélfogva kérve-kérjük olvasó közön-
ségünk körének kiterjesztésében lelkes támogatásunkra. Egy 
eddigi olvasó szerezzen tizet ! Most vagy soha ! 

Féléves előfizetőinket pedig tisztelettel kérjük a II. 
félévre szóló előfizetés gyors megújítására. 

Szerkesztőségi jelentés. 

A lap szerkesztőjét távolléte alatt a szerkesztésben 
Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya helyettesíti. 

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

Budapest. 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnővelde-utcza 8. sz.) 



KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

Budapesten, julius 18. 5. II. Félév. 1894 

Megjelenik e lap heten- \ 
ként kétszer : \ 

szerdán és szombaton. \ 
Előfizetési dij: \ 

félévre helyben s posta- jj 
küldéssel 5 f r t . Ë 

Szerkesztő lakása : \ 
Budapest, : 

VI., Bajza-utcza 14. sz., jj 
hova a lap szellemi : 
részét illető minden ; 

küldemény czimzendő. ; 

Ë Előfizethetni \ 
: minden : 
Ë kir. postahivatalnál : : 
: Budapesten a szerkesz- jj 
Ë tőnél, és Nagy Sándor ï 
: könyvnyomdájában, : 
: IV., Papnövelde-utcza : 
E 8. sz. alatt, hova a = 
: netaláni reclamatiók is, \ 
\ bérmentes nyitott \ 
l levélben, intézendők. : 

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmanyok : A mi iskolai hitoktatásunk, szemben a protestánsokéval. — A nagytapolcsányi kath. nagy-
gyűlés lefolyása a beszédekkel. — Egyházi Tudósítások . - B u d a p e s t : Apponyi Albert gróf nemzeti politikus vezérsége veszedelemben. — 

P á r i s : Carnot nemzeti temetésének lefolyása az ünnepi beszédek jellemzésével. — Vegyesek. 

A mi iskolai hitoktatásunk, szemben a pro-
testánsokéval. *) 

I. 

Alkotmányos életünk elhanyagolása sok téren 
muta tkozot t érezhetőnek ; de legérezhetőbbnek a 
nevelés terén. Annak hiányában tö r tén t a pro-
testáns autonomia elevenségével szemben, hogy 
középiskoláink ugy elúsztak tőlünk, hogy azt se 
vettük észre, hogy ez voltaképpen hogyan és • 
mikor tö r t én t 1 Akkor-e már, mikor a br. Eötvös 
Józsefeket, akkor-e, mikor a gróf Károlyi Gábo-
rokat s ezek döntő számú és erejű elv- és kor-
társai t nevelték nekünk? Akkor-e, mikor a hithű 
katholikus papokat már-e század elején meg-
akczióztatták, legalább felényire kath. várme-
gyék, mert vallásuk tanai ellen nem esküdtettek, 
vagy végre akkor-e, midőn ugyanazok fiatal kath. 
íőispánok alat t bizalmat szavaznak azon kor-
mánynak, amely kijelenti : „bármily magasztos 
legyen az egyházi felfogás („magasztos", és mégis 
„rossz" !) az állam polgárának első kötelessége az 
állam törvényeihez alkalmazkodni! ' **) 

Annyit tudunk, s mi előbbi czikkeinkben 
i m m á r j e l e z t ü k i s : mikor mulasztottuk el azt mint 

már elveszettet visszahódítani! akkor, mikor pro-
testáns, szabadkőműves, zsidó sietett magának 
azt, amit csak lehetett, s amivel még soha nem 
birt, — minél több szabadságot! — a romba-

*) Lásd az ezidei első félév 44., 45. , 46., 47. s zámai t . 

**) Gróf Csáky min. az 1893. nov . 17- iki ku l tu sz 
ügy i b i z o t t m . gyűlésen . 

dűlt hatalom orzott kincseiből, melyek most 
viszont csaknem közprédává lettek, magának 
biztosítani. 

Közülünk ki örült, ki gyászolt a nagy teme-
tésen, de mint legjogosultabb örökös, legelső, 
legérettebb gyermek az „elv" temetésénél uj elv 
támasztásával, uj támaszról — mint a méhek ki-
rályné] ok vesztével u j királyné keltéséről nem 
g o n d o s k o d t u n k . A „spoliatio exuviarum", a m e g -

I bukot t abszolút hatalom politikai a t r ibutumainak 
a szétfosztá sa, a fogadott fiak, féltestvérek, 
szolgák és idegenek által ot t tör tént meg —-
csak egy szavunk, egy kézmozdulatunk nélkül a 
hulla s a mi érdekünkben ! — a szemeink előtt ! 
Pedig majd mind a mienk volt, azaz általunk 
mint kereső, hű gyermek s hűségesebb „anyánk" 
ál tal volt, ami a szegényen r a j t a vo l t ! ! . . . 

N o , d e m e g m a r a d t m é g a f ő , a népiskola, 

a kezeink között, ha csak azért is, — mert cse-
kélylyette mindenki ! 

Ha tényleg mindig élesebbé let t a különb-
ség a kath. közép- és felsőbb iskolák (kivált 
egyetemünk !), és a protestáns közép- és felsőbb 
i s k o l á k k ö z ö t t vallási jellegükhöz való hűségükre 

nézve} mert ami alapjában protestáns volt, az a 
protestáns autonomia szárnyai a la t t meg is ma-
radt annak, ami pedig katholikus volt, az inkább 
le t t eredményeiben vallásgyülőlővé, vagy leg-
alább indifí'erenssé az állam minderősb beavat-
kozása mellett, — viszont sem az 1868-ki nép-
iskolai törvény, sem a későbbi gyakorlatban nem 
mert nemzeti kormányunk különbséget tenni 
katholikus és protestáns népiskola közt s a j á t b e f ő -



34 RELIGIO. f 

lyása szempontjából. De tettünk mi, csakhogy 
nem azok vallásos alapja, katholiczitása gyöke-
res megmentésére. 

A törvényhozásnak általános és közös mér-
tékű intézkedéseit, melyek ha hasznosak nem is, 
de jogosultak voltak, siettünk striktissime ja-
vulásnak venni s burkolt törekvéseit saját (!) 
volt intézeteink gyarlóságainak gremialis elfoga-
dása s nyilvánosan kürtöl t beismerésével, — 
szemben a honi protestánsok és franczia katho-
likusok szokásával, mely minden ilyen rendeletet 
kellő tisztelettel, de erélylyel is előre megkriti-
zál, — még ezen rendeletek tulhajtásával is elő-
segiteni. 

Annyit tud tunk s jogosan hirdettünk, hogy 
a régi iskola tényleges állapotán kell reformok-
kal segiteni; de azt nem gondoltuk meg, hogy 
azon csak magunknak, idegen szellemű külső be-
avatkozás nélkül, vagy legalább a régi alapon 
kellene segiteni! 

Nem voltunk megelégedve a régi jó kath. 
népiskola vallási nevelésével; pedig szolgái közt 
voltak elegen, akik nemcsak klasszikus latinság-
gal diskurálgattak el a papjaikkal, nemcsak a 
lat in „principiára" készitgették el jobb deákjaikat 
egész kitűnően, hanem ápolták az evvel akkor 
járó szellemet, s nem egy jelese a kath. egyház-
nak van lekötelezve az ő emléküknek!! 

„Ki kell venni a hitoktatást egészen a tanítók 
kezéből!" igy hangzott a jelszó Budapesttől egész 
Piri-Pócsig ! mert hát valakit csak kellett okulni 
azért, hogy a népiskolák nem voltak még egész 
„theologiai kurzusok!" Mert hát mindenben na-
gyot akar t a mi rohanó századunk. S ezt mond-
ták papok és községi elöljárók, s vár ták kivált 
fiatalabb tanitók majd csaknem országszerte egy-
iránt. 

P e d i g a hiba nem ott volt, hogy a „tanitó" 
„vallást" (/) tanított, hanem hogy tan i to t t „füg-
getlenül," a jó jól, a rossz pedig rosszul, több-
nyire minden felügyelet nélkül! Mive l p e d i g m e g 
lőn irva régen, hogy „nem jó az embernek ma-
gára hagyatva lennie!" — ami annyit is tesz: 
hogy „ellenőrzés" nélkül! — természetes, hogy a 
hanyagok mindig többen lettek, annál többen, 
minél inkább rongálta a korszellem, s a fatum, 
minden egyéb középiskoláknál is tán jobban az 
•uj képezdéket ! *) 

*) Ezt 25—30 év előtti dolgokról kérem érteni ! 

Nem kivenni a hi toktatást egészen a tani-
tók kezéből, hanem őket abban, az eddiginél, egy-
házilag sokkal jobban ellenőrizni, a katekizálás 
á l t a l magukat is nevelni, emelni lett v o l n a c s a k 
a mi feladatunk ; a mi rendeleteinkben már 
úgyis megvolt, legalább meg az ujabb törvény-
hozásunkat megelőző tizedünkben! És kiveszik 
ezt a fontos tárgyat, a „porro unum necessariu-
mot" sok helyen, tán a legtöbb helyen, a tani-
tók kezéből, hogy győződjék meg a gyermek a 
szülő, — maga a tanitó— arról, hogy „a vallás 
csak a papok dolga!" de az ő jobbkezüké, a 
tan i tóké már nem! annak semmi köze azon 
egész könyvhöz, — annak tartalmához, tudásá-
hoz, — mely a hi t és erkölcs, a vallás és örök-
élettel foglalkozik! A tanitó, ha akarja, annak 
minden órája a la t t kimehet előle ! ! Nem a pap-e 
ismét i t t az, az ő szent tárgya, lelkesedésével, 
aminek nem szabadna magára hagyatnia a szent 
irás szerint?! 

Ugyan mire mentek volna maguk a csoda-
tevő apostolok az ál taluk is oly fennen dicsért 
segédeik diakónusaik nélkül? s ugyan mire men-
nének még manap is sok pogány tar tományban 
a martyromságtól környezett és koronázott hit-
küldéreink azon kateketák nélkül, kik sokszor 
egész csoportokban jól kioktatva viszik eléjök a 
megkeresztelendőket; akik pedig maguk is alig 
többek még, mint első zsengék a pogányok 
közül ! 

Hallot tam még női zárdákról is, a mely< k-
ben a szelidlelkü — különben pedig kellő szá-
mú individuumok hiányában munkával túl terhel t 
apácza-tanitónők szálltak szembe kateketáikkal, 
kik tőlük a betani tást követelték, nem saját 
ötletükből, hanem félrevezetve előbbi idióta ka-
teketák által, kik „hűbele Balázs, lovat ád az 
Isten" — módjára nem gondolkodtak ily nagy 
uji táson ! Mi annál megrovandóbb, mert a nm. 
püspöki kar által kiadott rendszabályokban is ki 
van még mondva, h o g y „a tanitó — a katekéta 
által — megmagyarázott tananyagot beemlézteti és 
kikérdezi 

De hányan vettek erről kellő tudomást újí-
tási viszketegeikben, mi egyenlő volt a képte-
lenséggel? s hányan gondoskodtak arról, hogy 
ez a saját hatósági intézkedés a tanítókat is 
megtar tsa nemcsak, de meg is nyugtassa a régi 
gyakorlatban ? Bizony ha tudnám, sem szeretném 
kideríteni. 
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Hogy milyen ál talános lehe te t t a konfúzió, 
m u t a t t a egyrészt a főváros elemi iskoláinak nem 
tudom hány évig t a r t o t t és a behozott ka teke-
tákkal (ha még oly buzgók is!) nem tudom, 
hogyan orvosolt borzasztó és minden népiskolai 
ok ta tásban példát lan helyzete,*) és m u t a t t á k a 
mindunta lan meg-megujuló hir lapi czikkek, pá-
lyakérdések (!) e z e n t h é m á r ó l „mily viszonyban 
van az 1868-iki évi népiskolai fórvények óta a 
néptanító a hitoktatással a lelkészszel szemben?" 
Mintha bizony ez olyan ügy le t t volna, melyet 
csak most kellene még mego ldan i ! ! s m i n t h a 
a mi eleink abban a „régi jó (kath.) vi lágban (?)" 
nemcsak a gyakor la tban, i t t és ot t , vagy ve-
gyük, hogy a legtöbb helyen! hanem elméletben 
általában — még csak egy évvel előbb se ismer-
ték volna ily fontos ügyben természetes kötel-
müket , levén az mindenkor i fo lyománya az egy-
ház és szolgái is teni h iva tásának, köriilirva már 
az e v a n g é l i u m b a n is ! (Folytatjuk). 

A nagytapolesányi kath, nagygyűlés lefolyása 
a beszédekkel. 

(Történeti visszapillantás.) 

A nagytapolesányi kath. népgyűlésen, 1894. jun. 10-én 
részt vettek. 

1. Acs Ferencz plébános Ny.-Egerszeg 150, 
2. Dr Steinhöfer Gyula plébános Ny.-Ujlak 300. 
3. Fülöpp László plébános Kolon 100. 
4. Juriss Mihály t. kanonok, pleb. Privigye 70. 
5. Kingyera Károly plébános Ny.-Udvarnok 50. 
6. Spatzek Alajos plébános Felső-Elefánth 200 
7. Pachmann Ignácz plébános Nyitra-Pásztó 50. 
8. Blaskovics József plébános Ny.-Ludány 300. 
9. Holiady Jenő plébános Ürméncz 600. 

10. Orliczky Ferencz plébános Závada 400. 
11. Poeck Rezső esperes-pleb. Nyitur-Pereszlény 200. 
12. Tomkulják Péter plébános Miklósfalva 1. 
13. Nahlik Alajos plébános Prassicz 250. 
14. Kahlenberger József plébános Yicsáp-Apáthi 360. 
15. Verner Ferencz plébános Nagyjácz 600. 
16. Tamáskovics József prépost Bajmócz 27. 
17. Gáffor Elek birtokos Kis-Szulán. 
18. Bednár Pál plébános Felső-Vásárd 15. 
19. Molnár Rudolf esp.-plébános Moraván 60. 
20. Dr Gyürky Ödön hirlapiró Budapest. 
21. Szittnyai Ignácz plébános Nyitrabajna 480. 
22. Pisztl Károly plébános Nyitra-Sárfő 250. 
23. Jedinák Tivadar plébános Kis-Yendég 500. 
24. Búzna József plébános Dezser 45. 
25. Schefíel Antal plébános Nagy-Chlivér 150. 

*) Sok összefüggés van ezen nevelés és a későbbi női 
apostaziák és szentszéki (váló)pörök közöt t ! 

26. Ehrengruber Viktor plébános Nadlány 200. 
27. Hajnis Justin plébános Sissó 350. 
28. Keiecséoyi Béla plébános Skacsán 500. 
29. Kuralszky Márton plébános Csermend 300. 
30. Rényi István plébános Dubodjel 43. 
31. Boll Ev. János Sureinka 60. 
32. Mikovics Imre plébános Nagybossány 800. 
33. Karsav Imre plébános Pográny 150. 
34. Misz Rezső káplán Nagybossány. 
35. Nikolényi Gábor h. pleb. Nyitra-Gerencsér 60. 
36. Soltész Péter káplán Ribény 450. 
37. Pittner István plébános Kovarcz 37. 
38. Baumgartner János plébános Motesicz 50. 
39. Wohland Ignácz plébános Appony 50. 
40. Ralhovszky Endre plébános Skico 70. 
41. Dr Machovics Gyula pleb. Tardos-Kedd 25. 
42. Vargha János plébános Nagykér 46. 
4?. Martincsek János plébános Nagyütés 1. 
44. Makász József káplán Sopornya 120. 
45. Fábián János esp.-pleb. t. kanonok Érsekújvár. 
46. Biringer Ádám plébános Koless 400. 
47. Sujánszky Bucsek Andor pleb. Szoblahó 180. 
48. Sztrányovszky Ferencz ügyvéd Várna. 
49. Geörögh József földbirtokos Práznócz 
50. Stefunka Protáz sz. F. r. áldozár Prassicz 
51. Bruker M. Ágoston plébános Galgócz 800. 
52. Horváth Florent sz. Fer. r. házfőnök Alsó-Sebes, 

Sárosmegye. 
53. Gerhát Mihály plébános Ny.-Darázs 50. 
54. Smitt Adolf földbirtokos Práznócz. 
55. Br. Leonhardi Kurt földbirtokos Nyitra-Sárfő. 
56. Lovag Chwalibogovszky Sándor Császkócz. 
57. Dióssy Imre földbirtokos Szent-Mihályon. 
58. Markos Gyula szerkesztő Budapest. 
59. Paulovics Pál plébános Recsén. 
60. Znamenák István szt. sz. jegyző Nagyszombat. 
61. Katona György kanonok Nyitra. 
62. Ferenczy József k. r. tanár Nyitra. 
63. Minár Mih. apát-pleb, (80 éves aggastyán) Nagybélicz. 
64. Nemesek Ferencz esp.-plébános Rajecz. 
65. Kompánek József plébános Nagy-Sztrécze. 
66. Benkeő László földbirtokos Felső-Vásárd 
67. Majtényi Albert földbirtokos Nóvák. 
68. Tarnóczy Béla cs. és kir. kamarás A.-Lelócz. 
69. Biringer János s. lelkész Alsó-Korompa. 
70. Foitik Tivadar gazdatiszt N.-Sácz. 
71. Bezák György plébános Szolcsánv 600. 
72. Schurmann József h. pleb. Assakürth 30. 
73. Knöpfler Pál subsid Sempthe 50. 
74. Deák János földbirtokos Nyitra. 
75. Vágner József kanonok Nyitra. 
76. Machay Ferencz plébános Tőkés-Ujfalu 150. 
77. Juhász Ádám gazdász Nyitrán. 
78. Gr. Zámojszky Jenő Abalehota. 
79. Dr Bangha István Nyitra. 
80. Kelecsényi Antal kántor Mocsonok. 
81. Markovics János kis-semináriumi rektor Nyitra. 
82. Dr Dudek János tanár Nyitra. 
83. Pullmann Andor plébános Radosna 250. 

3* 
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84. Rosznyuky K. pleb. Surány 30. 
85. Paska István s. lelkész Zsolna. 
86. Dr Lassú Lajos plébános Nagysurr 8. 
87. Gróf Pongrácz Adolf prépost Vágujhelv. 
88. Lubricb Ágoston m. kir. tanár Budapest. 
89. Tomor Ferencz főgymn. tanár Budapest. 
90. Ikrényi József esp.-plébános Koross 800. 
91. Gauding Gyula s. lelkész Koross 
92. Skrivánek Mór szt. sz. ülnök pleb. Bélaháza. 
93. Tóth Árpád s. lelkész Selmeczbánya. 
94. Babóthy Pál fölbirtokos Galgócz. 
95. Babóthy Márton földbirtokos Nyitra. 
96. Szélessy László s. lelkész Dubnicz. 
97. Wenzell Fer. nagyprép., p. praelatus Nyitra. 
98. Dr Ceizel Gábor kanonok Nyitra. 
99. Balog Antal kanonok Nyitra. 

100. Simkó Antal kanonok Nyitra. 
A herczeg Odescalchi Livio cs. és kir. kamarás és 

Szecsányi Vilmos czim. kanonok, esperes-plebános elnök-
lete alatt 

1894. évi junius hó 10-én tartott 

N.-Tapolcsányi kath. nagygyűlés 

programmja. 

1. Elnöki megnyitó beszéd magyar nyelven, Hercz. 
Odescalchi Livio. 

Elnöki megnyitó beszéd tót nyelven, Szecsányi 
Vilmos. 

2. Kath. autonómiáról beszéd tót nyelven és ma-
gyar nyelven, Sztranvovszky Ferencz Trencsén-várnai 
ügyvéd. 

3. Katholikus hitélet, egyletek és irodalomról be-
széd magyar nyelven, Tomor Ferencz nyug. budapesti 
tanár. 

Ugyanaz tót nyelven, Miskolczy István n.-tapolcsányi 
ügyvéd. 

4. Egyház-politikai kérdésekről beszéd magyar nyel-
ven. Stiglitz Ferencz szőllősi (Komárommegye) plébános. 

Ugyanarról tótul Kelecsényi Béla szkacsányi plé-
bános. 

Tót nyelven, Babcsany József parasztgazda. 
5. Katholikusok kötelességei magán és nyilvános 

életben, beszéd magyar nyelven, Dr Lassú Lajos. 
6. Záró beszéd és határozati javaslatok előterjesz-

tése Ács Ferencz helyett Dr Lassú Lajos. 
Gróf Zichy Nándor és Zmeskál Zoltán az utolsó 

pillanatban akadályozva lettek a megjelenésben. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 14. Apponyi Albert gróf nemzeti 

politikus vezérsége veszedelemben. — 
Apponyi Albert gróf ugy tünt fel eddig előttünk, 

mint a jövő férfia, mint a nemzet pártokon felül álló ve-
zére, ki legjobban tudja magas elméjével megfogalmazni 
a mi az országnak javára szükséges, és a ki, a mit lel-
kében koncipiált legékesebben s legrábeszélőbben tudja 
«lőadni kötetekre felszaporodott beszédeiben, melyekre párt-
különbség nélkül mindenki figyelni szokott az országban. 

A legutóbbi jászberényi beszéd után végzetesen, és 
talán véglegesen is, változás fog beállani az ország nagy 
várakozásokkal telt magatartásában Apponyi Albert gróf 
iránt. A szabadelvű kormányradikális tvjavaslataival szem-
ben azoknak megszavazása előtt és után, látszólag oly 
sokat markoló és tulajdonképpen mégis oly semmit sem 
jelentő, semmit nem mondó, semmit érvényre nem emelő 
állást foglal vala el, egyre szűkebb hatáskörre szoríttatva 
vissza a mindeneket, még a korona fenségét is elárasztó 
radikál liberálizmus által, hogy most legújabb álláspont-
jának jászberényi bemutatása után Apponyi Albert gróf 
már világosan ugy áll előttünk, mint vajmi kevés szeren-
csével harczoló egy nagy hadvezér, kit hadseregének leg-
nagyobb részétől eltaktikázott, elszakított az ő ellenfele. 

Apponyi Albert grófra nézve éppen az vált vég-
zetessé, a mit szerencsecsillagának s panaceájának válasz-
tott ki államférfiúi működése számára: a liberálizmus. 
Mert itt ebben az országban minden ember szabadelvű-
nek akar feltűnni : Apponyi Albert gróf azt hitte, hogy 
neki is e mindeneket magával ragadó áramlat hullámai-
nak tetejére kell állítani sajkáját s azt a szabadelvű hul 
lámok okvetlenül be fogják terelni a hatalom elnyerésé-
nek kikötő révpartjához. Apponyi Albert gróf csalódott. 

A szabadelvű tulliczitálás versenyében ellenfelei messze 
elibe kerültek s oly egyházpolitikai reformokat vittek ke-
resztül a parlamentben, Apponyi előzetes hajszolására, hogy 
a nemes gróf ur az ő mérséklő szabadelvű kerékkötőjével 
programmostól, pártostól lemaradt a szabadelvű reformá-
lás szekeréről s nemzetvezéri minőségéből kivetkeztetve, 
pártok feletti állásától megrabolva, ott áll most gyalog-
szerrel az országút közepén, haragos tekintettel kisérve 
a radikál-liberálizmus által elragadt államkocsi rohanását, 
s keserű gúnynyal és kicsinyléssel elismeri és hirdeti jász-
berényi beszédében, hogy az ő programmját megrabló 
radikálisok „az egyházpolitikus reformokat e< ?/ lépéssel 
tovább vitték, mint a mennyire talán más vc1aki vitte 
volna." Azaz: vicistis, győztetek, kiáltja Appony szabad-
elvű vetélytársai u tán; ámde az országot veszedelembe 
sodortátok ! „A legsajnálatosabb következménye, igy szól 
Lehel kürtjébe befújva az ország felett, a legsajnálatosabb 
következménye annak a túlhajtott és igen c»ekély ered-
ményért (az ország dechristianisatiója s a vallástalanság 
útjára való terelése — csekélység?) nagy harczokat elő-
idézett politikának az volt, hogy egészségtelen irányt adott 
az egész magyar közéletnek, hogy egészségtelen irányt 
adott a közvélemény egy nagy részének, majdnem az egész 
közfelfogásnak.8 

S vájjon mit szól, mit tesz most Apponyi Albert 
gróf az egész magyar közélet egészségtélen irányba kerü-
lése ellen ? Talán hatalmas ékesszólásával az „egészségte-
len irány" elhagyására igyekszik rábeszélni az országot? 
Szó sincs róla. Nem tanult az eseményekből semmit, nem 
feledett mondókáiból egy jótát sem. Rozoga nemzetipárti 
kocsijának bakjára feldobva magát nagyot csattant a 
szabadelvüség ostorával s azt kiáltja az egészségtélen 
irányba került pártok csatasorainak : fiuk előre az eddigi 
szabadelvű irányban, mert Magyarországban más irányban 
mint szabadelvűben a nemzeti politika nem haladhat. 

I „A nemzeti politika, igy szólt legújabban is Jászberény-
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ben, nem lehet más, mint szabadelvű politika." Miért? 
„Mert, úgymond, szabadelvű irány és nemzeti irány ebben 
az országban mindig karöltve járt." 

Apponyi Albert gróf még mindig abban az optikai 
csalódásban küzködik, hogy mivel a magyar nemzeti po-
litika mindig a szabadságszeretettel járt karöltve, hát ez 
a politika soha más elvvel nem jöhet s nem jöhetett 
karöltésbe. Épp ugy, mint minden embernek, a politiká-
nak is két oldala, két karja vagyon. Mind a két oldalán, 
mind a két karján okvetetlenül más és más elvbe kell 
fogóznia a politikának, ha előre akar haladni. Képzeljünk 
csak egy embert, a ki mind a két karjával egy és ugyan-
azon emberbe kapaszkodik, mint Apponyi a szabadelvü-
ségbe. Hogy fognak ezek előre haladni ? Sehogy. A két 
karral magához fűzött ember útjába kerül a két karral 
belekapaszkodóba s még jó ha mindaketten fel nem fordul-
nak. Hogyan kell tehát előrehaladni karöltéssel? Csakis 
ugy lehet, ha az egyik karomat egy, a másikat más em-
ber karjába hagyom beöleltetni. Ilyen a nemzeti politika 
haladása. Egyfelől a szabadságszeretetbe, másfelől az igaz-
ság- és jogszeretetbe kell az államférfiaknak a politika 
két karját belefogóztatni, s ha megesik az, hogy a sza-
badságszeretet a szabadelvüség által ragadtatva egészség-
telen irányba ragadta a közvéleményt, az országot, a 
nemzete fölött boldogitólag vezérkedni hivatott férfiúnak 
nem az a hivatása, hogy ostor suhogással a kezében haj-
szoljon tovább a szabadelvüség egészségtelenné vált irá-
nyában, hanem az a feladata, hogy az egészségtelenül 
szabadelvű irányba került közfelfogás éppen azért is, hogy 
az egészséges szabadelvű irányba és vissza kerüljön a 
szabadságot istápoló, de egyszermind korlátozó igazság- és 
joghoz való ragaszkodás, vagyis konservativ nemzeti erők-
kel forcirozni a „közfelfogásnál" a karöltve járást. 

Ezt, mivel Apponyi Albert gróf az országnak ebben 
a válságos helyzetében megtenni elmulasztotta, sőt mivel 
a maga által is egészségtelennek bélyegzett szabadelvű 
irányban való haladásra ösztökélte, világosan és félreért-
hetetlenül továbbra is a nemzeti közvéleményt: végzete-
sen rosszul megválasztott emez egyoldalú és összehorpadt 
eljárásával, mig egyfelől az előtte messze előre rohanó 
radikál liberalizmust se meg nem állitotta, se magához 
vissza nem terelte, addig másfelől az ország erőinek java 
felét, a konservativ erőket újra és talán most már végle-
gesen elidegenítette, mert valóságosan, eltaszította önma-
gától és „nemzeti" pártjától. 

Sajnos, hogy ugy fordult a dolog és nem máskép-
pen. Ez t. i. az ország összes konservativ erőinek eluta-
sitása a nemzeti párt vezérének jászberényi beszédjében 
kiválóan két helyen lőn szomorú valósággá : ott, hol gú-
nyolódva az „izmusok" felett, minden izmust, „Kleriká-
liz must", „Konservatizmust" elutasít magától és csak egy 
izmust, a — liberalizmust tart ja meg karöltve járó irányt 
szabó útitársának; második helyen pedig ott, hol az or-
szágnak nemcsak szabadságból, hanem jog- és igazságból 
is táplálkozó konservativ erőinek a legújabb „reformok" 
által megtámadott keresztény lét és történeti jogok jogo-
sult megvédésére, ezúttal megmentésére irányuló békés 
ellenakczióját nagyon megtévedt felfogással „izgatásnak" 
bélyegezve, avval minden solidaritást megszakitott, szórói-

szóra ezt mondván Jászberényben : „Én a meghozott tör-
vénynyel szemben az izgatás terére lépni nem fogok.11 

A meghozott törvényekkel (sőt még a most még 
csak a meghozandóság állapotában levő tvjavaslatokkal 
is) szemben, mi az ország nagy többsége, mi katholiku-
sok, és a velünk együtt szavazó görög-keleti keresztények 
java része is, nem a lázitás és engedetlenségre való izga-
tás terén vagyunk, hanem az u. n. reformtörvények által 
megsértett isteni, vallási törvények lelkes megvédelmezé-
sének és érvényre juttatásának élünk és fogunk élni po-
litikai akcziónkkal. Ha ettől az iránytól, mely Magyar-
ország keresztény államiságának fentartásával és reánk 
katholikusokra nézve, a mi katholikus vallásunk szerint 
való s állami törvények által nem akadályozott megélhetés 
békés, de erélyes biztosításával összeesik, a nemzeti párt 
vezére magát és pártját elszakítani s elszigetelni fogja, 
ám lássa a következményeket ; akkor az ő nemzeti vezéri 
állása, az ő pártok fölötti egyetemes irányzó hatalma, 
még mielőtt teljesen megvalósulhatott volna, összeomlik ; 
akkor mindaz az erő, a mely Magyarországban igazán 
keresztény és katholikus a vallásban és konservativ a po-
lit ikában, szakítani kénytelen vele ; akkor ő a nagy egye-
temes nemzetvezér Széchenyi szerepe helyett, egy mind-
jobban összezsugorodó, másod, harmadrendű pártvezérsé-
gének szerepébe sülyed vissza feltartóztathatatlanul. 

A tanulság pedig az egészből az : hogy, mivel ennek 
a mi szerencsétlen nemzetünknek a jelen viszontagságos 
helyzetében tulajdonképpeni nemzetvezére nincsen, csak 
pártjai és pártvezérei vannak ; minthogy a keresztény és 
konservativ irányzat a képviselőház pártjai körében, kellő 
kidomborodással és erővel, se egy mutatkozó vezér, se 
egy nyilatkozó párt-embryo által képviselve nincs : ennél 
fogva körül kell nézni egy képviselőházi keresztény-kon-
servativ vezér után s aztán a következő parlamenti vá-
lasztásokkor az általa felállított keresztény-konservativ 
programmhoz egy — röviden és egyszerűen csak közép-
pártnak nevezett pártot kell beállítani a képviselő házba, 
szövetségesül, ha neki is ugy tetszik a mérsékelt „mérsé-
kelt szellemű, de egészségtelen irányba" került Apponyi-
nak — s erélyes ellenzékeül akár a liberalizmus, akár a 
konservatizmus végletekig való hajtásának. 

Ide, e középpártba fog beleesni a magyar világ for-
gásának centruma, a magyar állam egyenes és erős állá-
sának súlypontja. 

A kinek lelke van, tegye rája, hogy Magyarország 
állami élete egyensúlyának középpontja kimozdithatat-
lan alapokra kerüljön és elpusztithatatlanná tegye ezer 
év örökségét, a magyar ősök által lerakott történeti ala-
pokon viruló Magyarországot! ? ? 

Páris. Carnot nemzeti temetésének lefolyása az ünnepi 
beszédek jellemzésével. — 

Carnot elnöknek halála és temetése is vallásos jelle-
get öltött. Ez nagy szó, nagy dolog a franczia állami ha-
talom részéről, a melynek kezelői rányomták az állami 
hatalom homlokára a muszáj czivilségesség, a tiszta lai-
kusság és vallástalanság bélyegét. 

Már a mint ravatalon kiterítve feküdt Carnot, már 
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az is azt jelentette, hogy a laikus, hitvallástalan állam 
elhunyt feje körül átvette a vallás az ő jótékony enyhítő 
és vigasztaló uralmát a sivár, természetellenes vallásta-
lanság ellen, melyet az emberek csak divatból erőszakol-
nak magukra életökben. Égő gyertyák közt, kápolnává 
átalakitott teremben feküdt kiterítve a köztársaság elnöke. 
A fő helyet a szent kereszt foglalta el. Ez előtt két Is-
tennek szentelt szűz szakadatlanul imádta a keresztre fe-
szitett Istent, könyörögve az elhunyt államfelség örök 
lelki nyugalmáért. A nép, a tömeg, mely napokon át tó-
dult el az elnöki ravatal mellett, keresztvetéssel adta je-
lét, hogy keresztény s pótolta a keresztvetéseket és hit-
bevallásokat, melyeket Carnot, mint a közjó őre, mint a 
köztársaság elnöke élete alatt elmulasztott. Reggelenkint, 
mikor a ravatalos gyászhely a közönség előtt zárva vala, 
megjelent az elhunyt hitvese, kivel az elnök templomban, 
szentség alakjában véve fel a házasságot, Isten oltára 
előtt megesküdött ; megjelent a gyászba maradt özvegy 
a felfeszitett Isten-ember irgalmasságától ma a férjének 
örök nyugalmat, magának vigasztalást esdekelni. Oh a hit 
által fakasztott könnyek hasonlíthatatlan vigaszt adnak. 
Mikor Ferry, a csa k czivilházasságos Ferry meghalt, ilyet 
ravatalánál nem lehetett látni, temetésénél nem lehetett 
tapasztalni. A Ferry és Renan temetésénél megjelent val-
lástalanság botránya után ennek a vallásos, nemzeti teme-
tésnek be kellett következnie. Főideje volt már, hogy a 
nép vallásos temetést, vallásos nemzeti manifesztácziót 
lásson az Elyséeben, hol az állam feje lakik, Páris utczáin 
honnan a vallásosság ki van tiltva, s a Notre-Dameban, 
hogy kitűnjék, miszerint a franczia nemzetnek a keresz-
ténység, a kath. vallás több mint reminisczentia, mert élet 
és erő forrása. Főideje volt már, hogy a franczia állami 
hatalom meghallgatni menjen Páris érsekének ajkain az 
evangéliumot és az örökkévalóságot hirdető és biztosító, 
mert Krisztus érdemeire hivatkozó imádságokat. Minderre 
szükség volt már a franczia népnek, mert nap-nap után 
nem látott eddig egyebet, mint hogy az állami hatalom 
képviselői nem adnak semmit a papra, kerülik a templo-
mot, s szorongatják a vallásosságot. 

Carnot temetésének vallásos része az ősrégi Notre-
Dameban folyt le. Ide jött először minden, még az a 
rengeteg, 4 millió frank értékű koszorú is, melylyel a 
közszeretet áldozott Carnot emlékének. A mint halálakor 
a lelkét, ugy most az elhunyt Carnotnak a testét átvette 
az egyház, hogy megszentelve adja át a nemzeti kegye-
let őrzésének. Már régen nem volt ily felvonulás a Notre-
Dameba. Minden morajt és zajt tulzugott a torony nagy-
harangja, melyről a nép jól tudja, hogy csak történeti 
nevezetességű események alkalmával hallatja hatalmas 
hangját . Megjelent a köztársaság uj elnöke, Casimir-
Perier is, kinek a szentélyen kivül a papi chorus mellett, 
egy emelvényen a baloldalon helyeztek el imazsámolyt. 
Ur felmutatáskor a vallást nem valló franczia állami ha-
talom feje — fejet hajtott! Boldog inconsequential Győ-
zött az emberi természet, győzött a kereszténység szelle-
me — a mesterségesen csinált vallástalan politikai diva-
ton és szokáson ! A pápa képviselője, Feriata nuntius, 
eltérve a szokástól, hogy ő a pápa képviseletében világi 
holttetemet gyalog nem kiséri, gyalog ment a halottas 

kocsi előtt, az államok képviselőinek élén. A papi cho-
rusban Richard párisi, Langémieux rheimsi biboros érse-
kek, a lyoni, sensi érsekek, a beauvaisi, bloisi püspökök, 
a maroniták patriarchája, a Kuang-si-i apostoli vikárius, 
a főszékes-egyház káptalanja, a főváros papsága volt egy-
begyűlve. 

A vallási szertartás avval kezdődött, hogy Richard 
bibornok papságától környezve a katafalk elé vonult, 
hogy az elnök tetemének a katafalkra emelésénél jelen 
legyen. Menetközben, a szentélyből kijövet, az uj elnök 
állványa előtt ment el -s az egész papsággal együtt meg-
hajolt az állami souverainitás képviselője előtt, mit Casi-
mir-Perier kötelességszerűen viszonzó meghajlással foga-
dott. A tetem elhelyezése után oltárhoz lépett de l 'Es-
caille, a notre-damei káptalan dékánja, hogy csendes 
gyászmisét mondjon az elhunyt lelke üdvösségére. Urfel-
mutatás alatt, a mint megjegyeztem, a köztársaság elnöke, 
mélyen meghajtott fővel hódolt a térdeplő zsámolynál. 

Mise után, Ricbard bibornok a papi chorus szélére 
jöt t le s előbb Casimir-Perier, aztán a gyászoló család 
felé tekintve főpásztori beszédet mondott, melyet legkö-
zelebb teljes szövegében közlök. A nagy apostoli bölcse-
ségtől sugallt főpásztori beszéd után következett az abso-
lutio, melyet Richard és Lagénieux bibornok s a jelenlevő 
érsekek és püspökök s az egész papság kiséretében vég-
zett. Az egész szent szertartás alatt a halotti emelvény 
körül 25 százados állt diszőrséget, a franczia hadsereg 
valamennyi fegyvernemét képviselve, és a főszékesegyház 
tagjai csoportosultak égő gyertyát lobogtatva kezökben. 
Absolutio után újra megszólaltak a harangok s a tetemet 
leemelték a katafalkról. Az egész papság ki-kisérte a 
templom ajtajáig. Innen a Pantheon felé indult a me-
net. Mi az a Pantheon ? Az egy katholikus templom, 
melyet 1888-ban Brisson és Goblet (à la Szilágyi-Wekerle) 
radikális miniszterek profanáltak s tettek kfcVh, templom-
ból politikai „nagy" halottak temetkezéséi ek helyévé. 
Renan is, mint a „franczia nemzet halottja", itt van el-
temetve. Milyen felfordulás. 

De térjünk vissza Richard bibornok beszédjére. 
Minthogy szószerinti szövegben fogom közölni, itt csak 
eszmemenetére szorítkozom. 0 eminencziája tapintatosan, 
erős szavakkal kidomborította beszédében az evangélium 
tanítását az életről és a halálról. Richard bibornok épp 
Rómában volt akkor, midőn Carnot gyilkosa leszúrta. 
Beszédében hivatkozhatott a szent atyának kiváló szere-
tetére és részvétére a franczia nemzet iránt. A beszéd is, 
az imák is nagy hatással voltak a különféle elemekből 
alakult templomi közönségre. Még azok is, kik soha se 
térdepelnek le vallási motívumokból, igy nagyjában két-
ségkívül érezték azt, hogy a vallási aktusokhoz semmiféle 
polgári pompa nem fogható hatásosságra nézve. Az el-
hunyt lelke üdveért szóló imák, mint élőt tüntetik fel az 
elhunytat s bevezetnek a holtakkal való életközösségbe, a 
szeretet elévülhetetlenségébe, az igazi, boldogító halhatat-
lanságba. Oh mily készségesen engedték magukat be-
avatni a gyászoló özvegy s a kesergő gyermekek az el-
hunyt iránt való szeretetnek és sirontuli életközösségnek 
halhatatlanságába. 

A többi beszédek és szertartások, már t. i. a polgá-
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riak, részben nagyon is furcsák voltak. Lapos volt az egész 
„polgári" temetkezés. Challemel-Lacour, a senatus elnöke, 
ki a Pantheonban elsőnek szólott, egész fellépésével iga-
zolta a vallási temetés mellőzhetetlenségét. Mig Richard 
biboros, az evangéliummal kezében, mindenkire nézve 
érthetően és vigasztalóan megmondotta, hogy mi az élet 
mi a halál ; a senatus elnöke kijelenté, hogy az élet ért-
hetetlen. A halált Challemel-Lacour ur valószinüleg még 
kevésbbé érti. Pedig ő az uralkodó franczia értelmesség 
krémjéhez tartozik! Lelki emelkedésének tetőpontja, bár« 
mennyire elemi legyen is egy közönséges hivőre nézve, 
igen hasznos lehet Francziaországra nézve. Azt mondá, 
h ogy Francziaország polgárainak most inkább, mint va-
laha szükségük van — a gondolkodásra! s felhivá őket 

a feladat, a talány (l'énigme) tanulmányozására. De si-
kert s támogatást nem igért nekik semmit. Ilyen az em-
ber evangélium, ilyen az államférfiú vallás nélkül ! A 
többi „polgári" beszéd is mind ilyen lapos volt. Dupuy 
miniszterelnök, a mostani köztársasági elnöknek a válasz-
tásnál vetélytársa, annyira — magával foglalkozott Car-
not helyett, hogy az alkotmánynak szellemére éppen 
csakis a Cicero pro domo sua irányában való kiter-
jeszkedést tartotta érdemesnek, figyelmeztetve mindenkit a 
kit érdekel, de kivált ellenfelét, Casimir-Periert, hogy 
kétszer a köztársaság elnökévé választatni, az már nem 
jár ja . Egyébiránt ezt óhajtá, hogy a köztársaság „tolé-
rante et sage", türelmes és okos legyen! Nagyon jól is-
merjük már ezt a türelmességet és okosságot. A türel-
messég a vallás „tapintatos" elnyomását jelenti ; az okos-
ság az egyéni érdek okos érvényesülésére czéloz. Ezektől 
— ments meg Uram minket! 

V E G Y E S E K . 
— Calumniare audacter . . . Dijon franczia város-

hoz Carnot-t elnököt családi kötelékek fűzik. Ott lakik 
veje leányával és unokáival. Az egyházat befeketítő sza-
badelvű sajtó azt híresztelte, hogy a dijoni püspök letil-
tot ta Carnotért az imákat és oly pásztorlevelet adott ki, 
mely a dijoniakat megbotránkoztatta. Egy szó sem igaz. 
A dijoni püspök körleveléből a következő részlet minden-
kit meggyőzhet az ellenkezőről : „Imáink, igy szólt mgr 
Oury híveihez, csatlakozni fognak azokhoz a buzgó imák-
hoz, melyek a lyoni érsek (ki Carnotnak feladta a szent-
ségeket) meghatott lelkéből fakadtak. Mi nem fogjuk 
feledni, hogy Carnot, mint képviselő, miniszter és elnök, 
jótevője volt Cote d'Or départementjának és a dijoni 
egyházmegyének. Tudjuk, hogy nagy bocsánat (indul-
gence) illeti meg magán hibáikra nézve azokat, kik a 
közügy szolgálatában halnak meg. Az Ur Isten az ilye-
nek számára kiváló malasztokat, rendkívüli bocsánatot, 
pillanatnyi megtérést osztogat a ker. hitnek és szeretet-
nek villámszerű megnyilatkozásait tar t ja fenn. De meg 
fogunk emlékezni arról is, hogy a felelősség nagysága az 
állás magasságával emelkedik, minélfogva a nagy hivata-

lok viselői Isten nagy irgalmasságára vannak utalva. 
Végül meg fogunk emlékezni arról is, hogy a mult va-
sárnap (Carnot vasárnap vérzett el a gyilkos tőre alatt) 
áldozatja a mi püspöki városunkban két gyermeket és 
unokákat hagy maga után, és mi imáinkba felfogjuk 
ölelni azt, a ki a köztársaság elnöke volt és az ő kétsze-
resen sújtott rokonait, kik fájdalommal élik tul az ő ha-
lálát ." Tény, hogy ez nem egy hízelgő byzantinus püspök 
imája, hanem egy apostolé, aki midőn imádkozik, még a 
hatalmasok felől is oktatólag szól. 

— A legnagyobb magyar vallásossága. A legnagyobb 
magyarnak nevezte el a hazai közérzület Széchenyi 1st. grófot 
halhatatlan érdemeiért, melyeket a haza érdekében szerzett. 
A mai haladás iránya már másként mérlegeli Széchenyi 1st. 
érdemeit, gondolatait és tetteit, hiány ma az érdemdús 
hazafiu életében, hogy ő hivő katholikus volt és tűrt, 
szenvedett a hazáért s hogy lelke nagy honszerelmében 
elsötétült. Egy vonás életéből, melyről eddig még nem 
olvastunk, érdekkel lehet a nagy közönségre is. Széchenyi 
István az 1848/49. évi válság nagy napjaiban gyakori lá-
togatója volt a budai krisztinavárosi kegykápolnának, s 
onnan többször elment az ottani öreg plébánoshoz is. 
Ezen plébánost egy napon magunk is meglátgatni akar-
ván, a küszöbön Széchenyi Istvánnal találkoztunk, s mintha 
könnyeket vettünk volna szemében észre. Üdvözöltük őt 
s a plébánoshoz belépve, közöltük vele ezen észrevéte-
lünket. Erre a plébános válaszolta: „A gróf ur igen 
gyakran ellátogat hozzám, hogy lelke ügyeiről velem ta-
nácskozzék. Nagyon el van telve lelke aggodalommal a 
haza jelen és jövő sorsa miatt." Es ezen Széchenyi Ist-
vánnak fia Széchenyi Béla, ki a kötelező polgári házasságot 
védve a főrendiházban, a kérdést inkább arra használta 
alkalmul, hogy az erkölcsi élet őrét, az egyházat támadja 
meg minden kímélet nélkül, s igy azon, nemzeteknek el-
seprő iránynak legyen előharczosa, melynek előrelátása 
elborította atyjának, a legnagyobb magyarnak lelkét ! S 
ugyanaz a Széchenyi Béla roppantul megtisztelve érezte 
magát , mikor a napokban a soproni szabadkőművesek 
„lelkes" óváczióban részesítették. 

— A „Hazánkéból vesszük át a következőt: A győri 
iparkamara tagjai illustris személylyel szaporodtak. Dr 
br. Hornig Károly veszprémi püspök állott be soraikba, 
mint nyomda-tulajdonos. A veszprémi iparhatóság a mult 
hónap 30-án adta ki neki az iparigazolványt. Az érdekes 
kis irás, a melyet már kézbesítettek is, a következőkép-
pen szól : 

„Veszprém rend. tanácsú város részéről 1894. évi 
junius hó 30 án tartott tanácsülés jegyzőkönyvéből. 

Kivonat. 
1178/894. t. ü. Dr Br. Hornig Károly veszprémi 

püspök bejelentésével azon körülménynek, hogy Vesz 
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prém városában a kormányzata alatti egyházmegye 
tulajdonát képezőleg könyvnyomdát szerelt fel és szán-
dékozik Scherer István karkáplán üzletvezetése mellett 
üzembe vétetni, — kéri, hogy erről a veszprémi egy-
házmegye részére iparigazolvány szolgáltassák ki. 

A kérelemnek 1894. évi XVII. t.-cz. 3. és 41. §§-ai 
alapján hely adatván, — a veszprémi egyházmegye ré-
szére a könyvnyomdára vonatkozólag az iparigazolvány 
Scherer István karkáplán veszprémi lakos üzletvezető-
sége mellett kiszolgáltatni és ezen könyvnyomdai ipar-
vállalat az E) iparlajstromba bevezettetni határoztatik. 

A bejelentés alkalmával az iparigazolvány kiszolgál-
tatásáért a városi pénztárba 66/844. szám alatt befize-
tett 5 frt pedig a városi pénztárba beutaltatván, a hely-
beli iparostanoncz iskola javára fordíttatni rendeltetik. 

Miről Dr br. Hornig K. veszprémi megyés püs-
pök stb." 

— Személyi változásolt a nyitrai egyházmegyében : 
Anderlik Alajos plébános Facskón betegsége folytán nyu-
galomba vonult, helyébe ideiglenes adminisztratornak 
ottani segédlelkész Adamik Ignácz lett kinevezve. — Át-
helyeztettek : Biross János Nagy-Divináról Kunfal vára, 
Szpuszta István Béláról Jávoraik-Csernére és Krautmann 
István Nagy-Béliczről Rajeczre, mint káplánok. — Az 
ujmisések segédlelkészi minőségben kiküldettek : Bárdy 
Antal Alsó-Motesiczre, Blazsek Lajos Liethavára, Blunár 
János Roszinára, Német István Nagy-Béliczre és Misik 
Károly Nagy-Divinára. 

— Szabó István emléke. A Szent-István-Társulat 
Tudományos és Irodalmi Osztálya kifejezendő kegyelmét 
elhunyt jelese iránt, elhatározta, hogy néh. Szabó István, 
a kiváló tudós sirját egy közadakozásból fedezendő em-
lékkel jelöli meg. Szabó István tisztelői már eddig szép 
összeggel járultak a tervezett siremlék felállításának költ-
ségeihez, de a befolyt összeg még nem elég arra, hogy a 
jeles tudós sirját érdemeihez méltóan jelöljük meg. Azért 
a Tudom, és írod. Osztály megbízásából a Szent-István-
Társulat titkári hivatala felhívja mindazokat, kik hálás 
kegyelettel viseltetnek az ugy tudományos működése, 
mint kiváló erényi által jeleskedő elhunyt tudósunk iránt, 
hogy a síremlékre adandó filléreket a titkári hivatalhoz 
legkésőbb f. évi szeptember hó 10-ig szíveskedjenek be-
küldeni. 

— Hirlapiróképző-tanfolyam. Az antwerpeni hírlap-
író-kongresszuson tárgyalásra került indítványok sorában 
kiváló figyelmet érdemelnek azok, a melyek különböző 
szempontból ugyanarra a czélra törekvőleg a hírlapírói 
pályára való szakszerű előkészület kérdésével foglalkoz-
nak. Ezek egyike, Heinzmann-Savino, az antwerpeni „Ma-
tin" főszerkesztőjének előterjesztése részletesen kidolgozott 

tantervet is mellékel. Egy másik ily indítványt, a mely 
oda irányult, hogy a lapok csak kellő hirlapirói előké-
születtel biró egyéneket alkalmazzanak szerkesztőségük-
ben, miután heves és sok oldalról emelkedett ellenmon-
dásra talált, elejtettek. Mialatt pedig az Antwerpenben 
egybegyűlt újságírók e kérdésről pro és kontra nézetet 
cserélnek, nem érdektelen megjegyezni, hogy egy fő-
iskola, még pedig a lillei katholikus egyetem e nagy jelen-
tőségű ujitást a szakképzés terén már valósággá is 
érlelte. Ezen a főiskolán ugyanis a politikai és társadalmi 
tudományok keretében három előadás-cziklus foglalkozik 
a hírlapírók képzésével. Az egyiket Cootek abbé tartja 
Anglia nagy publiczisztáiról, a másikban Gand tanár a 
sajtóügyi törvényhozást, a harmadikban pedig a Taver-
nier, a párisi „Univers" levelezője, a hirlapirás gyakorlati 
oldalát s a zsurnaliszta kötelességeit ismerteti. 

= Tapi lelki szent gyakorlatok Kalocsán a Jézus-
társaságiak kollégiumában ez évi julius hó 23-án este 
és másodízben aug. 6-án szinte este kezdődnek s tartat-
nak tetszés szerint 3—5 vagy 8 napig világi papok s 
szerzetesek számára. Az ezen lelki szent gyakorlatokban 
résztvenni óhajtók szíveskedjenek szándékukról megjele-
nési idejök s végzendő lelkigyakorlatuk időtartamának jel-
zésével alulírottat értesíteni. Napi eltartási s lakdij egy 
forinttal födöztetik : szűkebb anyagi helyzetű azonban tel-
jes készséggel fölmentetik. Breviáriumon kivül Kempis 
Tamást is szíveskedjenek magokkal hozni. Kalocsán, 1894. 
junius hó 27-én. Czentár János, a kalocsai kollégium 
rektora. (4-szer.) 

Felhivás előfizetésre. 

Az a leírhatatlan helyzet, mely felé ker sztény val-
lásunk, katholikus egyházunk, a lezajlott és még ezentúl 
következendő, eddig szerencsétlen végüeknek mutatkozó 
óriás valláspolitikai küzdelmek kapcsán ragadtatik, a leg-
kiáltóbb felhivás a „Religio-Vallás" figyelembe vételére, 
támogatására, olvasására. 

T. olvasóinkat ennélfogva kérve-kérjük olvasó közön-
ségünk körének kiterjesztésében lelkes támogatásunkra. Egy 
eddigi olvasó szerezzen tizet ! Most vagy soha ! 

Féléves előfizetőinket pedig tisztelettel kérjük a II. 
félévre szóló előfizetés gyors megújítására. 

K C ^ Szerkesztőségi jelentés. "a^U 

A lap szerkesztőjét távolléte alatt a szerkesztésben 
Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya helyettesíti. 

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

Budapest. 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza ri. sz.) 



Megjelenik e lap heten- j 
ként kétszer : \ 

szerdán és szombaton. I 
Előfizetési dij: j 

félévre helyben s posta- \ 
küldéssel 5 frt. I 

Szerkesztő lakása : l 
Budapest, Ë 

VI., Bajza-utcza 14. sz., : 
hova a lap szellemi Ë 
részét illető minden Ë 

küldemény czimzendő. Ë 

Ë Előfizethetni 
Ë minden 
Ë kir. postahivatalnál : 
Ë Budapesten a szerkesz-
Ë tőnél, és l íagy Sándor 
Ë könyvnyomdájában, 
Ë IV., Papnövelde-utcza 
Ë 8. sz. alatt, hova a 
Ë netaláni reclamatiók is, 
Ë bérmentes nyitott 
Ë levélben, intézendők. 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

Budapesten, julius 21. 6. II. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. : A mi iskolai hitoktatásunk, szemben a protestánsokéval. — A nagytapolcsányi kath. nagy-
gyűlés lefolyása a beszédekkel. — Boltizár József aranymisés főpap. — Egyházi Tudósítás: B u d a p e s t : Apponyi Albert gróf nemzeti 

vezérségének veszedelméről mondott Ítéletünk megerősítése. — Tudomány és Irodalom. — Vegyesek. 

A mi iskolai hitoktatásunk, szemben a pro-
testánsokéval. 

II. 

Ha hibás volt a népiskola ügyében a köz-
felfogás a hi toktatás kötelességének alanyára 
nézve, még hibásabb volt az az arra kiszabott 
idő mennyiségére nézve, mer t fogva t a r to t t a még 
a püspöki utasítás kidolgozóit is, mely pedig, 
bizonyára nem minden félelem és szorongás nél-
kül, már úgyis tu lhágta a miniszteri rendeletet. 

A miniszteri rendelet például, törvényszabta 
hatalmával, három hi t tani órát állapit meg he-
tenkint az egy tani tóval biró hatosztályu nép-
iskola számára. A püspöki négyet, de ki jelenti 
u t ó b b i , h o g y „ a leczkeórák akként osztandók be, 
hogy az előirt idő egyik részében a hitelemző a 
tananyagot kellően megmagyarázva előadja, másik 
részében a tanitó a megmagyarázott tananyagot 
beemlézteti és kikérdezik 

Ez teljes lehetetlenség! 
Hát ha még hozzáadjuk a püspöki tanterv 

azon jogos és köteles várakozását, hogy „a ke-
resztény hit legyen alapja az összes tananyagnak, 
és szelleme lengje át a népiskola egész működését !"2) 
s h o g y „a hitelemzőnek és tanítónak nem ritkán 
még a család kötelmeit is kell teljesítenie és mu-
lasztásait pótolnia!"*) 

Annyi időre restringálva ez teljes lehetet-

II. kiadás 1877. 10 1. 
2) IT. o. 
3) U. o. 

lenség! A kívánság nem sok, és jogosult, hanem 
az előirt idő kevés ! 

Pedig a miniszteri rendelet a népiskolai 
törvényekhez k iadot t I. függelékében erősen ki-
m o n d j a , h o g y : „a vallástanitók a hit- és erkölcs-
tan tanítására a heti óratervben megállapított időt 
megtartani köteleztetnek !" x) 

Es kezdődött egy nagy harcz a pap és pász-
tor kebelében a loyalis állampolgár ellen, s vi-
szont ; s az utóbbi az előbbit, ha egészen le nem 
is győzte egy illoyalis tanfelügyelő és enyhe 
egyházi felügyelet mellett , legalább veszedelme-
sen feszélyezé. 

Ha volt elég példa az utóbbira, nem hiány-
zott az teljesen az előbbire nézve sem. Igy hal-
lo t tam egy város iskolaszéke egyik papi tagjáról , 
hogy első fegyelmi büntetéssel súj ta t ta , meg-
dorgál ta t ta , az iskolaszékkel a hitközség egy 
katekétá já t , mer t az a kitűzött heti óraszámot 
elégnek nem találván arra, hogy tani tványai t a 
folyó h i t tan i magyarázatokon kivül még a gyó-
násra is kellően elkészíthesse, órá já t a szabad 
időből önkényesen megtoldot ta! Sí hoc in vi-
ridi . . . ?! 

Mit lehetet t ily felfogás mellett, mely nem 
is egyeseké s legkivált idióta fiataloké volt, val-
lási szempontból a népiskolától reményleni ? Nem 
jutot tak-e vele azok valláserkölcsi tekinte tben 
egy nivóra a gymnáziumokkal ? 

Pedig evvel szemben maga a kormány volt 
az, amely már 1S80. évi 1046. ein. szám a la t t 

1869. 1. fej. 
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erősen hangsúlyozta, hogy a népiskola főfelada-
tául naz irás, olvasás, számolás" alapismereteit (a 
vallásról szóljon más!) kell tekinteni! A fő-
súlyt ezekre és az anyanyelv tanitására kell 
fekte tni ! Sőt hangsúlyozta az ezt már az 1869-ik 
évben az iskolai tantervekről kiadott függelé-
kében is. 

Es a protestánsoknál? íso. ot t ment min-
den, ha tán nem mindjár t a törvény és tan terv 
meghozatala után eleitől fogva, ugy minél előbb, 
amint a felekezeti vallásosság érdekei csak meg-
követelték ! 

Tani to t ta a rektor, m in t előbb, a kátét , 
bibliát, még pedig, ha a papja ugy akarta, azaz 
regula szerint, — egyedüli De hogy a veszedel-
mes indolenczia kisértetei által meg ne ejtessék, 
arról gondoskodik maga a t raktus aképpen, hogy 
ennek két-két tagja, egy lelkész és egy tani tó — 
három évenkint más és más — vizsgálja az 
iskolát, a tan i tó módszerét és szorgalmát épp 
ua:y, mint a gyermekek előhaladását. Ennek 
nemcsak az a jó oldala, hogy a tani tó uj meg 
uj erőkkel találván magát szemben, ha egyiktől 
nem, a másiktól tanul, hanem hogy ezek mint 
idegenek állásukban nem feszélyezhetik ugy ma-
gukat a tani tó által ismert, s ál taluk sokszor 
diadallal hirdetett , sőt a sa já t mulasztásuk ment-
ségére használt gyengeségek által (ami nálunk, 
sajnos, olyan közönséges!), s papok és tani tók 
a viszonosság s békés vetélkedés szempontjából, 
amint f'üggetlenebbül ugy több ösztönnel érvé-
nyesíthetik szorgalmukat és tehetségüket. Ezen 
instituczió által lehetőleg jobban ki van zárva 
a minden emberi dolgokban beállható hanyatlás 
és stagnáczió ugy a tanitó, mint a papi állás 
hivatásának betöltésében a népiskolával szem-
ben. Adjuk hozzá, hogy ezen vizsgálókon kivül 
vizsgálnak még az esperesek is, s hogy a ta lán 
nem katekizáló papok is annyiban sincsenek 
minden dolog nélkül, mert az úgynevezett ágen-
dásokat, első gyónókat, a templomban a gyüle-
kezet előtt tar tandó vizsgákra nekik kell elké-
szíteni. 

Szóval: az „ubi duo, vei très" ós „non relin-
quere solum!" „novissimi primi" ! isteni nagy 
elvet a protestánsok jobban t a r t j ák nálunk s ez 
képezi erejüket! s ha a trienti zsinat elkezdte 
az egyház reformáczióját „in membrio", maradt 
nekünk is, vagy támad az idővel, elég javitani 
való XIII. Leo pápa hozzánk legutóbb intézett 

intelmei szerint ií. Haladás és javulás pedig a 
részünkön mind az, a mi terjeszti a munkamegosz-
tás, ellenőrzés és felelősség elvét, fejleszti az indi-
vidumot, apostolt csinál a hivőből s gyönyörködik 
benne („delitiae meae esse cum filiis hominum!") : 
mint készül magvalósulni a „regale sacerdotium!" 

A konczentrált hatalom lehet intenzivebb, 
adeczentrál izál textenzívebb; a kettő együtt pedig 
egyesitheti a jót mind a kettőből. Tu es Petrus! 
„és ubi duo vei t rés!" Mig a teljes deczentrali-
zátió szülhet a nagy élet mellett, és után, előbb-
u tóbb nagy fejetlenséget s ez uton ju tha t el a 
bizonyos végéhez: viszont a teljesen konczentrált 
hatalom, ha tetteiben téved, sokat árt, mert a la t ta 
hosszú időre ki van zárva a reparáczió, nemcsak 
azért, mert személyes érdekeket kellene legyőz-
nie, melyek pedig mindig a legerősebbek, hanem 
azért is, mert természeténél fogva sok erőt 
megbénít , keveset fakaszt s r i tkán ju t a hely-
zet alapos megismerésére — feltéve, hogy nem 

I is fél a t tól! — a katasztrófa e lőt t ! 

Ez előtt állunk most népiskoláinkkal, amint 
régen benne vagyunk közép- és felsőbb taninté-
zeteinkkel, csak töredékek és romok levén azok 
már, ami bennök a vallásra vonatkozik. 

De tér jünk tárgyunkra s kérdjük: milyen 
eredmény az, amelylyel a protestáns rektor val-
lástanával foglalkozik? Protestáns szempontból 
a lehető legjobb akár szubjektive, akr'ur objektíve 
véve. Nevel egész sárkányfiakat hi jének még 
akkor is, ha maga megszűnt hinni Í bban, mert 
t ud j a : hogy hitközsége és elöljárói előtt nem le-
het még tacite sem a felelősséget senkire áthá-
r í t an i : Tani t olyan buzgalommal, hogy no, hiszen 
jaj azon kath. gyermek lelkiismeretének, aki kath. 
iskola hiányában kénytelen jelen törvényeink 
szerint az övékébe járni. Képek, szentek, a szűz 
Mária bálvány imádása, butaság, szolgaság a mi 
részünkön, természetesség, szabadság, a másikon 
minden napon megismétlődő frázisok vegyes hal-
gatóik előtt. Hallot tam rektorról, a ki katholi-
likus tanítványaitól még a protestáns káté tanu-
lását is követelte, mer t ő, úgymond, kivételeket 
nem engedhet! 

I t t aztán protestáns részen nem ju tha t már 
a népiskolában senkinek olyasmi eszébe, mintha 
a prot. vallás is csak a papjai dolga volna! A 
felsőbbekben meg tanulnak még többet is ! Min-
den prot. tanuló formális apostolává képeztetik 
a saját vallásának. 
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És olyan buzgósággal taní t az a rektor, nem 
hetenkint három-négy órán át, hanem az egyik 
felekezet t raktusában amennyiszer buzgóságában 
ô maga akar ja , a másikéban nyolczon át. Igy 
tudom ezt egyebek közt egy protestáns egyházi 
okmányból (reklamácziója egy vegyes házasságból 
született gyermeknek a prot. h i tok ta tás ra !). Ad-
juk hozzá, hogy a mi protestáns t r ak tusunk még 
heti szünidőt sem enged a taní tók és tanulóknak ; 
mert szerdán délután jelen kell lenni minden 
tanulónak az ismétlősök oktatásán ; szombaton 
délután pedig az egyházi énekek taní tása, pró-
bá ja előzi meg s fejezi be a tes tgyakor la to t ! 
Mit tenne sok, különösen városi taní tónk, ha mi 
ilyesmit megkisértenőnk % ! 

Hát a tankönyveké csak azok lehelik ám a 
katholiczizmust ahol lehet karddal is megtámadó 
protestantizmus szellemét! Protestánsul vallásos, 
azaz a katholiczizmus gyűlöletére tanitó alapra van 
fektetve minden tudományuk; — még az ének-ká-
téjuk is ! ! 

De ez sokkal érdekesebb és kiadóbb tárgy, 
hogysem egy külön czikket meg nem érdemelne 
és ki ne lehetne belőle állítani. 

(Folytatjuk.) 

A nagytapolcsányi kath, nagygyűlés lefolyása 
a beszédekkel. 

(Történeti visszapillantás.) 
Szecsányi Vilmos cz. kanonok, nagy tapolcsányi 

esperes-plebános a nagy-tapolcsányi kath. nagygyűlés 
egyházi elnöke tót nyelven tartott megnyitó beszédjének 

magyar fordítása. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! Igen tisztelt polgár-
társak ! 

Valamennyien, kik ezen dicső alkalommal oly óriási 
számmal összejöttünk, mindenekelőtt fejezzük ki ünnepé-
lyesen és adjuk tudtára mindenkinek, hogy nem vagyunk 
pánszlávok, nem vagyunk édes hazánk árulói, midőn sza-
bad gyülekezési jogunkkal élve, sérelmeink orvoslását 
kérjük, követeljük. S hogy senk* se legyen, ki ezt tagadni 
vagy kétségbe vonni merészelje, itt a szabad ég alatt 
esküszünk, hogy igenis hü fiai vagyunk nevelő és tápláló 
anyánknak, édes magyar hazánknak, hű alattvalói ő fel-
ségének apostoli királyunknak, készek érte bármikor — 
vitám et sanguinem — életünket és vérünket feláldozni. 

A mi nagygyűlésünk czélja felemelni szabad sza-
vunkat ama folytonosan kürtölt koholmány ellen, hogy a 
polgári házasság és a vele egybefüzött egyházpolitikai 
javaslatokat az egész nemzet óhajtja, akarja, követeli ! A 
mi meggyőződésünk az : hogy ezen oly hirtelen, oly egy-
szerre előrontott újdonságok, édes hazánkat és az egész 
nemzetet egy áldatlan ; egy ádáz — szerencsétlen harczba 

sodorják, mivel lelkiismeretünkön erőszakot követnek el. 
Azért a mai nagygyűlésünkön ünnepélyesen kijelentjük, 
hogy mi nem akarjuk a polgári házasságot, és az avval 
egybefüzött törvényjavaslatokat. Mi, szónokaink által, — 
tanúságot akarunk tenni Isten és a világ előtt a mi meg-
győződésünkről, katholikus öntudatunkról. S midőn igen 
tisztelt polgártársak ! Valamennyiteket még egyszer szí-
vélyesen üdvözlünk, egyszersmind kérünk, hogy a szóno-
kokat figyelmesen és közbeszólások nélkül hallgassátok, 
megnyitásul egyhangúlag felkiáltva: Éljen a haza, éljen 
a király ! 

Sztrányóvszky Ferencz trencsén-várnai ügyvéd 
beszéde 

a nagytapolcsányi kath. gyűlésben az autonómiáról. 
„Quod uni justum, alteri aequuin." 

Reménylem, hogy sem a magas kormányt, sem a 
vallásfelekezeteket legkevésbbé sem sérthetem meg, La 
nyíltan, őszintén kimondom, hogy mi katholikusoknak jo-
gunk van autonómiát követelni, azt meg is kapni, mert 
erre szükségünk van. 

Ezen kijelentésemet igazolja már az autonómia fo-
galma. 

Az autonómia (önkormányzat) azon törekvése a kath. 
egyháznak, hogy szabadon, az államtól függetlenül főpap-
jait választhassa, iskolákat emelhessen s azokat igazgat-
hassa, vagyonát, alapitványait kezelhesse ő felsége apóst, 
király urunk kegyúri jogának épségben való fentartá-
sával. 

Az autonómia jogosultsága az 1848: XX. t.-czikkben 
kimondott vallásegyenlőségnek (szükséges) kimaradhatlan 
következménye. 

Midőn tehát e törvénynyel a vallás-jogegyenlőség 
kimondatott, a kath. vallás államvallási jellegétől meg-
fosztatott és jóllehet a vallásfelekezetek már autonómi -
val birtak, a jogegyenlőség daczára a katholikusoknak ez 
meg nem adatott, tehát oly időben, midőn minden a gyám-
ság igája alul felszabadult, a kath. egyház minden tör-
vényes biztosítékot nélkülöző helyzetbe jutott. Mind sza-
badságot élvezett, csak a kath. egyház gyámság alatt 
maradt. 

Ezt fölismerte akkortájban a kath. püspöki kar, mi-
dőn a kormányhoz e szavakkal fordult : „Tekintettel arra, 
hogy a kath. egyház kiváltságai meglettek szüntetve, a 
katholikus püspöki kar — jogosnak ítélte, hogy a kath. 
egyház is legyen részese a többi vallásfelekezetek kivált-
ságainak, különösen pedig, hogy a kath. egyház is bír-
jon autonómiával.® Kérelmével azonban rövid uton eluta-
sittatott. 

0 felsége apóst, királyunk szinte elismerte a katb. 
autonómia jogosultságát, midőn 1869. évi január hó 28-án 
megerősítette az országos kath. kongresszusra vonatkozó 
választási szabályokat. (Azon kongresszus össze is jött s 
az önkormányzati tervezetet kidolgozta.) 

Elismerte ezt a kormány is 1871. évben, midőn Eöt-
vös József báró kultuszminiszter bold. Simor János prí-
máshoz e sorokat intézte : „minthogy az 1848 : XX. tör-
vényczikknek, mely minden vallásfelekezetek egyenlőségét 
kimondja, hazánkban más értelme nem lehet, mint az, 

6* 
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hogy a kath. egyház az autonómiának azon mértékével 
ruháztassék föl, melyet az ország evangélikus egyházai 
élveznek." 

Elismerte ezt hold. Pauler is 1871- évben a képv -
házban mondott szavaival: „A kormány az egyházaknak 
és hitfelekezeteknek önkormányzati jogát az állam fel-
ügyeleti jogának épségben tartása mellett a kath. egy-
hízra nézve is elismeri." 

Tehát a „quod uni justum, alteri aequum" elvnél 
fogva, a jogosultságot teljesen beigazoltam. 

A mi a kath. autonómia szükségességét illeti, ez 
szinte az 1848: XX. t.-czikk folyománya. 

Mig a kath. vallás államvallás volt, nem volt égető 
szükség az autonómiára, a király a pápától nyert jogai 
gyakorlására kath. férfiakat választott, és ámbár az állam 
kezében voltak az iskolák, a vallás és tanulmányi ala-
pok kezelése, a püspökök és apátok kinevezése, de az ál-
lam kath. volt, és katholikus volt az, a ki által a király 
ezen jogait gyakorolta ; de midőn a vallásegyenlőségi tör-
vény a kath. vallást az államvallás jellegétől megfosztotta, 
scéttépte a kapcsot is, mely az államot az ősi valláshoz 
f izte. 

Most már a kormány a vallással nem igen törődik, 
felekezet nélküli. A miniszter bármely vallású lehet, a 
k: nemcsak függ ő felségétől, hanem a képviselőház több-
ségétől is, tehát hatalmi állása a parlamenti többség ki-
folyása. A király kegyúri jogát minisztere által gyako-
rolja, a ki pártérdekből — különben tisztelet, becsület 
személyének, bitének s egyéni becsületességének — az 
egyházi javadalmak, hivatalok és méltóságok adományozá-
sánál érdem nélküli egyéneket pártolhat, olyanokat, a kik 
az ő világi s politikai nézeteinek legjobban hódolnak. 

Igv áll a dolog a kath. alapítványok és iskolák-
kal is. 

Egyházi javaink és alapitványaink részben már ie-
foglaltattak, részben kérdésessé té te t tek; sőt 1871. évben, 
midőn a kath. autonómia szóba jött, többen az egyházi 
javak konfiskálását hangoztatták. Ghiczy Kálmán csak 
két föltétel alatt tartotta megerősítendőnek az autonómiát, 
ha előbb az egyházi javak konfiskáltatnak és a katholi-
kusok egyházukra nézve megtartják az apóst, szentszék 
tekintélyét. 

A patronátusi kötelezettségek nincsenek biztositva 
ugy, hogy megtörténhetik, a mint már meg is történt, 
hogy a templom, a plébánia s a plébános anyagi patro-
natus nélkül marad. 

Iskoláink legnagyobb részt az állam vezetése alatt 
állanak. 

Ha tekintjük az autonómiával biró hitfelekezeteket, 
azt látjuk, hogy ezek a most elősorolt ügyeiket saját kö-
rükben a kormánytól függetlenül elintézik és kezelik, 
mert főpapjaikat maguk választják meg, egyházi vagyo-
nukat s fundáczióikat maguk kezelik, önállóan kezelik 
iskoláikat, az igazgatókat s tanárokat maguk nevezik ki, 
függetlenül szabják meg a tanítási módot és rendszert, 
csak a coordinatio litterariae legyen meg. 

A kath. egyházra sötét felhők tornyosulnak ; a kor-
mány legmostohábban bánik egyházunkkal ; a felekezetek 
ünhatalmilag intézik ügyeiket, csak mi sorvadunk gyám-

ság alatt ugy, hogy nem sokára válságos helyzetbe jö-
vünk ; tehát az autonómia elodázhatlan szükség ránk 
nézve, mert, hogy Eötvös szavait idézzem: „egyházunk 
függetlenségében fogjuk látni biztositva szabadságunkat, 
vagyonunkat, befolyásunkat." 

Az autonómia biztosítja majd egyházi jogainkat, és 
nem csak sérelmeinket fogjuk orvosolhatni, hanem a val-
lás iránti közönyösség apadni, az érdeklődés pedig föl-
ébredve növekedni fog. mert a világi vonatkozású egy-
házi ügyek intézéseibe a világi elem is bele fog vonatni, 
a mely elem, midőn látja, hogy egyháza ügyeinek elin-
tézésében ő is részes, bármely oldalról és bármilyen 
legyen a támadás egyháza ellen, azt készséggel megvé-
delmezi. 

Midőn ekkép a kath. autonómia jogosultságát és 
szükségességét kimutattam, beszédemet Deák Ferencz, ha-
zánk bölcse szavaival fejezem be : „Nem akarhatjuk, hogy 
egyházi ügyeinket az állam saját hatalmával intézze és 
minket gyámkodása mellett azok törvényszerű rendezésé-
ben hatalmával gátoljon. Mi az államtól csak ótalmat 
kívánunk, de egyházunk szervezésére és vezetésére nézve 
szabadságot, egyenjogúságot és független önállást. Ebből 
áll a kath. egyház autonómiája, melyhez jogunk van." 

Ennélfogva alázattal kérjük intéző köreinket, hogy 
az illetékes helyen, szükség esetén ő felsége szeretett 
apóst, király urunknál is, az autonómia minél előbbi be-
hozatalát haladéktalanul sürgetni kegyeskedjenek. 

SztrányóvszJcy Ferencz, 

B o l t i z á r J ó z s e f 
aranymisés főpap. 

Kevés egyházi férfiú van hazánkban, ki előtt ez 
érényekben és érdemekben gazdag főpapnak neve isme-
retlen volna. A hála és szeretet tartozó kötelessi gét vél-
jük tehát leróni, midőn a magyar kath. egyház » jelesé-
nek félszázados papi jubileuma ünneplésének alk ilmából 
nagyszámú tisztelőinek kegyeletes lelkesedéséhez mi is 
csatlakozva, szivünk mélyéből őt üdvözöljük, s forró imá-
ban esdeklünk az egek Urához, valamint drága életének 
még számos évekkel való meghosszabbításáért: ugy a ma-
gyar kath. egyháznak, az ily erénytettekben dús férfiakkal 
való megajándékozásaért. 

A kegyes Isten, e nemes férfiút, a rögös és terhes 
papi pályán öt évtizeden át jóságos atyai kezével vezette, 
megerősítette és föntartotta, ugy, hogy manap őt nem 
csupán hosszú élet, — mely már önmagában is tiszteletre 
érdemes, — hanem a félszázados lefutott pályát nagy és 
maradandó érdemek is díszítik. Bizonyára, midőn a Min-
denható kegyelme ezzel a magas korral, s az őt környező 
általános tisztelettel megajándékozta, ezt azért tette, mi-
vel egész életén át, az Ur dicsőségén, embertársainak ja-
ván és boldogitásán fáradozott, hogy maradandó érdeme-
ket szerezzen magának a haza, az egyház, a társadalom 
körül. 

Most tehát midőn érdemeinek babérkoszorúi közt 
mint követésre méltó jubiláris aggastyán példaképül ál-
líttatik előnkbe : esdekelve kérjük imáinkban a kegyes 
Istent, adjon e szegény zaklatott magyar kath. egyház-
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nak sok ily férfiakat, s atyai gondoskodó keze neveljen a 
mai serdülő ifjakból ily aggastyánokat. 

Boltizár József érdekhajhászó korunk azon ritka 
kiváltságainak egyike, ki félszázados működése alatt soha-
sem kereste önelőnyét, önhasznát, ki nem saját énjéért, 
hanem az Isten dicsőítése, a hivek lelkiüdveért, a haza és 
az egyház javáért fáradozott, s áldozta föl minden erejét 
s törekvését; ki mint egyházmegyei hivatalnok fáradha-
tatlan szorgalma s tevékenysége által tündöklött, mint 
lelkipásztor a gondjaira bízott nyájnak őrzése és gondos, 
éber, hű vezetése által, híveinek szeretetét, és odaadó tisz-
teletét vivta ki magának annál is inkább, minthogy az ő 
kiható buzgólkodása nem maradt csupán a hivek lelkiüd-
vének vezetése körül, hanem kiterjedt az az iskola, a ne-
velés, a tudomány s a honpolgári kötelmek terére egy-
arán t ; mint politikus és képviselő az akkori nehéz napok-
ban kimagaslott szilárd és határozott magatartása s elv-
hűségével, a haza üdvének, jólétének emelésére irányzott 
működésével ; mint főpap pedig nemes erényeivel, a rá-
bizott egyházmegyei területnek tapintatos nagy jártasság-
gal biró gondos, megfontolt, körültekintő lelkes kormány-
zatával, igazságos szigorával, de mégis mindig atyáskodó 
szeretetével, a hivek őszinte ragaszkodását, a főbbek és 
alantasok, a nagyok és kicsinyek, a gazdagok és szegé-
nyek rokonszenvét s osztatlan tiszteletét szerezte meg 
maga számára, s igy ki tagadhatná meg tőle, felszázados 
papi jubileuma alkalmával, a méltó s őt megillető tiszte-
let és hódolat adóját a nyivánosság előtt is iránta leróni, 
s egyházi valamint hazafiúi érdemeinek diszes virágaiból 
emlékkoszorut fonva neki ez örömünnepe alkalmával át-
nyújtani. 

Boltizár életrajzának rövid vázlatát a Magy, Állam-
ban megjelent adatok után közöljük: 

Boltizár József 1821. február 2-án született Pozsony-
megyében, Szent-Jánoson. Gymnáziumi iskoláit Pozsony-
Szent-Györgyön és Tatán, a kegyestanitó-rendiek gymná-
ziumában végezve el, a papi pályára érzett hivatást 
szivében s az esztergomi egyházmegye növendékpapjai 
közé lépett be. 

Mint növendékpap előbb Nagyszombatban tanult az 
ottani szemináriumban, mint kiváló tanuló pedig, kinek 
fényes tehetségeit elüljárói is csakhamar észrevették, a 
theologiára Bécsbe küldetett fel, a Pázmány-intézetbe, 
hol a magyar katholikus egyház legkiválóbb férfiai nyer-
ték neveltetésüket és kiképeztetésüket. 

A theologiai tudományokat fényes sikerrel végezve 
el, 1844. jul. 15-én szentelték áldozárrá föl. Mint uj mi-
sés pap, felszenteltetése után előbb Újlakon, mint segéd-
lelkész működött. Kiváló tehetségei folytán azonban nem 
sokáig maradt a lelkipásztorság mezején, elöljárói más 
helyet jelöltek számára, hol tehetségeit, szorgalmát job-
ban érvényesitheté. 

Még ugyanazon évben Miskolczy Márton szertartó-
jává. 1847-ben esztergomi helynöki iktatóvá, 1849-ben 
herczegprimási iktatóvá, 1851-ben levéltárossá, 1852-ben 
pedig herczegprimási titkárrá lett kinevezve. Tizenkét évet 
töltött az egyházmegyei hivatalban, keresztülmenve annak 
minden fokán, alapos ismereteket szerezve magának az 
egyházi igazgatás minden terén. 

Az 1856. évben, a midőn már egyházi érdemeiért ő 
szentsége által is ki lett tüntetve s pápai kápláni czimet 
kapott, az egyházmegye egyik legelső plébániája, Sel-
meczbánya m. kir. város választotta meg őt plébánosává. 
Ez a plébánia egyik legelőkelőbb plébániája az egyház-
megyének, de vezetése is a legnehezebbek közé tartozik, 
részint a más vallásfelekezetek miatt, a kik a város lako-
sainak nagyobb részét képezik, részint mert a város 
lakossága különféle nemzetiségekhez tartozva, sokféle ér-
deket kell a vezető plébánosnak szeme előtt tartani. 

Boltizár József tizenkilencz évig volt Selmecz plé-
bánosa s ez alatt az idő alatt fényes betűkkel irta be 
nevét a város történetébe. Előmozdítva a lakosság hitéle-
tét, erősítve a katholikus szellemet, javitotta, emelte a 
város iskoláit, fejlesztette annak tanügyét, előmozdította 
a város magyarosodását, résztvett a közügyekben s bölcs, 
tapintatos fellépése annyira megnyerte az összes lakosság 
rokonszenvét, hogy 1873-ban őt választották meg a város 
országos képviselőjévé. 

Mint képviselő a fúzió után a Sennyey-párthoz csat-
lakozott*) s habár a képviselőházban nem is folytatott 
zajos szereplést, tudománya által egyik legkiválóbb tagja 
volt a pártnak, melyhez tartozott s mindenkor összetudta 
egyeztetni papi kötelességeit és papi karakterét képviselői 
állásával. 

1875-ben nevezték ki esztergomi kanonokká s még 
ugyanazon évben nagyszombati helynök és fölszentelt püs-
pökké lett. Egész 1862-ig kormányozta a nagy kiterje-

désű helynökséget apostoli buzgósággal, főpapi lelkese-
déssel, általános tiszteletet viva ki magának az egész or-

szág és közvélemény előtt. 
Csak a legutóbbi években hagyta el ezt a hivatalát 

s tért vissza az egyházmegye székhelyére, itt is hasonló 
buzgalommal folytatva tovább nemes működését. I t t érte el 
pappá szenteltetésének félszázadik évfordulóját, s mutatta 
be aranyáldozatát e hó 19-én Esztergomban, a székesegy-
házban, melyet ez alkalommal az előkelő közönség s a 
hivők nagy serege zsúfolásig megtöltött, hogy jelen le-
hessen azon hála áldozaton, melyet egy Isten szive sze-
rinti főpap mutatott be az Urnák, kinek dicsőségére szen-
telte hosszú életpályájának minden idejét, s csak egye-
dül Isten dicsőítéséért lángolt szive, s rebegték ajkai a 
zsoltárossal: »ne nekünk Uram, ne nekünk, hanem a te 
nevednek adj dicsőséget." (Dávid 113. zsolt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, jul. 20. A-pponyi Albert gróf nemzeti 

vezérségének veszedelméről mondott Ítéletünk megerősítése 
— oly helyen történt, a hol mindenki a főrendiház kon-
servativ részének és az országos katholikus akcziónak 
vezéreit látja a háttérben, t. i. a „Fejérmegyei Naplód-
ban. Ebben a sok tekintetben irányadó lapban Apponyi 
Albert grófról a következő vezérczikk erősiti meg a 
„ Religio-Vállás " Ítéletét : 

*) Ez volt a magyar liberalizmus előtt megbocsáthatlan bűne, 
hogy volt elég bátorsága Sennyei pártinak, azaz konzervatívnak 
vallani magát s nem követte vakon, a fúzió örömmámorával elká-
bított többséget. A Bel. szerk. 
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„ A nemzeti párt vezére sokat markolt jászberényi 
beszédében s ennélfogva keveset fogott. Meg akarta tisz-
títani Magyarország politikai életének a lefolyt hónapok 
alatt sok mindenféle egészségtelen gőzökkel megtelt lég-
körét, de hiába fáradozott. Preczizirozni akarta az ő saját 
külön egyházpolitikai álláspontját, de kudarczot aratott 
vele. Összekötő kapcsokat akart keresni az ellenzéki pár-
tok között, de bizonyára ő is meg van róla győződve, 
hogy ezzel sem érte el a kivánt eredményt. A beszéd 
szépen volt előadva, de praktikus értékű egyenlő a nul-
lával. Csak egyet tanultunk és tanulhat belőle mindenki, 
azt, hogy Apponyi a politikus ma is az a ködös, határo-
zatlan alak, melynek már évek óta s különösen az egy-
házpolitikai kérdések felvetése óta ismerjük. Érdemes 
arra, hogy az ember vele behatóbban foglalkozzék, de 
csak amúgy, a politikai pszichológia szempontjából. A ki 
praktikus politikust keres benne, a ki programmjában 
határozottan körülvonalozott politikai irányt keres, az 
hiába való munkát végez. Mi türés-tagadás, Apponyi egy 
kameleon természetű államférfiú, a ki már tizennyolcz év 
óta változtatja a szinét, a szerint, hogy milyen a politi-
kai időjárás. Pályája elején „ultramontán"-nak nevezték 
ellenfelei s ma ott állunk, hogy nem tudjuk, hova he-
lyezzük hamarjában: a szélső jobbra-e, vagy a szélső 
balra. 

Es ezen nézetünkben nemcsak múltja erősit meg 
bennünket, hanem jászberényi beszéde is. Magasröptű volt 
ezen beszéd és retorikai szépségekben gazdag, előadása 
pedig szinte elbűvölte Lehel kürtjének boldog őrzőit. De 
nem bűvölte el az országot, a mely ezen beszéd után 
tisztábban látja, mint valaha, hogy Apponyi a nemzeti 
párt vezére lehet ugyan, de nem a nemzeté. A nemzet-
nek nincs is ma vezére. Wekerle, Szilágyi és Eötvös 
Károly az egyházfosztó és nemzetrontó radikálizmus ve-
zérei, no meg a szabadkőművesség magyarországi főügy-
nökei, Justh Gyula az Ausztriával minden közösséget 
megszüntetni akaró függetlenségi párt vezére s a mi 
ügyünk vezérei, őszintén szólva, csak a 9 milliónyi magyar 
katholikusok vezérei. Nincsenek tehát nemzetvezérek, csak 
pártvezérek s ez baj, mert a kit egy nemzet vezérének 
szokás nevezni, az az egész nemzet érdekeit kell hogy 
előmozdítsa s védelmezze, mig ellenben a pártvezérek 
csak egyes hatalmi klikkek s a legjobb esetben a nem-
zet egyes kisebb-nagyobb töredékének ügyét képviselik. 

Téved, a ki a magyar nemzet vezéreit ma a nép-
képviselet házában keresi, mert a ki tudja, miképpen 
szokott ezen testület husz év óta alakulni, az egyszers-
mind azt is tudja, hogy ezen testület meghamisítása a 
nemzet akaratának, hogy tehát a nemzet igazi képvisele-
tének nem tekinthető. Minden elfogulatlan és igaz hazafi-
nak ma a képviselőházon kívül kell keresnie az egész 
nemzet vezérletére hivatott államférfiakat s egy pillanatig 
sem habozunk kimondani, hogy előbb-utóbb azok fognak 
még a nemzet élére kerülni, a kik ma a nemzet nagy 
többségének vezérei. Ezen nagy többséget pedig a 9 mil-
lió katholikus és mindazon más felekezetűek alkotják, a 
kik a rohamosan fejlődő erőszakoskodó radikálizmusban 
saját vallásuk s ezzel kapcsolatban a magyar haza kö-
zelgő veszedelmét látják. 

Apponyinak nem volt igaza, midőn jászberényi be-
szédében azt mondta, hogy a nemzetnek most már fel kell 
hagynia az egyházpolitikával és hogy elérkezett ideje an-
nak, hogy az igazán nemzeti aspiráczióknak érvényt sze-
rezzünk. Hiszen önönmagával jutott ellentétbe, midőn azt 
a tényt konstatálta, hogy a kormány egyházpolitikája fel-
dúlta az ország vallási békéjét, felforgatta alkotmányos 
intézményeinket és a magyar közszellemet és homályt ve-
tett még a koronára is. Maga Apponyi volt az, aki két 
év előtt arra kényszeritette a kormányt, hogy az egy-
házpolitikai reformok terére lépjen s innen eredtek mind-
azok a bajok, melyeket a nemzeti párt vezére az elkese-
redés hangján s jászberényi választóinak frenetikus helyes-
lése mellett sorolt fel. És mit gondol Apponyi: azok a 
bajok, melyeket ő maga nevezett oly súlyosoknak, elfog-
nak-e oly hamar múlni, hogy a nemzet nyugodtan foly-
tathassa a 67-es kiegyezéssel megkezdett konszolidálását? 
Mi azt mondjuk, és a következmények mellettünk fognak 
bizonyítani, hogy azok a bajok addig nem fognak meg-
szűnni, amíg meg nem szűnik az okozójuk, a radikális 
egyhápolitika, a katholiczizmus üldözése. Akkor, de csakis 
akkor lehet szó üdvös, hazafias, loyalis nemzeti politiká-
ról és csakis akkor lehet szó Apponyi programmjának 
azon kevés pontjának megvalósításáról, melyeket az egész 
nemzet bátran tehet magáévá. Hiszen az tagadhatatlan, 
hogy Apponyi megközelíti az igazi nemzeti programmot s 
hogy minden jóravaló hazafi szívesen áll melléje a liberá-
lis kormánypárt által meghonosított korrupczió ellen és 
kész örömmel küzd vele együtt a választások tisztaságáért, 
a magyar hegemóniáért a hazában s a nemzetiségi kérdés 
okos, mindenkit kielégítő és senkit meg nem sértő megoldá-
sáért,, de mi katholikusok, mi konzervativek addig 
nem követhetjük őt, a mig fel nem karolja a nemzet 
nagy többségét alkotó 9 millió katholikusnak nem-
csak nemzeti, hanem vallási érdekeit is. 0 

Mivel hogy pedig eziránt eddig sem volt t ? múlt-
jánál fogva ezentúl sem lesz bizodalmunk Appi nyiban, 
mi ezentúl is lankadatlanul fogunk küzdeni eddigi vezé-
reink alatti) mert tudjuk, hogy ezek előbb-utóbb biztos 
győzelemre fognak bennünket vezetni. És ez a győzelem 
nem csak a mi győzelmünk lesz, hanem az egész nem-
zeté is. 

Tudomány és Irodalom. 
Értesitők. 

-f- A nyitrai r. k. fögymnázium 1893/4. iskolaévi 
értesitője. Közzéteszi Horvát Sándor igazgató. Nyitra, 
1894. 8-r. 174 1. Tartalma: 1. Okmánytár, a piaristák sz. 
László királyról czimzett nyitrai kollégiumának történe-
téhez. 1698—1776. Közli Horvát Sándor. Az előszóban 
a közlő jelenti, hogy még két közlemény fog igy meg-
jelenni ; az egyik az 1776 — 1850, a másik az 1850—1893 

Tehát a szabadelvű Apponyival mi katholikusok csak coa-
litiőba megyünk, nem pártegységbe : tehát önálló középpártot kell 
szerveznünk ! A Bel. szerk. 

2) Pártot kell csinálni, nekik a képviselőházban. Kath. vezér 
képviselőházbani párt nélkül, képviselőházban nulla. 

A Bel. szerk. 
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évek anyagát fogja felölelni. Azután fog következni az 
iskola történetének kritikai megírása. Vajha visszatér-
nének gymnáziumaink a régi kath. nevelésnek csapá-
sára s csupán irni és szavalni tanitó u. n. önképző 
körök mellett a régi iskoláéihoz hasonló vallásos életre 
begyakorló oly társulatokon át eresztenék az ifjúsá-
got az életbe, a milyen volt a nyitrai piaristáknál a 
Sarlós Boldogasszonyról nevezett pia consociatio ! 2. Kö-
vetkeznek : adatok a főgymnázium 1893/4-iki életéből. 3. 
A tananyag s írásbeli dolgozatok. 4. Az intézet felszere-
lése. 5. Egyletek és körök, és pedig a) a szegény tanuló-
kat segélyező sz. Ágoston-egylet, b) a „Dugonics" ön-
képző-kör, c) a zenekör, d) az énekiskola, f) ösztöndijjak 
és segélyek. 7. A tanári kar állt az igazgatói álláson kí-
vül 15 tagból, kik közöl az igazgatóval együtt k. t. r. 
szerzetes 7, nyitramegyei pap 4, sz Fer. r. 1, világi 3. 
8. A tanuló ifjúság száma volt 398, kik közt róm. kath. 
311, ev. ref. 5, ág. hitv. 2, mózeshitü (ilyen nincs) vagyis 
zsidó 80. 

* A kegyes tanitórendiek budapesti főgymnáziumának 
értesítője az 1893/4. iskola évről. Közli : Jariky Károly 
igazgató. Budapest, 1894. 8-r. 141 1. 

Tartalma : Pállya István élete. Közli : Dr Takács 
Sándor. A bevezetésben közlő kiemeli a rendnek e jeles 
férfiát, ki közel fél századig volt a hazai ifjúságnak ok-
tatója, 27 gymnáziumnak bölcs vezetője és a hazai okta-
tásügy fáradhatlan munkása. Kortársai a legkiválóbb 
szónoknak tartották, kinek beszédeivel nem egy főúr ara-
tott babért az országgyűlésen. — Még Mária Terézia 
királynőt is meglepte előadási képessége s szónoki beszé-
deinek tökéletessége ! Tüzes magyar volt, kinél kimélet-
lenebbül alig ostorozta valaki a nemzetüktől elpártolt, 
elkorcsosodott, külföldieskedő magyarokat. A közlő Pállya 
István életrajzának előadásával kapcsolatosan visszapillan-
tást tesz a kegyes tanitó-rend dicső múltjára. Öt szakasz-
ban ismerteti a közlő a kegyes tanitó rend e kimagasló 
tagjának, életét s működését. I. Pállya István életviszo-
nyai. II. Pállya István iskolai drámái. III. Pállya a ma-
gyar oktatásügy szolgálatában. IV. Pállya soproni mükö 
dése. V. Pállya mint rendfőnök. 2. Az iskola lefolyt évi 
életéből merített jelentés. A tanári testület állt 21 tag-
ból, kik mindnyájan kegyesrendiek. A testgyakorlatot 
világi torna-tanár tanította. Négy tanár rendkívüli tár-
gyakat adott elő u. m. műének-franczia nyelv, gyorsirás 
és egészségtan. 3. Az 1893/4-iki iskolai évben végzett 
tananyag. 4. Osztöndijat élvezett 25 tanuló. 5. A tanév 
végén érettségi vizsgálatot tett 36 tanuló. Jelesen érettek 
9. Jól érettek 12. Érettek 15. 6. Az összes tanulók száma 
a tanév végén 626, kik közt róm. kath. 555, gör. kel. 9, 
e?angl. 11, reform. 14, unitárius 2, izraelita 35. 

V E G Y E S E K . 
— Boltizár József püspök jubileuma. Mint lapunk 

más helyén emiitjük, Boltizár József püspök, érseki viká-
rius és kanonok 19 én tartotta meg pappá szentelésének 
félszázados jubileumát Esztergomban. Az ünnepély 9 
órakor vette kezdetét, a midőn is a jubiláns fényes se-
gédlet mellett szent misét mondott. Az ünnepi szent be-

szédet ft. Lassú Lajos esperes-plebános mondotta, megha-
tóan ecsetelve egy félszázad év küzdelmeit, melyekben az 
ünnepeltnek része volt s a melyek között mindig szilár-
dan, megtántorithatlanul megállott. A magas szárnyalású 
beszéd igen nagy hatással volt a hívekre s sokan könv-
nyekre fakadtak. A szent beszéd végeztével a jubiláns 
püspök ur őméltósága áldást osztott, melyet a hivek tér-
den állva fogadtak. Az egyházi ünnep befejeztével a tisz-
telgő küldöttségeket fogadta az aranymisés. Elsőnek fo-
gadta az egyházmegyei papságot, melynek nevében ft. 
Jezsó Károly esperes-plebános szép beszéddel üdvözölte a 
jubilánst, Boltizár püspök ő mga meghatva válaszolt, to-
vábbá is papsága szeretetébe ajánlva magát. Azután a 
katonai hatóság, a megyei és városi hatóság, a megyei és 
városi tisztikar tisztelgett ő méltóságánál, valamint az 
ottani egyletek küldöttségei. Délben a „Fürdő"-vendéglő-
ben fényes bankett volt, melyen számos felköszöntőt mon-
dottak az ünnepeltre. 

— Rimely Károly beszterczebányai püspök ur ő 
mltga lelkes buzditással, politikai küzdelmeinkre való hi-
vatkozással rendelé el az egyházmegyéjében a szent lelki 
gyakorlatokat jövő hó 22., 23. és 24. napjaira. A lelki 
gyakorlatokon ft. Molnár László jézustársasági atya fogja 
vezetni a meditációkat s jelen lesz azokon maga az apos-
toli főpásztor is. 

— Ft. Császka György kalocsai érsek ur apostoli 
buzgalommal kormányozván érseki megyéjét, a papság 
szellemének a jövő küzdelmeire való erősbitése végett 
szintén szent lelkigyakorlatokat rendel el aug. hó 21— 
24-ik napjaira, melyeknek vezetésére ugyancsak a Jézus-
Társaság atyáit kérte fel ő excziája, ki ez évi XVII. sz. 
körlevelében lelkes buzdításában különösen szépen emlé-
kezik meg loyolai sz. Ignácznak, a küzdő egyház e soha 
eléggé nem tisztelhető szent vezérének lelkigyakorlati 
rendszeréről, melyet a főpapok és pápák egész sorozata 
approbált és dicsért, kezdve VII. Sándornak 1654. októ-
berében kiadott brevejétől egész IX. PIUS-ig és XlII-ig 
LEO-ig, századunk e hitvalló pápájáig. Ő excziájának e 
viszonyaink közt különös nagy sulylyal biró üdvös intéz-
kedését feljegyezvén, újból ajánljuk loyolai sz. Ignácz 
lelkigyakorlatait, melyekkel megujithatjuk a föld szinét 
Magyarországon a katholiczizmus revindikácziójára. M. Á. 

— Hitoktatók liáza. Mint a lapok közlik, a fővárosi 
hitoktatók, a kik eddig szerteszét laktak a fővárosban, 
szeptember elsején u j közös házba költöznek. Külön lesz 
Budán és külön Pesten egy ház a hitoktatók számára. A 
pestiek részére már kibérelték a József-utcza és a Mária-
utcza sarkán levő házat, mely egy időben a józsefvárosi 
kapitányság épülete volt, A hitoktatók ingyen kapják a 
lakást, mert a házbért egy ismert katholikus főúr fizeti 
a ddig is, mig a hitoktatók számára alapítványként két 
házat építtet. A hitoktatók, a kik ezer forint évi fizeté-
sökből alig tudtak megélni, ezáltal kedvezőbb helyzetbe 
jutnak, annyival is inkább, mert az uj házban közös ház-
tartásuk lesz. Ugy a pesti, mint a budai ház élén külön 
rektor fog állani. 

— Bubics Zsigmond püspök arany miséje. A kassai 
egyházmegye főpásztora, Bubics Zsigmond püspök e hó 
22-én fogja ünnepelni aranymiséjét. Az aranymise alkal-
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mából az egyházmegyében nagy ünnepélyek készülnek. A 
püspöki vikárius, Répászky József kanonok külön utasítást 
adott ki az egyházmegyei papság részére, hogy ezen a 
napon minden templomban „Te Deumot" tartsanak s 
imádkozzanak a főpap életeért. 

— Személyi lúrek a beszterczebányai egyházmegyé-
ből. Főt. Rimely Károly beszterczebányai püspök ur ő 
méltósága legutóbb a következő végzett theologusokat 
szentelte fe l : Josif Józsefet diákonussá, Majtán Károlyt, 
Ohrival Gergelyt és Szeleczky Ferenczet áldozó papokká. 
— Főt. Szlobodny Imre póniki plébánost Fekete-Balogra, 
főt. Polácsek János kelői plébánost Felső-Zsadányra, főt. 
Holbay Lajos kékellői plébánost pedig Felső-Stubnyára 
helyezte át plébánosokká. Főt. Richter Antal theol. tanár 
és tanulmányi felügyelő a beszterczebányai felső leány-
iskolához hitoktatóvá neveztetett ki. Nt. Arvay István 
körmöczi segédlelkész Kelőre, nt. Duocz Sándor f.-stub-
nyai h.-lelkész Kékellőre, nt. Komora János privigyei 
s.-lelkész Vrickóra, nt. Zsembery József beszterczebányai 
karkáplán Pónikra ideiglenes minőségben adminisztrátoro-
kul küldettek ki. Nt. Dlhos István breznóbányai s.-lelkész 
Beszterczebányára karkáplánnak neveztett ki. Segédlelké-
szekül áthelyeztettek : Nt. Hainrich János f.-zsadányi h.-
lelkész Újbányára, nt. Kacska József fekete balogi h.-lel-
kész Breznóbányára, nt. Longauer János nagy-ugróczi 
s.-lelkész Karvalyra, nt. Matunák Mihály nevelő nemeskéri 
Kiss Pál családjánál, Körmöczre, nt. Missuth Antal kar-
valyi s.-lelkész Privigyére, nt. Szeleczky Ferencz ujmisés 
Chrenóczra. — Ft. Janovszky János viczkói plébános 
nyugdíjaztatott. 

— A király és a pozsonyi kath. nagygyűlés. Sza-
lavszky Gyula, Pozsonymegye főispánja, a következő át-
iratban közölte Zichy Nándor grófifal a királynak a nagy-
gyűlés hódoló feliratára adott válaszát : 

Nagyméltóságú Gróf! 
0 felsége kabinet-irodájának e hó 3-án 243. corr. 

szám alatt kelt átirata szerint 0 Császári és Apostoli 
Királyi Felsége a mult hó 29-én Pozsonyban megtartott 
katholikus nagygyűlésből hozzá intézett hódoló táviratért 
legmagasabb köszönetét nyilvánítani méltóztatott. 

Van szerencsém erről Nagyméltóságodat, mint ama 
katholikus gyűlés volt elnökét, a m. kir. belügyminisz-
ter Urnák ez évi julius hó 11-én 2844. szám alatt kelt 
rendelete értelmében értesíteni. 

Pozsony, 1894. évi julius hó 13. 
Szalavszky Gyula, 

főispán. 
— Apátplébánosi beiktatás Miskolczon. Az alsó-

miskolczi róm. kath. plebánia-templomban e hó 17-én 
iktatták be Blazsejovszky Ferencz cz. apátplébánost. A 
beiktatást az egri érsek megbízásából Foltin János egri 
kanonok végezte nagy segédlettel. A beiktatást lakoma 
követte. 

— Elfogott szoczialista. Temesváron egy Hoffmann 
Gyula nevü szoczialista agitátort tartóztatott le a rend-
őrség. Hoffmannt még a mult évben kiutasították Temes-

várról, mert állandóan bujtogatta a munkásokat. A kiuta-
sított agitátor legutóbb Fémmunkás czimü lapott szer-
kesztett a fővárosban és időnkint álruhában lerándult 
Temesvárra, a hol titkos gyűléseket tartott. Egy ilyen 
éjjeli gyűlésen fogta el a rendőrség, a mehalai jegyző 
följelentésére. 

— Kohn ur, az anarkista. Flusz J . gyáros Frei-
bergben a minap egy Bécsben föladott levelet kapott, a 
melyben az az egyszerű kérés volt, hogy küldjön a gyá-
ros ur J . D. 43. jegy alatt a bécsi postahivatalra czi-
mezve 3000 forintot, különben halálfia. A levél alatt egy 
tőrnek a rajza és ezek a szavak voltak : Az anarkisták 
43. titkos szövetsége. A gyáros nem ijedt meg a pumpoló 
anarkistától és följelentette a rendőrségnek. A bécsi poli-
czia a postahivatalban el is fogta, nagyreményű anarkis-
tát, a kiről kiderült, hogy a gyárosnak egy elbocsátott 
hivatalnoka, Kohn Emilnek hívják és vágbeszterczei szü-
letésű, tehát magyar ember. (Neve után ítélve alighanem 
zsidó.) Az is kiderült róla, hogy csak zsarolni akart. 

= Papi lelki szent gyakorlatok Kalocsán a Jézus-
társaságiak kollegiumábau ez évi julius hó 23-án este 
és másodízben aug. 6-áa szinte este kezdődnek s tartat-
nak tetszés szerint 3—5 vagy 8 napig világi papok s 
szerzetesek számára. Az ezen lelki szent gyakorlatokban 
résztvenni óhajtók szíveskedjenek szándékukról megjele-
nési idejök s végzendő lelkigyakorlatuk időtartamának jel-
zésével alulírottat értesíteni. Napi eltartási s lakdij egy 
forinttal födöztetik : szűkebb anyagi helyzetű azonban tel-
jes készséggel fölmentetik. Breviáriumon kivül Kempis 
Tamást is szíveskedjenek magokkal hozni. Kalocsán, 1894. 
junius hó 27-én. Czentár János, a kalocsai kollégium 
rektora. (5-ször.) 

QtiT Felhivás előfizetésre. 

Az a leírhatatlan helyzet, mely felé keresztéi y val-
lásunk, katholikus egyházunk, a lezajlott és még ezentúl 
következendő, eddig szerencsétlen végüeknek mutatkozó 
óriás valláspolitikai küzdelmek kapcsán ragadtatik, a leg-
kiáltóbb felhivás a „Religio-Vallás" figyelembe vételére, 
támogatására, olvasására. 

T. olvasóinkat ennélfogva kérve-kérjük olvasó közön-
ségünk körének kiterjesztésében lelkes támogatásunkra. Egy 
eddigi olvasó szerezzen tizet ! Most vagy soha ! 

Féléves előfizetőinket pedig tisztelettel kérjük a II. 
félévre szóló előfizetés gyors megújítására. 

SSs^ Szerkesztőségi jelentés. 

A lap szerkesztőjét távolléte alatt a szerkesztésben 
Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya helyettesíti. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Bresuay Bél&, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, julius 25. 7. II Félév. 1894. 

Megjelenik e lap heten- l 
ként kétszer : : 

szerdán es szombaton. ï 

Előfizetési dij: \ 
félévre helyben s posta- \ 

küldéssel 5 frt. Ë 
Szerkesztő lakása : l 

Budapest, 
VI., Bajza-utcza 14. sz., : 
hova a lap szellemi : 
részét illető minden = 

küldemény czimzendő. jj 

l Előfizethetni 
: minden \ 
\ kir. postahivatalnál : E 
\ Budapesten a szerkesz- : 
Ë tőnél, és Nagy Sándor j 
E könyvnyomdájában, \ 
\ IV., Papnövelde-utcza i 
: 8. sz. alatt, hova a : 
§ netaláni reclamatiók is, = 
: bérmentes nyitott : 
I levélben, intézendők. : 

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmanyok : A mi iskolai hitoktatásunk, szemben a protestánsokéval. — A nagytapolcsányi kath. nagy-
gyűlés lefolyása a beszédekkel. — Bubics Zsigmond. — Egyházi Tudósítás : P á r i s : Richárd bibornok beszéde a Notre-Dame-ban 

Carnot köztársasági elnök temetésekor. — Vegyesek. 

A mi iskolai hitoktatásunk, szemben a pro-
testánsokéval. 

III. 

Lássuk „szórói-szóra", mit lehet mindent 
csak egy protestáns ének-kátéban is a katholi-
kusok ellen elmondani? 

K. Mi az egyházi váltó éneklés? 
F. Egyházi váltó-éneklés az, midőn bizonyos 

énekmondatokat több egyén egymás közt fel-
váltva mond el. 

K. Melyik vallásfelekezetüeknél van szokás-
ban a váltó-éneklés ? 

F. A katholikusoknál, kiknél ezen éneklés az 
éneklész vagy a nép és lelkész közt szokott 
történni. 

K. Mit ér tünk a gyülekezeti éneklés a la t t? 
F. Midőn a templomban egybegyűlt hivek 

valamely egyházi éneket együttesen adnak elő? 
K. Ezen többféle énekelőadás közül a mi 

egyházunk melyiket vette fel? 
F. A gyülekezeti éneklést, mivel közönséges 

isteni tiszteleten csak oly éneklésnek van helye 
(persze, nem mondja meg, hogy miért?), amely-
ben mindenki cselekvőleg részt vehet! 

K. Mit ér tünk a szabálytalan magán-ének-
lés a la t t? 

F. Azon éneklést, midőn az éneklő magá-
nosan, korlátlanul, azaz zenei törvények mellőzé-
sével s egyéni felfogás után (?) folyó beszédben 
mond el valamely szöveget. 

, K. Legközelebb melyik keresztény gyüleke-

zetben (megint ! ?) hallható a szabálytalan magán-
éneklés ? 

F. A római katholikusoknál akkor, midőn a 
lelkész az oltár előtt egyedül énekel, stb.*) (Per-
sze, hogy a vonzó kath. szertartásoktól kell ilyen 
kényáll i tmányokkal, hogy az ilyen áj ta tosságnak 
„a közönséges isteni tiszteleten nincs helyei" a 
jó bárgyú népet visszatartani!) 

K. Az (első) keresztényeknél megmaradt-e 
folytonosan a zsoltárok éneklése? 

F. Mig az első századokban a keresztény 
vallás a Krisztus által a lapi tot t szervezetét el 
nem veszité (mikor?) . . .; azonban később a val-
lásos szertartások közé szükségtelen s a krisztusi 
elvektől eltérő újítások csúsztak be, melyek mia t t 
a zsoltár-énekek helyébe földi szenteket magasz-
taló énekek jö t t ek szokásba, stb. 

K. Elkészülvén mind a CL zsoltár, mit cse-
lekedett azokkal Kálvin János? 

F. Altaladta egy nagyhirü zenetudósnak, ki 
azokra melódiákat vagy dallamokat készitett . 

K. Hogy hivták ezen zenetudóst? 
F. Goudimel Klaudiusnak, ki „e miatt" a 

párisi vérmenyegző alkalmával Lyonban megöletett 
15 72-bßn. 

K. Hogy nevezi a tör ténet másképp a pá-
risi vérmenyegzőt ? 

F. Bertalan éji mészárlásnak is nevezi azért, 
mivel az éppen Bertalan éjszakáján történt . 

(A „menyegző" értelmét nem firtatja, pedig 

*) Még kisül, hogy az egyházi éneket, zenét, miként 
a festészetet a protestánsok művelték ki, — mi pedig csak 
elnyomtuk ! 
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bizonyára jobban érdeklené tanulóját a Bertalan 
napnál, nehogy annak magyarázatából rá jöjjön 
a tanuló: hogy az egész politikai pártcsiny volt, 
melynek a protestánsok részén is megvoltak az 
előzményei.) 

K. Mi volt a czélja a nemtelen és gyaláza-
tos te t tnek? 

F. A Franczia országban létezett reformátusok 
kiirtása. 

K. Hány napig t a r to t t ez a vérengzés Fran-
cziaországban ? 

F. Harmincz napig t a r to t t s áldozatul esett 
— több mint 30 ezer ember. 

K. Meghallván ezt a hi r t a római pápa, 
hogy k i á l to t t fel? 

F. „ Kárörömmelu igy kiál tot t fel : Dicsértes-
sék a Jézus Krisztus! (Persze, a kárörömöt a 
pápa arczán — mert azt a szavakból következ-
tetni nem lehet — ot t látta a könyviró!) Ez a 
felkiáltás aztán köszöntés módja le t t a római 
katholikusoknál mind a mai napig.*) (Igy kell 
a protestáns hivő néppel ezen szép köszöntőt meg-
undori t tatni , nehogy utánozza, mint ezt a Drá-
ván tul nolens-volens már megteszi.) 

K. Mire emlékezel tehát akkor, midőn ke-
resztyén társadtól ezt a köszöntést hallod : D. 
a J. Kr.? 

F. Visszaemlékszem (Krisztus Jézus megvál-
tónkra? nem, hanem:) azon 30 ezer vértanura, 
kiket a vallási aljas gyűlölet és türelmetlenség 
semmisi tet t meg; másrészt meg eszembe ju t az 
is, hogy azon vérengzők nem tudták (ez már 
igaz!) Krisztus ezen parancsola t já t : szeressétek 
még ellenségeiteket is ! 

íme! igy kell előállani még annak a sze-
gény énekeskönyvnek is, melyről a laikus azt 
gondolná, hogy a sajá t módja szerint tan i t Is-
tennek dicséretet zengeni, — a katholiczizmus 
ellen fokozni a gyűlöletet. Egy sor szeretet, — 
higitva hetven sor szeretetlenséggel! 

De hát hiszen ilyen a protestáns tanitás ! 
ének-tanitás! — talán még a gimnasztika is! 

Képzelheted édes olvasóm, milyen lehet az 
elmaradhatatlan egyháztörténetük ! ! 

Vedd most aztán, hogy amint vázoltam, 
ugyanez a szellem uralkodik mind az előadókon, 
mind az órarendben ! Hogy evvel szemben ná-
lunk czivakodnak a fe le t t : az előadók közül ki 
szolgáljon kevesebbet?! Hogy összes tankönyveink-

*) Ki iria azt a könyvet ? A szerk. 

ben csak egy szó sincs arról : hogy vannak ám 
nekünk ellenfeleink is, kik a h i tünket támadják! 
holott jobban szokta minden ember őrizni azt a 
kincsét, melyről tudja, hogy megtámadtat ik ! 
Bizony elhiheted szives olvasóm, ha mondom, 
hogy praeter propter már odajutot tunk a nép-
iskolánkkal, ahol voltunk a középiskolákkal 1868 
előtt a protestánsokkal szemben. 

Nagy katasztrófa, volt ránk katholikusokra, 
hazánk kath. fővárosára, a lipótvárosi bazilika ku-
polyájának 1868-iki január 28-án történt besza-
kadása, de nagyobbat is jelentett az az ugyanazon 
évi vallási és iskolai törvények meghozatalában. 

A protestantizmus diadalát hirdet te az előre, 
országszerte ; közvetve és közvetlenül ! 

De aki ezt belátta, nem tehete t t semmit, 
még csak a magát patriotizmusból egy ideig 
őrültnek is t e te te t t derék Szolonnal sem ; aki 
pedig tehete t t volna, és kellett is, hogy tegyen ! 
kizárt minden alapos informácziót! 

Midőn a Bach-korszak alatt a hetedikbe 
jár tam, volt egy derék klasszikus műveltségű, 
antik jellemű latin nyelvtanárunk, aki latin 
Írásbeli dolgozatul azt hagyta fel egyszer: i r juk 
le „uj tanrendszerünket" ! Még pedig maga adta 
meg a czimet is neki, hogy „az uj tanrendszer !" 
Én, aki kora gyermekségemtől fogva csaknem 
idegessé lettem örömömben, ha sok könyvet lát-
tam, két kézre fogtam tanrendszerünk dicséretét 
a sokféle könyve és tananyaga miat t , szemben 
avval, amit az 1848. előtti időkből hal lat tam a 
szünidők alatt . S tanárom egy éktelen nagy kér-
dőjelet tett ezen dicséretemhez a penzum margójára, 
amiből lá t tam, hogy ő az uj ujitásból nem hagy 
mindent helyben, sőt jól eshetik neki a régi 
melletti ezen megnyilatkozhatás ! 

De ki. vette hasznát? Ha az árgus szemű is-
kolai főigazgató azt észre is vette, nem intet te-e 
meg érte, hogy vigyázzon ! mert ha valamely 
Kleinmann-féle udvari tanácsos szeme megakadna 
raj ta , rossz vége lehetne a szincerizálásnak, mi-
után a hatalmasok eszméiknek csak dicséretét 
szeretik hallani, de nem krit ikáját , kivált attól, 
kivel parancsolnak! 

Tehát mindössze is ennyi volt, s ez is sok 
volt abból, amit egy az if júság legkomolyabb 
neveléséért zajongó derék szakférfiú ( / ) magának 
megengedhetet t! Legfeljebb jó püspökével duzzog-
hat ta ki magát, kinél mindennapos volt, s ki maga 
is bizonyos, hogy elégedetlenkedett, ő levén az ak-
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kori magyar püspöki karból, mint legfiatalabb is, az 
első, ki Magyarország külön hierarkiai konst i tu-
tiója mellet t felszólalt az abszolutizmus törek-
vései ellen a maga helyén, ot thon pedig kifeje-
zést adott elégedetlenségének avval, hogy midőn 
két külön épületben elhelyezet főgymnáziumun-
kat egy te tő alá akar ta hozni a tanügyi hatóság 
s e czélból áldozatra szólította fel a püspököt 
s a várost, — ő a magam forma lateinerek 
nagy bosszankodására — kik a fentebbi rugók-
b ó l a püspöki tekintély nagy hátrányára m i t s e m 
tud tunk — határozottan kijelentette, hogy mit-
sem ad ! 

De elég-e a jő ügy diadalának a biztosítására 
a ken zödő frondeurősködés? N e m , a n n a k elszánt 
martyrok és konfesszorokra van szüksége, i l yenek-
kel pedig akkor csak a politikai pártok (papok 
és v i l á g i a k b a n ) s vallásilag a protestánsok bírtak 
felfelé (Zsedényi „udvari tanácsos") ( ! ) és lefelé, 
mint ezt egy tanulságos példában fogom a követ-
kezőkben bizonyítani, — de nem mi! 

(Vége köv.) 

A nagytapolcsányi kath, nagygyűlés lefolyása 
a beszédekkel. 

(Történeti visszapillantás.) 

Tomor Ferencz budapesti nyugalmazott tanár beszéde 
a nagytapolcsányi kath. gyűlésben a kath. hitéletről. 

T. Nagygyűlés ! 
Ugy hiszem, ma már minden igaz kath. ember belát-

hatja, hogy az uralkodó korszellem, amelyet most szabad-
elvüségnek neveznek, akárminek mondható, csak keresz-
ténynek nem, annál kevesbbé katholikusnak. Söt, hogy a 
szabadelvüség nemcsak katholikus-ellenes, hanem általá-
ban keresztényellenes is, azt ma már csak az nem látja, 
akit az Isten lelki vaksággal vert meg. 

Az utóbbi hónapok felnyithatták mindazon katholi-
kusok szemét, a kik eddig a szabadelvűekkel egy hajón 
eveztek ; akik eddig nem hitték, hogy a magyar szabad-
elvüseg semmivel sem szelídebb, mint a franczia vagy 
olasz szabadelvüség, amelyeknek nyíltan bevallott czéljok 
a katholikus egyház lenyügzése, s ha lehetne, teljes meg 
semmisítése. 

A franczia, olasz szabadelvűek már nem titkolják e 
czéljokat, mint a magyarok, akik unos-untalan azt hajto-
gatják, hogy ők a vallást nem bántják. A francziák, 
olaszok első tette volt a kath. egyház kifosztása, meg-
rablása ; az úgynevezett papi jószágok elkótyavetyélése, 
pedig azok a jószágok nem papi, hanem egyházi jószá-
gok, amelyeket a régi bölcs fejedelmek vallási és iskolai 
czélokra adományoztak. Es hogy a papok, püspökök ama 
jószágokat vallási és iskolai czélokra fordították, mutat-
ják azok a nagyszerű templomok, amelyekre bámulva te-

kint az utazó ; mutatják azok az iskolák, amelyek nélkül 
ugyancsak tudatlanok maradtak volna szabadelvű uraimék. 
Hisz minden iskolát a kath. egyház alapított, az tartott 
fön; az látott el tanitókkal, tanárokkal, tudósokkal egész 
a legújabb korig. 

Második lépésök volt a szerzetes rendek megszünte-
tése, a szerzetesek szétkergetése, templomaik, zárdáik le-
foglalása, kifosztása, azoknak kaszárnyákká, raktárakká 
való változtatása. Szerzetesrendek nélkül pedig a kath. 
egyház olyan, mint a hadsereg káplárok, hadnagyok, ka-
pitányok, vezérek nélkül 

A világi papokat még nem szüntették meg, csak fi-
zetésöket szorították a legszűkebb adagokra ; azt is akkor 
vonják meg tőlök, amikor nekik tetszik ; az pedig mind-
annyiszor tetszik valahányszor a pap nem az ő szájok ize 
szerint prédikál, vagy a választásoknál nem az ő zászló-
jok alatt foglal állást. 

Ide vitte különösen a francziákat a szabadelvüség! 
Ide jut tat ta a franczia katholikusokat az aluszékonyság ; 
a szabadelvű képviselők hazugságának elfogadása, köve-
tése, azok megválasztása és a szabadelvű újságok olva-
sása ! Néhány százezer, de mondjuk, néhány millió isten-
tagadó ember zsarnokoskodik 35 — 36 millió katholikuson, 
akiknek csak meg kellene mozdulniok, akiknek csak so-
rakozniok kellene, hogy becsületes, vallásos képviselőket 
válaszszanak és minden katholikus-üldözésnek azonnal 
vége szakadna. De hogyan mozduljanak meg, mikor ve-
zéreiknek, a papoknak, szerzeteseknek lakatot tettek a 
szájokra ? Igy tették a papi rendet, mely még a pogá-
nyoknál is mindenütt és mindenkor első volt, igy tették, 
mondom, nem csak utolsóvá, hanem valóságos rabszol-
gává, hogy a népet annál könynvebben hajthassák az 
istentagadók igájába! 

Legújabban még a templomi perselypénzeket is le-
foglalják, hogy egy szál gyertyáért is ugy kelljen kunyo-
rálni a papnak. Es annak a püspöknek, érseknek, aki ez 
égbekiálltó zsarnokság ellen föl meri emelni szavát, visz-
szatartják fizetését, amelyet úgyis elég szűkmarkúan mért 
ki a szabadelvű nagylelkűség. 

íme, t. ngv., ez a sors vár mi reánk magyar katho-
likusokra is, ha idejében föl nem mondunk bódultságunk-
ból, a melybe a szabadelvű ámítások szenderitettek ben-
nünket : mert Isten és világ előtt mondom, a világ min-
den szabadelvű embere egy húron pendül, a világnak 
minden szabadelvű törvényhozása, országgyűlése, kormánya 
a francziákat majmolja ; mind franczia divat szerint öltöz-
ködik, mind a szerént eszik, iszik, mind a franczia forra-
dalom eszméiért bódul, a melyekben a mi jó van, az az 
evangélium gyümölcse, a mi nem az evangéliumból való 
az a paradicsomi csábitónak munkája. Az evangélium tette 
az emïïereket Isten előtt egyenlőkké, testvérekké, szaba-
dokká, nem a franczia forradalom. 

De vájjon igaz e, hogy a magyar szabadelvüség sem 
jobb a franczia deákné vásznánál ? Ám lássuk hogyan 
kezdték nálunk a franczia politikát becsempészni ? 

Először is az iskolát vette hatalma alá az állam, 
a mire azelőtt semmi gondja sem volt ; a mire egy kraj-
czárt sem költött, mert minden iskolát az egyház és a 
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felekezetek láttak el. Most egyszerre az iskolákra veti 
magát ; de a helyett, hogy a hol semmi iskola sem volt, 
ott alapított volna ujakat, neki esik a kath. iskoláknak 
és a mit elkaparithat, elkaparitja. 

A legfelsőbb kath. iskolát, az egyetemet (universi-
tást) egyszerűen államinak nyilvánítja, a melybe ma már 
csak oly kath. tanárok juthatnak be, a kik vallásukra 
mit sem adnak, vagy katholikusságukat jól el tudják tit-
kolni. 

A kath középtanodákba (gymnáziumokba) még nem 
vitt ugyan be más vallású tanárokat, de bevitt kálvinista, 
lutaránus, zsidó tankönyveket, melyekben nemcsak semmi 
olyan nincs, a mi az ifjúság vallás-erkölcsi nevelésére üd-
vös volna, de igen is tömérdek van, amin a kath. ember-
nek meg kell botránkoznia. — En magam egész könyvet 
irtam olyan tankönyvekről, a melyekben mindazon kath.-
gyalázó hazugságok megvannak a melyeket még tisz-
tességesebb protestáns történettudósok is megvetnek, el-
itélnek. 

A kath. elemi iskolák ellen egész hajtóvadászatot 
tar tot tak a tanfelügyelők; a mi sokkal ismeretesebb mind-
nyájunk előtt, semhogy arról bővebben kellene szólanom. 
— Es mi katholikusok mindezt elnéztük, eltűrtük, sőt 
segédkezet nyujtottunk az államnak, hogy bennünket és 
csak minket katholikusokat iskoláinktól megfoszthasson s 
gyermekeinkből kénye-kedve szerint nevelhessen akármit, 
csak katholikust nem. 

Jöttek aztán különféle vallási törvéuyek, a melyek-
ből legújabban a polg. házasság, polg. anyakönyv, a zsidó 
vallásnak a kereszténységgel egy rangba emelése és a tel-
jes vallástalanság törvénybe igtatása kicsirázott. 

A polg. házasságot a képviselők nagy többséggel 
megszavazták ; a főrendek elvetették. 

Most érkezett el aztán az időpont, amelyben a ma-
gyar szabadelvüség annyira kimutatta foga fehérét ; hogy 
aki még eddig nem hitte, hogy a magyar szabadelvüség 
is egészen a franczia istentagadók nyomán halad, még az 
is meggyőződhetik erről. 

Azt nem is emlitem, hogy még királyunkat is meg-
fenyegették újságokban, beszédekben ; csak azt hozom 
fel, hogy nincs az a sár, az az utczai piszok, amit a sza-
badelvű és 48-as egyes képviselőktől és újságoktól fel-
bujtot t fővárosi csőcselék és zsidó deákság nem hajigált 
volna a főrendiekre ; nem kimélték még feleségeiket, 
leányaikat sem ; szidalmazták, piszkolták, köpdöstek őket ; 
oly neveket kiabáltak utánok, aminőket tisztességes tár-
saságban még a legdurvább ember sem szokott kiejteni. 

Ilyen botrányt okozók ellen törvényt hoztak ugyan-
azok a honatyák, de ki tiszteli nálunk a törvényt? Ki 
haj t ja végre ? Ki vonta kérdőre azokat a képviselőket, 
akik ujjaikkal, botjaikkal mutogatták azokat a főurakat, 
főpapokat, akik a polg. házasság ellen szavaztak ; nem 
kimélték még azt a szelid primást sem, amin még egy 
zsidó is megbotránykozott. Ki büntette meg a rakonczát-
lanokat? — Oh, t. ngy., a katholikusok sértegetéseiért, 
gyalázásaért nálunk nem büntetés, hanem dicséret jár. És 
a szabadelvű újságok talán rosszalták e kihágásokat ? 
Dehogy ! egy megrovó szavuk sem volt ellenök ; hisz 
nagyrészt azok készítették elő a zavargásokat. 

Azóta megindult a szabadelvű újságokban a moz-
galom, hogy a főrendiházat el kell törölni, vagy újra 
reformálni ; pedig 10 éve, hogy Tisza Kálmán reformálta, 
ami itt valósággal azt jelenti, hogy egy kicsit reformá-
tussá te t te ; de még nem eléggé arra, hogy a kath. egy-
ház ellen mindent meg lehetne szavaztatni, tehát újra 
reformálni kell ; a papi jószágokat el keli venni. Ezek a 
legújabb szabadelvű jelszók! 

Tudják-e önök, t. polgártársak, mit tesz az, hogy a 
papi jószágokat el kell venni ? Azt teszi, hogy a magyar 
katholikus egyházat is meg kell rabolni, mint már nem 
egyszer megrabolták ; koldussá kell tenni, egészen a sza-
badelvű kormányok kegyelmére szorítani, hogy az ország 
elkereszténytelenitését annál zavartalanabbul lehessen foly-
tatni. — Tudják-e önök, mit tesz az, hogy a főrendiházat 
el kell törölni, vagy újra reformálni? — Azt teszi, hogy 
a katholikusokat a főrendiházból is ugy ki kell szorítani, 
mint a képviselőházból kiszorították a nyilt kath. képvi-
selőket ; mint kiszorították a kath. egyetemből a kath. 
tanárokat ; a legnagyobb részt kath. pénzen alapított 
tudós társaságból a kath. tudósokat, a muzeumból és 
minden zsírosabb hivatalból a hitökhöz hű katholikusokat, 
sőt még a szabadelvű katholikusokat is. Hisz tudva van, 
hogy az államhivatalokban két annyi a nemkatholikus, 
holott az ország népességének nagyobb részét mi teszszük, 
ennélfogva legalább fele a hivatalnokoknak katholikusoknak 
kellene lenni ; sőt, ha a gör. keletieket is hozzá vesszük, 
a kik hozzánk közelebb állanak vallás dolgában mint az 
u j vallások: akkor kitűnik, hogy a kereszt ellenségei 
mindössze alig tesznek 5 milliót, mig a kereszt hivei 
12—18 millióra rúgnak. 

Hát mivel érdemelte a magyar katholikusság, hogy 
saját hazájában rabszolgává tegyék azok, a kik mindig a 
szabadságot, testvériséget hangoztatják ? Mivel érdemeltük 
mi azt, hogy bennünket mindenünnen ki kell szr . i tani? 
— Mostoha, vagy fogadott, vagy talált gyerm jkei va-
gyunk-e mi e hazának ? Jövevények vagyunl e, a kiket 
más országokból kivetettek. Hazaárulók vagyunk-e, akikre 
az ország sorsát bizni veszedelmes volna ? 

Hát nem a katholikusok rendezték ezt az országot 
sz. Istvánnal ? Nem a katholikusok védték tatároktól, tö-
rököktől és a hatalmas német császároktól ? És megvéd-
ték mind e hatalmak ellen egész hitújításig! És akkor? 
— És akkor mi katholikusok hituk-e be a törököt, akit 
addig mindig távol tudtunk tartani hazánk határaitól ? 
Mi kötöttünk-e vele barátságot, szövetséget, nem az uj 
vallások követői, a kiknek már akkor az volt a jelsza-
vok, hogy az ördöggel is szövetkezni kell, hogy a néme-
tet lerázhassuk nyakunkról, mint most jelszavok, hogy 
az ördöggel is szövetkezni kell, hogy a katholikusokat 
elnyomhassuk. E jelszót legújabban Kossuth adta ki hí-
veinek, az a Kossuth, aki sz. István koronáját a muszka 
császárnak ajánlotta fel. És Kossuth hivei, a 48/49-esek 
szövetkeztek a kormánypárttal, hogy a polgári házasság-
gal a kath valláson halálos sebet ejtsenek. És szövetkeztek 
a szabadelvű honatyák az ördöggel, mikor a franczia for-
radalom nyomain indultak, a mely forradalom az Istent 
már kétszer letette, először most száz éve, másodszor az 
utóbbi 20 év alatt, kitörölvén Isten nevét még a tan-
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könyvekből is ! ez a szabadelvüség czélja mindenütt a 
világon ! 

T. Nagygyűlés! Hogy az idő rövidségéhez képest 
röviden végezhessünk, néhány kérdést kell fölvetnünk ? 

1. Akarják-e önök, hogy sz. István, sz. László, a 
Hunyadiak, Kapisztráaok és annyi más hős vallása, a 
amely e magyar hazát Európa népeivel kibékítette, to-
vább is ama méltóságban fönálljon, a melybe ama szent 
királyok helyezték, eme kath. hősök megvédelmezték, 
megtartották ? 

2. Akarják-e önök, hogy a kath. egyház legalább 
azt a szabadságot élvezze hazánkban, a melyet a tőle 
elszakadt testvérei, a felekezetek, még a zsidók is élvez-
nek ? 

3. Akarják-e önök, hogy Mária országa ezentúl is 
a keresztény népcsaládok dísze, a kereszténység fejének, 
a római pápának gyönyörűsége legyen. 

4. Akarják-e, hogy e hazának alapköveit, a keresz-
tény erkölcsöket pogány erkölcsök ne váltsák fel ? 

5. Akarják-e önök, hogy iskoláink keresztény szel-
lemben neveljék gyermekeinket? 

6. Akarják-e önök, hogy a kath. vallás semmiféle 
sértegetésnek, üldözésnek, fosztogatásnak ki ne legyen 
téve? 

7. Akarják-e önök, hogy ami a kath. egyház tu-
lajdona, az a katholikusoké maradjon mindörökre, amint 
azt a szent és nagy királyaink alapították, törvényben ki-
mondották ? 

8. Akarják-e önök, hogy ami a kath. egyházé, azt 
a katholikusok kezeljék magok, mint kezelik iskolai és 
vallási alapjaikat más honi felekezetek ? 

9. Akarják-e önök, hogy a katholikusok az állani 
kormányzásában, törvényhozásában, törvénykezésében és 
minden hivatalban azon arányban kapjanak alkalmazást, 
amely arányban számuknál, vagyonuknál, tudományuknál, 
érdemeiknél és becsületességüknél fogva megilleti? 

10. Szóval : akarnak-e önök római keresztény ka-
tholikusok maradni? Elismerik-e a pápát Krisztus egyháza 
fejének, amaz egyház fejének, a mely az egész világon 
egy hitet vall, egy szentségekkel él ? 

A ki kérdéseimre őszintén igennel felel, az a sza-
badelvüséggel egy uton nem haladhat, egy zászlót nem 
követhet, tehát szabadelvű képviselőt sem választhat. Ugy 
gondolom, elég volt a szabadelvű gazdálkodásból, a mely 
az osztrákok alatt fizetet adónkat megnégyszerezte ; ha-
zánkat a pénztőzsérek igájába hajtotta ; adósságot adós-
ságra halmozott, hivatalt hivatalra gondolt ki, törvényt 
törvényre gyár to t t ; de egyetlen törvénye sincs, amely tiz 
évig kiállta volna a próbát. Hát ezért kellet a katholiku-
sokat a kormányból kizárni ? 

Itt az ideje, hogy a katholikusok ébredjenek, sora-
kozzanak, és a mit 27 év alatt elvesztettek azt egy ha-
talmas egyesülettel visszafoglalják. Minden városban, fa-
luban egyesületeket kell szervezni ; a rokon-érzelmüeket 
összegyűjteni, összeírni s közölni a kath. vezérférfiakkal, 
Zichy N., Esterházy M. M., Szapáry László stb. gróf 
urakkal vagy a Magyar Állam és Magyar Néplap szer-
kesztőségével ; hogy ha a képviselő-választás elérkezik, ami 

előbb megtörténhetik, mint sejtenők, készületlenül ne ta-
találjon bennünket. 

Reménylem, Budapesten, mentől előbb meg fog ala-
kulni egy központi bizottság, amely a párt szervezést, a 
választások vezetését, alkalmas képviselők ajánlását meg-
fogja tenni mint a szabadelvű pártnál. 

Csak egyre figyelmeztetem önöket, t. pt., hogy mi 
pénzzel nem versenyezhetünk a szabadelvűekkel, de nem 
is illenék hozzánk : nekünk tiszta becsületes választások 
kellenek. Mutassuk meg, hogy a mi szavazatunk nem 
eladó ; mutassuk meg, hogy egy jóllakásért, egy kis má-
morért vagy részegségért legszebb pol. jogunkat Ezsau-
ként el nem adjuk ; mint megmutatták azt Ungvármegye 
legszegényebb kerületének választói, a kiket két egyszerű 
polgár ugy fellelkesített, hogy a kincstári uradalomnak 
semmiféle Ígéretei, ajánlatai, bora, pálinkája, saj t ja éa 
heringje és a vármegye egész hatalma nem birta eltán-
torítani attól a jelölttől, akit magok magoktól kiszemel-
tek, tudtán kivül megválasztottak, a kit választás előtt 
nem is láttak. 

Ennyit az egyesülésről, az egyesülés hatalmáról, a 
józan nép akaratáról. (Folytatjuk.) 

Bubics Zsigmond. 
Isten áldása, Isten kegyelme a hosszú élet egészség-

gel. Hiszen maga az Ur, a legszebb erények egyikének 
— a szülői tisztelet és engedelmesség — jutalmául tűzte 
ki az t : tehát Isten különös ajándékainak kell lennie! — 
íme az Ur ily megáldottai közül mutatunk be ma ismét 
egyet, kinek az igazak örök Jutalmazója hosszú életet 
adot t ; kinek megengedte, hogy megülhesse áldozárságá-
nak ötvenedik évét. 

Bubics Zsigmond, a kassai egyházmegye főpásztora 
és püspöke ez, az Úrtól megáldott férfiú, ki e hó 22-én 
ünnepié aranymiséjét, félszázados évfordulóját első szent 
miséjének. 

Félszázados pap ! Mily nagy sora a napoknak, mily 
nagy száma az esztendőknek ! Es még mily hosszú sora 
a nemes és jeles tetteknek, melyek aranymisés főpapunk-
nak egész életpályáját ékesiték. 0 azon magyar főpapok 
sorába tartozik, kik szent István király óta a mai napig, 
az egyházhoz való legbensőbb ragaszkodásuk, s papi hi-
vatásuk legszigorúbb teljesítésének közepette, egyszers-
mint a nemzet kulturális törekvéseinek zászlóvivői voltak. 
— Az egyház és haza iránti kötelmeiket egymástól elvá-
laszthatlannak tartva, midőn az elsőt ápolták, a másodi-
kat el nem hanyagolták ; az egyház és a haza dicsőítése ; 
védelmezése, föntartása és megerősítésére irányzó törekvé-
seiket azáltal mutatták ki, hogy midőn az Isten dicsőítése 
s a vallásosság terjesztése s emelésére magasztos templo-
mokat emeltek, el nem mulasztották a tudomány művelé-
sére, a hazafiu erények kiképeztetésére iskolákat alapítani, 
tudományos intézeteket fölállítani, s ők maguk ápolták az 
irodalmat, művészetet, s terjesztették a műveltséget. 

Jézus Sirák fia arra in t : „ dicsérj ük a dicső férfia-
kat és atyáinkat." (44. r. 1. v.) Ez intelem az, mely ösz-
tönt és bátorságot ad, ünnepelt főpásztorunk áldozárságá-
nak 50-ik évfordulóján, hazafias és tudományos tettekben 
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gazdag életének áldásos működéséről, a leplet kevéssé 
föllebbenteni, bogy szives olvasó beletekinthess, és láss 
és örülj, s áld az Urat , hogy napjainkban is támaszt még 
férfiakat, kik dicsők és nagyok a tettekben. 

Már szent Bernát Malachiás irhoni püspök életraj-
zához irt remek vezérszavában irja, miszerint mindég igen 
szükséges a nevezetesb férfiak életrajzát szorgosan meg-
irni, az élőkornak nem csak példájául, hanem egyszers-
mind gyönyörére. Sajnos, hogy ezt most egész terjedelmé-
ben nem tehetjük, minthogy lapunk kiszabott szűk köre, 
ennek csakis rövid kivonatát engedi meg. 

Az élet sok jelességei között, mindenesetre egyike 
a legjelesebb dolgoknak : a hivatás felfogása és annak 
következetes teljesitése. Egyes találmányok felfödözése, 
vagy azoknak tökéletesítése, mindenesetre érdemes a di-
cséretre s emlékezetre. De hivatását jól felfogni, és azt 
az élet különféle változékony körülményeiben mintegy ki-
találni, az életviszonyaihoz alkalmazni, és vaskövetkeze-
tességgel ugy foganatosítani, hogy valamint saját elő-
nyére, ugy más embertársai javának előmozdítására szol-
gáljon : ez bizonyára nem kevesebb dicsőség és haszon a 
polgári társulat részérc. 

Es pedig mennyivel nagyobb a hivatás, annál több 
bölcsességet kíván annak jól felfogása és foganatosítása ; 
annál több haszon háramlik a társadalom s az emberiség 
javára, és annál nagyobb dicsőség és fény annak valósi-
tójára. 

Hogy hivatását mily nagyszerűen fogta fel ez egy-
házi férfiú, kinek nevét ma 50 éves papi működésének, 
tudományos és művészi tetteinek maradandó emléke di-
csőíti — tanúságot tesz arról az egész egyházi megyéje, 
mely szeretettel állja körül püspöki székét, tanúsítják a 
hazafiak, s különösen a művészet és tudomány pártolói, 
kik tisztelettel hajolnak meg előtte, de mindenek felett 
tanúsítja élete, hirdetik tettei. 

Bubics Zsigmond e félszázados pap 1821. márczius 
11-én született Ozorán Tolnamegyében, hol édes atyja, 
Babies Mihály, herczeg Esterházy tiszttartója volt Kö-
zépsorsu nemesi családból származott. Bubics Zsigmond 
ban már kora ifjúságában kitűnt a komolyabb foglalko-
zás, s magasabb kiképzés utáni vágy. Midőn középisko-
láit Magyar-Ováron, Sopronban és Győrött bevégezte, a 
papi pályára érezvén hivatást, a győri egyházmegyébe 
lépett. Kiváló tehetségei a papnevelő intézetben csakha-
mar fölismertettek s a theologiára Bécsbe a Pazmaneum-
ba küldetett fel. hová rendesen a magyarhoni papnevelő 
intézeteknek legkiválóbb növendékei jutnak. 

A theologiát elvégezve 1844. julius 22-én pappá 
szenteltetett, s akkor mondotta első szent miséjét, mely-
nek ötvenedik évfordulóját most ünnepelte. Papi tényke-
dését Magyar-Óváron kezdette mint segédlelkész, de csak 
rövid ideig, mert elöljárói, hogy alkalmat nyújtsanak 
neki, szép tehetségeinek tágasabb kiművelésére a Szent 
Ágostonról nevezett (Augustiánum) bécsi felsőbb papne-
velő intézetbe küldötték. Három évi ott tartózkodása után 
visszatért egyházmegyéjébe s mint alapos képzettségű, 
nagytudományu pap tanárrá neveztetett ki a győri pap-
nevelő intézetbe. Itteni tanárkodása alatt azon ritka kitün-
tetés érte, hogy az ország első s legtehetősebb főura, 

Esterházházy Pál herczeg nevelőül hivta meg őt gyer-
mekei mellé. 

Tizenkét évig volt nevelő a herczegi családnál, mely 
idő alatt annyira megnyerte az öreg herczeg bizalmát s 
jóindulatát, hogy a herczegnek egész élte végéig úgy-
szólván legbizalmasabb barát ja lett. Halálos ágyánál is, 
már mint püspök vigasztalta őt, s ő adta föl neki a végső 
szentségeket is. Növendékével a fiatal Pál herczeggel, — 
kit az egész iskolai tanfolyamokon átvezetett — beutazta 
Európa nagyobb országait, mit szintén nem az ő szóra-
koztatása és mulattatására, mint inkább ismereteinek 
tágasabb képeztetésére használt fel. 

Nevelői tisztét befejezve, gyorsan haladt előre az 
egyházi pályán is. 1871-ben czimzetes monostori apát, 
1879-ben Esterházy herczeg a rátóti prépostsággal ado-
mányozta, mig alig egy évre rá a nagyváradi papnevelő-
intézet igazgatójává lett kinevezve. Egyházi előmenetele 
csakhamar a politikai térre is terelte, midőn 1884-ben 
Sopronmegyében országgyűlési képviselőnek megválasz-
tották őt, a mely idő alatt az Esterházy-javak zárgond-
noka is volt, lelkiismeretes buzgóság és nagy tapintattal 
vezette az óriási kiterjedésű javak kezelését, hogy azokat 
a terhelő adósságok súlya alól minél előbb fölszabadít-
hassa. 

Mint képviselő nem annyira a zajos politikai viták-
kal, a meddő, legtöbbnyire czéltalan küzdelmekkel, mint 
inkább tudományos, művészi tevékenységével vonta ma-
gára a közfigyelmet ; a parlamentben is a komoly, de 
hasznos munkához érzett inkább vonzódást. Különös tevé-
kenységet fejtett ki, mint a közoktatásügyi bizottság 
tagja. Fényes tehetségével a tanügyi, irodalmi és művé-
szeti kérdésekben csakhamar tekintélyt vívott ki magá-
nak. Érdemei, kiváló tehetségei nem is maradtak sokáig 
jutalmatlanul. Nagyváradi kanonokká s rá nem sokára 
czimzetes püspökké neveztetett ki, mig 1887-ben má a 
kassai egyházmegye püspöki székébe emeltetet t ; a hon lét 
jelenleg is az egyházmegyét, bölcsen, atyai szeretet el, 
apostoli szelidséggel kormányozza, nem keresve a zajos 
szereplést, kirívó feltűnést, csendben, lépésről-lépésre ha-
ladva, folytonos működésének térén. 

Főpásztori működésének főgondját az iskola és 
nevelés ügye képezi, azért sokat tesz és áldoz, levén ő 
maga is az iskolának s nevelésnek nagymestere. Minden 
tettében, minden alkotásában az egyházi és hazafiúi eré-
nyek tündökölnek. Az egyház és a hazaszeretet, e két 
magasztos eszme, képezi püspökségének is vezérelvét. 

Bubics Zsigmond, mint ki hivatását jól felfogta, nem 
] érzelgés, tetszelgés, hanem tettek által iparkodott nemzeté-

nek szolgálni ott, hol szolgálhatott, és a minek szolgála-
tára magát különösen hivatva érezte. Ez volt leginkább 
a művészetek iránti szeretet, az érdeklődés a szépművé-
szet és műipar termékei iránt már vele születet mintegy 
Természetes tulajdonságainál fogva, melyeknek minél in-
kábbi nemesítésére és kifejlesztésére, minden kínálkozó s 
fölhasználható alkalmat megragadott. 

A művészetek iránti szeretet vezette őt a tudomá-
nyos működés terén az archeologia és a történetírás te-
rére, a hol több kiadott jeles munkái gondos tanulmá-
nyozás és alapos ismeretekről tesznek bizonyságot. 
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Ez rövid életrajza, vagy jobban mondva életrajzá-
nak rövid kivonata a dicső egyháznagynak, a jeles tudós-
nak, önzetlen lelkű hazafinak. Az életrajz csak gyönge 
árnyalata, az élő valónak. A rövid életrajzhoz még csak 
azon, keblünk mélyéből fakadt, őszinte kivánatot toldjuk ; 
hogy a nagyot, a jelest, a dicsőt a Gondviselés az egy-
háznak és a magyar hazának még soká tartsa meg, hogy 
minél tovább lehessen egyházmegyéje angyala, a tudatla-
nok tanítója, a szenvedők vigasza. Hogy pedig Bubics 
Zsigmond kassai püspök félszázados papi ünnepélyekor 
az egész haza mintegy buzgó imában kérje az élet Urát, 
az ő még hosszú s áldásos életeért, ahhoz nem kell sok 
és hosszadalmas felhivás, miután Jézus Sirák fia már 
régen megjövendölte (37, 27, 29) hogy : „a bölcs férfiú 
elhalmoztatik áldásokkal, és a kik látják őt dicsérik ; tisz-
teletet nyert örökségül a nép között, és neve élő le-
szen ! . . . 

A főpásztor aranyáldozatának ünnepségére vonatkozólag 
vikáriusi rendelet jelent meg, melyet ime itt közlünk tel-

jes szövegében : 

Dilectissimi ac Yenerabiles in Christo Fratres ! 
Gratia Dei 22-a currentis mensis, quae est Dominica 

X-a post Pentecosten, affulget nobis dies, qua dirigente 
clementissime dies et annos vitae humanae Illustrissimus 
ac Reverendissimus Dominus Episcopus noster Sigismun-
dus quinquagesimum annum, sive iubilaeum ordinationis 
suae in presbyterum recolit. 

Dies haec iubilaris, teste manifesto cordium sensu 
universi Yenerabilis Cleri Dioecesani, festiva est pro no-
bis omnibus, qua gaudentes profitemur sacris cum literis : 
THaec dies, quam fecit Dominus, exultemus et laetemur 
in eau Contestabimur hac die fusis ad Deum pro incolu-
mitate Antistitis nostri nobis ac fidelibus dioecesanis gra-
tiosissimi piis precibus amorem filialem, gratitudinem nec 
non summám venerationem, qua erga Antistitem beni-
gnissimum corda nostra repleta sunt. 

Ordo itaque precum nostrarum hac die festivitatis 
observetur sequens : 

Finita missa solemni cantabitur: „ Te Deum lauda-
musa cum Yers. Benedicamus Patrem etc. Benedictus es 
etc. Domine exaudi, et unica Oratio: „Deus, cuius mise-
ricordiae, non est numerus, etc." ut habetur in Rituali 
in Dioecesi Cassoviensi usitato. Dein addiíur. 

Y. Oremus pro Antistite nostro Sigismundo. 
R. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et bea-

tum faciat eum in terra, et non tradat eum in manus 
inimicorum eius. 

Oremus. Deus, omnium fidelium pastor et rector fa-
mulum tuum Sigismundum, quem pastorem ecclesiae Cas-
soviensis praeesse voluisti, propitius respice, da ei, quae-
sumus, verbo et exemplo, quibus praeest, profieere, ut ad 
vitam una cum grege sibi credito perveniat sempiternam. 
Per Christum Dominum nostrum Amen. 

Cassoviae, die 15. Julii 1894. 
Josephus Répászky 
Vicarius Episcopalis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Páris. Richárd bïbornok beszéde a Notre-Dame-ban 

Carnot köztársasági elnök temetésekor. — 

„Elnök ur ! Bibornok urak, Főtisztelendő urak,Uraim ! 
Az a gyászpompa, melybe ős notre-damei főegyhá-

zunk mára öltözött, csak gyenge kifejezése Francziország 
gyászának. Mindnyájunknak mélyen át járta a szivét az a 
keserves fájdalom, mely az egész országot ellepte, midőn 
elterjedt a gyászhir, hogy az állam feje áldozatul esett 
egy iszonyatos merényletnek. Egy nagy nép érzelmének 
miodenütt megnyilatkozott egyértelműségén ráismertünk 
a franczia haza és nemzet lelkére, a mely a vélemények 
és érzelmek minden eltérései daczára, egyhangú dobo-
gásba hozza a sziveket, mind nemzeti életünk ünnepélyes 
alkalmaikor. 

Francziaország, én nem félek kimondani, nem vesz-
tette el az állami hatalom keresztény ismeretét. Yannak 
ez országnak feledékeny s tévelygéses perczei, hanem av-
val a szilárd józan érzékkel, melyet a keresztény lét ti-
zenhárom százada gyarapított benne, az állam fejében, 
bármilyen legyen a hatalom átszármaztatásának módja, 
és bármilyenek legyenek a politikai institucziók alakjai, a 
társadalomban levő isteni tekintély felséges képviselőjének 
jellegét látja, a mi mindig megtisztelés lesz azokra nézve, 
kik egy nagy nemzetet kormányoznak. 

Az enyémnél politikai kérdések tárgyalására sokkal 
illetékesebb szavak fogják önöknek emlékezetébe vissza-
idézni a kiváló tulajdonságokat, melyek Carnotot a köz-
társaság elnöki méltóságára való megválasztatásra érde-
mesítették. En szorítkozom csupán ismétlésére ama sza-
vaknak, melyek mindenki ajakán megfordultak, mig a 
boldogult hivatalát viselte: 

„Ez az ember feddhetetlen volt a közéletben és 
magánéletében." Yannak szavak, uraim, melyek hosszú 
beszédeknél jobban dicsérnek egy-egy siratott embert 
s örökké bevésve maradnak egy-egy nemzet emlékeze-
tében. 

Hanem én nem volnék hű az én lelki hivatalomhoz, 
hogyha ezekre a gondolatokra szorítkoznám csupán, me-
lyek a földi színvonal fölé nem emelkednek fel. Önök tő-
lem, ebből a szószékből evangéliumi igéket várnak. 

S valóban, hogyan is lehetne ezek közt a meglepő 
katasztrófák közt, melyekben az Isten mindenhatósága nyil-
vánul feljebb és messzebb tekinteni a földnél? Midőn egy 
ember, ki a hatalom és tisztelet csúcspontjára emelkedett 
fel, a kormány gyakorlása közben véletlenül megsebesülve 
összeomlik, hogy lehetne az emberi nagyságok e pilla-
natnyi megsemmisülésében meg nem érteni és nem hir-
detni a szentírásnak szavait : Vanitas vanitatum et omnia 
vanitas*, hiúságok hiúsága, és minden — c s a k hiúság!" 

Ez a mondás, mely életünknek minden eseményére 
ráillik, egy sajátságos oknál fogva találó az én mostani 
siralmas tárgyamra, hogy Bossuetnek angol Henrietta fö-
lött mondott beszédéből vett szavaival éljek. 

De sietek evvel a franczia szószék nagy ékességé-
vel hozzá tenni azt, hogy „az ember, kit az Isten az ő 
képére alkotott, hát ez semmi volna? Az, a kinek kere-
sésére Jézus Krisztus a mennyből alászállott s a kiért 
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abban a meggyőződésben, hogy nem fogja lealacsonyitani 
magát, válságul vérét ontotta, hát ez vájjon semmi volna ?" 
Vonjuk le a következményt Bossuet-vel : „Minden hiu az 
emberben, a mit a világnak ad. Ellenkezőleg, minden ma-
radandó az emberben, abban ha az Isten iránti kötelessé-
geiben tekintjük ! 

Ezt e szent tartozást, ez a férfiú, kit gyászolunk, 
Isten iránt teljesítette, miután előbb nemesen teljesítette 
kötelességeit a haza iránt. 

Ámulatba ejt az ég és föld harmóniája ebben a ha-
lálban : ez az, a mi lehetetlenné teszi azt, hogy csak egy 
disszonanczia vegyüljön is a közfájdalom nyilvánulásaiba ; 
ez az, a mi egész Francziaországot zavartalanul egyesíti 
e körül a koporsó körül, melyre mindnyájan meghatottan 
tekintünk. Es ezt az általános összhangot az okozta, 
hogy az az ember, kinek porlandó maradványai e kopor' 
sóba vannak zárva, nem hagyta el ezt a földet a nélkül, 
hogy az Isten áldását ne fogadta volna. Uraim, Franczia-
ország, a mi hőn szeretett hazánk, kívánja, hívja — a 
szivek egyesülését ! 

Engedjék meg, hogy Carnot sírjára letegvem ezt a 
hő óhajt, hogy az ő kötelességnek feláldozott élete, buz-
ditás legyen a franczia haza minden fia közt való egyet-
értésre, mely a hazafiság, és vallásosság szövetsége, legyen 
állandóvá és teljessé. 

Ezek a gondolatok akkor fogamzottak meg agyam-
ban, midőn néhány nap előtt XIII. Leótól, Francziaország 
áldását kértem, éppen midőn ezt az országot egy iszonyú 
merénylet, fejétől fosztotta meg. 

Nagyon jól esett újra hallanom annak a dicső ag-
gastyánnak szavát, kit minden népek tisztelnek, midőn 
Francziaországot ez alkalommal is kiváló gyengédséggel 
megáldotta és jobban mint valaha, buzdított mindnyájun-
kat a szivek és akaratok egyesülésére, ugy a mint Jézus 
Krisztus imádkozott. 

Nem fejezhetjük be a beszédet a nélkül, hogy mély 
és tisztelettel teljes rokonszenvünknek tanúságával meg ne 
kinálnók Carnot elnök ur családjának, mely oly méltó 
elfogadni a becsületesség és feddhetetlenség örökségét, 
melyet a halottól kapott. Hála legyen az Istennek, uraim, 
mindig ily számosan vannak Francziaországban az oly 
családok, melyekben a nő, az anya, gondosan őrzi azokat 
a kedves és erős erényeket, melyek az életnek bájt 
és erényt kölcsönöznek. Tisztelet e keresztény nőknek, 
kik Francziaország egyik dicsőségét alkotják és a jövő 
legjobb biztosítékai. Ezt a hódolatot nagyon jól esik le-
tennem küszöbére annak a tűzhelynek, melynek gyásza 
egész Francziaország gyásza. 

És most keresztény hivek, egyesítsük imáinkat s 
kérjük a mi igazságokat ítélő Istenünket, ki ezt világosan 
mondja magáról ego justitias judicabo ; de a ki egyúttal 
mindenek felett az irgalom és megbocsátás Istene is, cui 
proprium est misereri semper et pareere, a végett, hogy 
adjon annak, akit siratunk, lelki nyugalmat az örök 
nyugalom világosság és béke hazájában. Amen.* 

V E G Y E S E K . 
— Az erdélyi püspök jubileuma. Lönhart Ferencz er-

délyi r. k. püspök e hó 28-án mondja aranymiséjét, ek-
kor üli meg áldozó papságának ötvenedik évfordulóját. 
Az egyházmegye ünnepet akart szentelni a nagy napnak, 
de a püspök arra kéri megyéje papjait, hogy az ün-
neplésről mondjanak le s a jubileum napján inkább imád-
kozzanak érette. Igy a jubiláczió csöndes lesz, de nincs 
r. k. templom Erdélyben, a hol az ünnep napján buzgó 
imádság nem száll az Ur elé Lönhart Ferencz püspökért. 

— Személyi hirek a munkácsi egyházmegyéből. Ft . 
Firczák Gyula munkácsi püspök ur ő méltósága legköze-
zelebb adta ki VIII. sz. körlevelét, melyben többrendbeli 
üdvös intézkedések, hasznos útbaigazítások és tanácsadá-
sok után közzéteszi ő méltósága a lelkészi és kántortani-
tói kinevezéseket; ezeket a következőkben közöljük: Lel-
készi kinevezések: Azaray Antal sztankóczy h-lelkész 
Bodzás Újlakra lelkészszé ; Antalóczy Kornél bodzás-uj-
laki segéd-lelkész Sztankóczra h.-lelkészszé ; Sztankani-
necz Gyula e. m. áldozópap Csornoholovára h.-lelkészszé ; 
Tóth Ferencz e. m. áldozópap Rusz-Polyánára segédlel-
készszé; Mitrovich Elek e. m. áldozópap Balsára kisegítő 
lelkészszé ; Suba Mihály m.-szigeti ker. esperes, sz. széki 
ülnök, gimn. hitttanár és hitoktató Királyházára lelkészszé; 
Lyachovich Mihály kászó polyánai leik., szigeti esperesi 
kerület esperesévé ; Bacskay Antal czékeí h. lelkész, ugyan-
oda lelkészszé ; Hrabár Jenő talaborfalva segédlelkész, 
Majdánkára h.-lelkészszé ; Kis Pál eötvösfalvi segédlelkész 
Talaborfalvára segédlelkészszé ; Kricsfalussy Viktor huszti 
segédlelkész eötvösfalvi segédlelkészszé. —Fneklésztanitói 
kinevezések: Lomaga Mihály kis-szolyvai id. é.-t. ugyanoda 
rendes é.-tanítóvá ; Hornyák Endre ruszkóczi h. é.-t., 
ugyanoda rendes é.-tanitóvá ; Gebé András dubriniczi 
id. é.-t. Rosztoka-Pásztélyra id. é.-tanitóvá; Pólyák Mihály 
tanitó-jelölt Mihálykára id. é.-tanitóvá ; Balázs Bazil 
sztebnai id. é.-t. ugyanoda rendes é.-tanitóvá. 

— Haas és Deutsch urak Béesben. A mi rossz van 
a világon, eddig mindig csak a külföldről kaptuk. A ko-
lerát, pestist Oroszországból, a finánczot Ausztriából sze-
reztük s mitőlünk a sógorék ezekért cserébe csupa jó 1 

dolgokat kaptak. Ma azonban egy egy k e ^ s s é megfor-
dult a dolog, mert a mi fővárosukból is elkeru't Bécsben 
egy ragályos nyavalya, mely először a vidéket k:zdte in-
ficziálni: a hirlapvásárlás. Haas, Deutsch és Weisenbacher 
Bécsben is felléptek a magyar kormány megbízásából és 
ha igy folytatják a dolgot, maholnap az övek lesz a 
nyomtatott közvélemény esrész Európában. Mint egy bécsi 
távirat jelenti ugyanis, a Wiener Alig. Zeitung-ot eddigi 
tulajdonosai eladták a Fischer-féle könyvnyomdának. A 
Deutsche Zeitung legközelebb a Steinlender féle párt bir-
tokába megy át. Ugy hírlik, hogy e bécsi hirlapvásárlá-
sok élén Szeps Mór, a magyar kormány ismert bécsi bi-
zalmasa áll. Mindkét lap munkatársainak tegnap felmon-
dottak. 

— Régi csontok. Selmeczbányán most folynak a XV. 
századbeli Szent Erzsébet-kápolnának, e tisztán góth-iz-
lésben épült műemléknek kijavítási munkálatai. Mint tu-
dósítónk írja, a munkások ásás közben régi csontokra 
akadtak, melyek valószínűleg az 1710-ik évi pestis-járvány 
áldozatainak maradványai. Egyes koponyák meglepő na-
gyok s erős csontuak. 

K í ^ Szerkesztőségi jelentés, ^ a 
A lap szerkesztőjét távolléte alatt a szerkesztésben 

Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya helyettesíti. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
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VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 

köny vny omdáj ában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

KATHOLIKUS .EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

Budapesten, julius 28. II. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A mi iskolai hitoktatásunk, szemben a protestánsokéval. — A nagytapolcsányi kath. nagy-
gyűlés lefolyása a beö&édekkel. — Egyházi Tudósitás : B u d a p e s t : Az apostoli magyar király kereskedelmi miniszterének adott 

leczke a tfcrafikosokról. — Tudomány és Irodalom. — Vegyesek. 

A mi iskolai hitoktatásunk, szemben a pro-
testánsokéval. 

IV. 

Midőn a nyolczadikba já r tam, volt egy pro-
testáns iskolatársam, egyetlen a maga neméből, 
szorgalma«, de tehetségre gyenge, ki e&ak az 
utolsó padban ült, de kinek még igy is sokszo-
ros előnyére vált a protestánssága, mert min t 
ilyen, csakhogy részrehajlásról ne panaszkodhas-
sék, a vendégjog minden képzelhető kedvezmé-
nyeiben részesült. Egyszer felhivja őt tör ténet -
tanárunk a szakmájából, még pedig a 16. századi 
hi tuj i tás történetéből. Tankönyvünk a halovány 
Putz volt, melyről elég azt mondani, hogy egy 
a mi felfogásunk szerinti higgadt kath, pap, 
kath. középtanintézetek számára porosz protes-
táns czenzura a la t t irta, ami eleget mondhat 
annak jellegéről. Minden lehető kimélettel kel-
let t annak a protestáns meggyőződés i ránt len-
nie! Nem is volt vele megelégedve, — talán a 
mi jó kath. szerzetes tanárunk ? ta lán a mi kath. j 
tanuló testületünk ? . . . Nem ! hanem a mi pro- ' 
testáns sorsosunk. Az ő támadó protestáns lelki-
ismeretének nem talál ta azt megfelelőnek. A 
Hunfalvy által magyar í to t t (s t án élesitett!) 
német protestáns Weberből felelt ő annak ösz-
szes invektiváival. 

Tanárunk néz, néz ; egyszer pedig csak oda-
szól neki : „Ez nincs a tankönyvben!" Barátunk 
folytatja, mig a tanár ú j ra bele nem vág: 
„mondtam már, hogy ez nincs a tankönyvünk-
ben; ta r t sa magát ahhoz!" „Kérem, én Hun-

fal vyból felelek", felel a fiu protestáns daczos 
hangnyomattal . A szegény tanár elhallgat, irul-
pirul, mig a tan i tvány ugy amint kezdte, be 
nem végezte „szabadon" adot t feleletét! 

Az övé volt a diadal! A zselléré, az idegené, 
a tanítványé, a protestánssé egy tudós ka th . 
szerzetes testület intézetében a tanár ra l szem-
ben!! Még csak az a jogunk se j u t o t t eszünkbe 
(ugy voltunk nevelve, szeretet és türelemre!) 
hogy minden jogaink és lelkiismeretünk ily meg-
sértetéseért őt kipiszszeghettük volna ! 0 pedig tán 
hetekig készült s tán előkészitve is volt, felei 
által ezen feleletre! Tán bele se nézett az elő-
i r t tankönyvbe, — nehogy megmételyeztessék s 
veszíteni találjon a protestánt izmus támadó radi-
kálizmusából ! 

Tör ténhe te t t volna-e ez megforditva az ő in-
tézetükben egy kath. tanulóval 

De még nincsen vége ! 
Az érettségi vizsga letevése után ment min-

denki közülünk a maga szakiskolájára. Mi kath. 
kispapok a theologiára, protestáns barátunk szin-
tén a maga módja szerint ar ra és mellette a 
jogra is. Szokásban volt ez náluk általában, hogy 
h a v i l á g i a k k á l e s z n e k i s , ismerjék a theologiáju-

kat ! Ismerjék, és védjék, s ahol lehet, — ter-
ieszszék is ! Ily szempontból tanul ta barátunk is 
tán két éven á t is a ket tős tanszakott , — esze-
ágában sem levén szegény prot. pappá lenni, 
aminthogy a juridiko-politikai pályán igen szép 
álláshoz is ju to t t Tisza jóvoltából! 

Egy év múlva meglátogatot t bennünket a 
8 
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saját papnöveldénkben s egyebek közt elkérdez-
gette, hogy már mily t an tá rgyaka t hallgattunk ? 

Elmondtuk. A szokott alapvető theologiai 
szakismeretek voltak ezek, melyek kezelése és 
beosztása ugy hiszem, minden szemináriumunk-
ban meglehetősen egyforma, s melyeknél helye-
sebb rendszert a theologia számára megállapitani 
bizonyára alig lehet. 

„No, t i teket ugyan nem jól tani tanak ! Nem 
ezeket a tárgyakat kellene először is tanulnotok, 
hanem a tö r téne te t ! hogy milyen életűek voltak 
a pápák! mily in t r ikákat vi t tek véghez egész 
országok romlására a jezsuiták! mikor, hányadik 
században keletkeztek a legelső „dogmák!" stb. 

Mi bámul tunk! de sajnos! támadásainak 
egyszerű tagadásnál többet nem tudtunk ellenébe 
állitani ! 

De ő tényeket emi i te t t ! forrásokra hivat-
kozott. Szégyenkezve kellett vele szemben, ki 
ily körülmények közt magát felet tünk kétszeres 
fölényben érezte, elhallgatnunk. 

Magunkban azonban felsóhajtot tunk : miután 
ez, — az „árnyképek a történelemből— sa 
hamisítások — képezik a protestánsok legerősebb 
f e g y v e r e i t , — a vonzó, türelmes történelem: m i é r t 
nem tan i to t tak minket is már akkor arra, mi-
kor a protestánsok elkezdik azt tanítani, — s 
használni jogforrásukul !— az elemiektől fogva!? 

A profán történelem, a pogány istenek és 
még pogányabb erkölcsök tanulása ideje felét,— 
az örökös harczokét a ha ta lomér t ! — a gym-
naziumok minden osztályán keresztül miért nem 
foglalja el az egyháztörténelem ?! A pogány klasz-
szikusokét szent Bernát, szent Ágoston, Szalvia-
nus és Laktánczius? Miért nincs az egyház a 
katholiczizmus, hivatása, tényleges szolgálatai a 
történeti tan tárgyakban ugy kidomboritva, — 
hogy nyomos czáfolattal senki se tudna azoknak 
ellenmondani? Tanitani kell elválasztani az em-
berek hibáit az isteni tantól; t a n i t a n i kel l l á t n i : 
mint kell a malasztnak a természet törvényei 
a la t t álló ember nemesitésére a fejben csak ugy 
miként a lábban a világ végéig megküzdeni! 
Ne dicsérjük örökké a multat , még akkor is, ha 
hibás vala. Istené a föltétlen dicsérés! 

Képzeljünk csak egy „dombszögi" kaszinóban 
egy első éves kispapot s egy protestáns legátust, 
vagy hasonlóan képzett protestáns falusi segéd-
jegyzőt egymással szemben vallási v i tában: me-
lyik fogja a tájékozatlan közvéleményt a maga ré-

szére hóditani? Vagy a mi ifjú athletánk ne is 
menjen ilyen helyre? jó, de hol kerülheti ki az 
ehhez hasonló helyzetet? 

Mert ne gondolja senki, hogy csak a mi 
barátunk volt i lyen! Ugyanígy támadnak tanu-
lóik már elemi osztályú korukban s folytatják a 
támadást keresztül az akadémiákig, a kath. és ál-
lami egyetemekig, — az életig, az ország összes po-
litikai küzdelmeiig! Még utóbbi az az ő rideg 
prozaisága s tapasztalatai mellett, ami legtöb-
bet leköszörül belőle. Mindkét felekezeti népünk 
„vis inert iá ja" , p rak t ikus esze s a mi türelmünk 
még ily ellenséggel szemben is hétszeres vízára-
dat tal önti le a gyűlölet máglyáját s nem en-
gedi fe l robbantani ! De meddig t a r tha t ez, ha 
elleneink dolgozásának a „menjetek" (ne várjatok 
senkit „helyetekbe!") és „tanítsatok !" elvét leg-
alább hasonló buzgóság és számítással nem fog-
juk ellenébe áll i tani? 

Ne engedjük ugyan magunkat az ellenség 
sikerei ál tal való meglepetésünkben annyira el-
ragadtatni , hogy hitünk első alapjára mi is a 
gyűlöletet t együk; ámde szeressük a magunkét 
jobban, tegyük azt jobban közkincsévé a mieink-
nek, s mellette azt se feledjük: hogy Krisztus 
Urunk sem érte be a saját tanai, igazságai 
egyszerű előadásával, hanem ki sem tért azok 
megtámadtatása elől, a mellett szemlét is tartott az 
ellenséges téren s a hol azt érte, bizony ki is po-
rolta becsületesen ! . . . 

Ha a dolog oly módfelett szom' ru nem 
volna, nevetni tudnék, midőn a komoly méltó 
küzdelem helyett sokan avval vigasztalják ma-
gukat, hogy a protestantizmus már nem bír soká 
a vallási nihilizmussal szemben megállani ! 

Mert lehet ugyan benne valami; de nem 
esik-e a mi rovásunkra, ha velünk szemben meg 
még mindig egyenlő képességgel bir megállani?! 
A nihilizmust és nem minket küldött-e Isten azok 
megtérítésére is? 

Vagy annak a számra is erős felekezetnek 
a kihalására spekulál valaki, a mely felekezet-
ben nálunknál pókkal kevesebb baj van a val-
lási adó miat t? amelynek fiai u j meg uj terhe-
ket gondolnak ki és vállalnak el a bokodi kis 
lelkészi állomás fizetésének a feljavításától deb-
reczeni egyetemük terve realizálásáig, s az ácsi 
papi földmunka földben való megváltásáig (an-
nak nálunk szokásosb megtagadása h e l y e t t ! ) ? . , 
amely felekezet kebelében minden tanult ember 
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élete legszebb megtiszteltetésének veszi az egy-
háza ügyeiben kicsiben vagy nagyban való 
szerepelhetést, — bár misem tör ténhet ik ott a 
papjai ellen, k iket hogy megértsen, a mieinknél 
többet is tanul? . . amelynek vannak papjai , 
kik kilátásba helyezett későbbi nagy hagyaté-
kon kivül (mely örökséget is érint!) még élet-
ben 10, (mint egy kocsi) 20, 30 ezer forintot 
hagynak égetőbb egyházi czélokra (mint egy 
volt ráczkevei!) ? . . amelynek van oly gentryje, 
mely mint a szalontai Lovassy ki tagadja leány-
unokáit , ha azok csak a felei által védet t jelen 
politikai törvények alapján is anyjuk után ka-
tholikusok lennének? . . mely felekezetnek egyet-
len egy embere az országgyűlésen — egy Tisza 
Kálmánja, egy Kovács Albert je — politikai hata-
lom? melynek papjai, tani tói magam körüli fal-
vakban hat kath. leányt t e t t ek protestánssá, 
hogy azután elvegyék ? . . . az ily eleven élő fe-
lekezetet nem lehet olyan bárgyúnak tar tani , még 
éppen nem lehet siralomházba küldeni ! 

Ellenkezőleg igen sokszor kérdésessé teszi 
az még rád nézve a te örökségedet, te mások 
gyengeségére, nem a magad erejére spekidáló katho-
likusom! B—sz. 

A nagytapolcsányi kath= nagygyűlés lefolyása 
a beszédekkel. 

(Történeti visszapillantás.) 

Tomor Ferencz budapesti nyugalmazott tanár beszéde 
a nagytapolcsányi kath. gyűlésen a kath. hitéletről. 

(Folytatás.) 

Hátra van még röviden a sajtóról, különösen az 
újságokról egyet-mást mondanom. A mondottak után ugy 
sincs szükség sok szóra. 

Az ujság-irodalmat elnevezték 6 ik nagyhatalomnak. 
Magam is e név alatt irtani egy könyvet, amely 17 év 
alatt nem kelt el 1000 példányban. Ama könyvben sok 
minden van, de egy betű dicséret sincs szabadelvű újsá-
gokról. A kath. politikai újságok elenyésznek a szabad-
elvű újságok erdeje mellett. Kimutattam, hogy a szabad-
elvű újság ellensége az államnak, egyháznak, vallásnak, 
erkölcsnek, tudománynak, stb. Egy szabadelvű újság azt 
irta könyvemről, hogy sok igazat mond ; de hogy nem 
igazat is mondana, azt nem birta kimutatni. Könyvem 
czélja az volt, hogy a katholikusokat elvonja a szabad-
elvű újságoktól, és a kath. újságok pártolására, olvasá-
sára buzdítsa, amit XIII. Leo sz. atyánk is többször szi-
vünkre köt. De mindeddig hasztalan volt még a pápa 
intelme is ! Mig a polg. házassággal stb. meg nem tá-
madták vallásunkat, kevés kath. ember adott hitelt a 
figyelmeztetésnek. 

Most már megtörtént a támadás, kezdünk ébredezni. 

De történt még más is, amivel a szabadelvű újságok ma-
gok bizonyítják, hogy nem érdemesek arra, hogy tisztes-
séges házba beereszszék őket. Csak egy pár hete, hogy 
egy pénzes szövetkezet egy sereg újságot megvásárolt, 
hogy azok a polg. házasságot és e házasság édes szüléit 
a szabadelvű kormányt minden erejökböl támogassák. A 
megvásárolt lapok között volt a Pes'i Napló is, amely 
vagy félév óta egészen a katholikus érdekeket szolgálta? 
Mikor aztán a jrénztőzsérek hatalmába került, mindjárt 
másnap a legdühösebben támadt a kath. főpapok és fő-
urak ellen, amiért azok más véleményen mertek lenni, 
mint a szabadelvű kormány. Ebből nagy tanulságot ve-
hetünk, t. ngy. ! 

Megtanulhatjuk 1. hogy kath. újságnak csak azt 
tarthatjuk, amely nemcsak nem bánt bennünket, hanem 
kész minden támadás ellen védelmezni és nem pénzért, 
hanem kath. meggyőződésből. Aki pénzért védi jogainkat, 
az nagyobb pénzösszegért el is árul bennünket. 

Megtanulhatjuk 2. hogy hiába erőlködünk mi ka-
tholikusok, hogy a szabadelvű újságokkal versenyezzünk, 
mert nincs annyi pénzünk, mint azoknak, akik egy dél-
előtti börzejátékon milliókat nyernek, mint nemrég Roth-
schild, aki a 12 milliós magyar aranyjáradék-kölcsönt 
eladta közel 5 millió nyereséggel ! Ilyen urak könnyen 
oda dobhatnak egy-két százezer frtot az újságoknak, hogy 
az ő malmokra hajtsák a vizet. 

Nekünk, t. ngy., csak egy fegyverünk lehet a sza-
badelvű újságok ellen, ez kath. fegyver — a böjt, a mi 
abban áll, hogy szeots. atyánknak a r. pápának, a ki a 
testi böjtöt annyira megkönnyítette, ajánljuk fel e helyett 
a lelki böjtölést, vagyis ne olvassunk szabadelvű lapokat, 
Higyjék meg önök, semmit sem vesztenek vele, mint én 
nem vesztettem, hogy évek óta nem olvasok szabadelvű 
újságot. De igen is nyernek annyit, hogy a kath. újsá-
gokból a világ folyásának igaz képét ismerhetik meg, a 
mit a szabadelvű újságokból soha, de soha sem tudnának 
meg. Igy pl. a katholikusság a jelenben az egész világon 
üldözés tárgya, mintha a pokol minden ördöge elszaba-
dult volna; és minderről a szabadelvű lapok mélyen hall-
gatnak. Azt csak elmondották az újságok is, a szabadelvű 
honatyák is, hogy a polg. házasság itt is, ott is be van 
hozva, de hogy melyek annak következményei, boldogab-
bak e, tartósabbak-e a házasságok, jobbak-e az erkölcsök, 
arról jónak látták nem szólani. De hangosan kiáltja a 
történet könyve, hogy minden országnak alapját a tiszta 
családi élet teszi, amely ha megromlik, pusztul utána a 
leghatalmasabb állam is. A pogány Rómát, a világ urát 
is ez buktatta meg Kr. U. sz. előtt, a miről Horatius, a 
leghíresebb római költő igy énekel : 

„-A bűnben vakult század előbb a házas életet mocs-
kolta be; innen áradt a végveszély a családra, a nemzet-
ségre, a népre és a hazára. 

Azzal végzem, t. ngy., hogy aki milyen prédikácziót 
hallgat, az olyan vallású, aki milyen újságot olvas, olyan 
gondolkozású ; kinek milyen barátja van, olyan ő, vagy 
olyanná lesz előbb-utóbb ; mert igaz az, hogy a szentek-
kel szentekké leszünk, az elvetemedett gonoszokkal gono-
szokká leszünk ! Tomor Ferencz. 

8* 



60 RELIGIO. f 

Dr Lassú Lajos nagysuri esperes-plebános beszéde 
a nagytapolesányi katli. gyűlésen a katholikusok köteles-

ségeiről. 

Éppen a jelen évben 900 esztendeje annak, hogy 
Wajk , az akkor még pogány magyar nemzetnek ifjú feje-
delme fölvette a keresztséget és István néven első ke-
resztény uralkodója, később királya lett a mi édes ha-
zánknak. Fetisőbb megvilágositásnál és szerzett meggyő-
ződésénél fogva a keresztény hitet üdvösnek találta a 
maga számára, de országa számára is hasznosnak, sőt 
szükségesnek. Ugyanis belátta, hogy a fiatal nemzetének 
hajója, itt Ázsia és Európa határán., a keleti és nyugati 
népek áradataival csak akkor fog sikeresen daczolhatni, 
ha ő azt a drága hajót törhetlen lánczokkal azon sziklá-
hoz erősiti, melyet Isten fia a nemzetek üdvére létesített 
itt a földön, nevezetesen Rómában. E szent meggyőző-
déstől lelkesülve, mint igazi apostol, buzgón bejárta or-
szágát, és népét nem többé, mint elődjei véres csatákra 
és a szomszédok megrohanására szólitotta, hanem a ke-
reszt alázatos befogadására és evvel honmaradásra ; ezen 
vérrel szerzett magyar föld müvelésére s a békés élet 
«gyéb foglalkozásaira; szóval a keresztény czivilizáczió 
bevezetésére és megkedvelésére intette és kérte. Midőn 
István ezen ihletett lépéseire felülről megjött a teljes 
siker áldása : a keresztény vallás apáink szivében lecsilla-
pította a pogány indulatokat, megfékezte az ázsiai vá-
gyakat, és felköltötte abban a béke és békés élet után 
való kívánkozást, de egyszersmind itt e haza földjén el-
hintette egy jövendő polgárisultság és boldogság magvait, 
íme ez volt a kereszténység első működése a mi édes ha-
zánkban. 

István király hiven engedelmeskedvén a keresztény 
hit sugallatának, mely az abszolutizmus királyi hatalom-
nak sohasem volt támasza, sőt annak mindig korlátokat 
szabott, — népének alkotmányt és pedig keresztény al-
kotmányt adott. E tekintetben ugy járt el, hogy bevette 
abba, mit az ősi nemzeti határozatokból az ő fenkölt 
bölcseségénél fogva, szükségesnek talált, de mindezt ki-
egészítette és tökélyesitette avval, mit a szomszéd keresz-
tény és már előre haladott nemzetek alkotmányaiban ér-
vényben és a viszontagságok által már kipróbálva s igy 
az élet számára ajánlatosnak talált. Mi a keresztény kon-
stituczió ? Az, mely Isten törvényén alapszik, mely a pol-
gárokat keresztényeknek tekintvén, Isten törvénye szerint 
szabja ki mindenki számára a polgári kötelességeket, és 
távol attól, hogy ezt megsértené, a polgárokat az isteni 
törvény betöltésében hathatósan segiti. Isten végnélkül 
igazságos, az ő törvénye is igazságos : következőleg a 
keresztény konstituczió is, mely Isten törvényén alapszik, 
igazságos. De Isten végnélkül jó is, maga a legtökéle te-
sebb szeretet, mindent szeretetből rendel, törvényét is 
tiszta szeretetből adta ki eszes teremtménye az ember 
számára, hogy azt követvén tévedés nélkül, bizton bol-
doguljon : tehát a népek akkor cselekesznek legbölcsebben, 
akkor intézkednek önmaguk javára legüdvösebben, midőn 
Istent, az ő végtelen igazságosságát és jóságát, mint illik, 
elismervén, keresztény konstituczió alapjára helyezkednek, 
s ennek szellemében rendezik viszonyaikat és kormányoz-

tatják magokat. A keresztény konstituczió keresztény 
országban nem lehet soha sérelmes nem'keresztény pol-
gárok irányában sem ; mert hisz a keresztény törvény 
első és legnagyobb parancsolatul állítja fel a szeretet 
parancsolatát Isten és felebarát iránt ; tehát, önzetlen 
szeretetet s ebből kiáradó részrehajlás nélküli igazságos-
ságot parancsol a nemkeresztények iránt is. A keresztény 
konstitutió az országban létező különféle nemzetiségek 
békés együttlétét nemcsak elrendeli, hanem meg is erősiti, 
sőt megszenteli ; a polgárokat fensőbb sanctióval inti kö-
telességökre, a népet Isten népévé, a hatóságokat Isten 
helyetteseivé tevén. — íme ilyen keresztény alkotmányt 
adott nemzetének sz. István király. Ezen keresztény al-
kotmány kapcsa által összefüzé a nemzetiségeket, egyér-
telműséget és állami egységet létesített az országban, mi 
által a magyar haza erős lett belől, kívül pedig nagy te-
kintélyre és tiszteletre vergődött. Ezen keresztény konsti-
tuczió ezután századokon át gyakorolván hatását, nemze-
tünket a béke idején oly tevékenységre indította, és há-
ború idején oly hősi, oly nagy tettekre vezérelte, hogy a 
magyar történetnek is bizvást lehetne ezen diszes czimet 
adni : Gesta Dei per Hungaros. Ezen keresztény konsti-
tuczió alapján cselekedett sz. István, sz. László, Nagy-
Lajos, Hunyadi Mátyás is és mindazon nagy királyaink, 
a kiknek halálát éveken át siratták apáink, s a kiknek 
dicső napjait visszakívánjuk ma is. Ezen keresztény kon-
stituczió ernyője alatt megmentette és fentartotta nemze-
tünk életét és önnállóságát a tatár berohanás, a török 
pusztítás, a kamarilla minden fondorlatai daczára. Ezen 
keresztény konstituczió tisztelete lelkesitette a halhatatlan 
Hunyadi Jánost a csaták zivataraiban és ragadta a hazá-
ért és királyért, a halál karjai közé a dicső Zrínyi Mik-
lóst és társait. A legnagyobb magyar, Széchényi István, s 
a haza bölcse, Deák Ferencz éppen nem vetetté^ a 
keresztény konstitúció alapját, arról nem is léptek le, 
hanem az idők kívánalmai szerint azt kiszélesbitették és 
czélszerü alkotásokkal gazdagították, hogy miután a ma-
gyar nemzet a keresztény alkotmány élvezetében az első 
ezredév folytán megőrizte függetlenségét és kivívta diszes 
helyét a polgárosult államok sorában, megifjodva és felül-
múlhatatlanul megizmosodva lépjen át a második ezredévbe, 
íme ez volt a kereszténység második eredménye a m i édes 
hazánkban — ez a dicső keresztény alkotmány, melyből 
nemzetünk mindaddig, annyi századon keresztül életet és 
dicsőséget merített. 

Legyen szabad visszatérnem és egybefoglalnom a 
tagadhatlan két nagy jótéteményt, melyekben a keresz-
ténység részesítette országunkat. Egyik volt azon kifejez-
hetlenül nagy jó, hogy a kereszténység mindjárt megje-
lenésével békét hozott e hazába, a mint békét hirdettek 
az angyalok mindjárt Krisztus születésekor, de azt se 
feledjük, hogy a béke megteremtésével azonnal megadta 
nemzetünknek az irányt a polgárisodás országa felé. Má-
sodszor oly konstituczióval áldotta meg nemzetünket, mely 
tevékeny életre képesítette, a századok zivatarjai alatt 
összetartotta és az egész müveit világ tiszteletét feléje 
fordította. Ezek bizonyára szép, kedves és édes gyümöl-
csök, a milyeneket csak jó fa teremhet. És ha akarjuk 
ezen gyümölcsöket tovább is élvezni; ha kedves nekünk 
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és kívánatos a béke, ha a keresztény alkotmány áldásai-
ban tovább is akarunk részesülni: azt mondom: a meny-
nyire tőlünk függ, soha se hagyjuk magunkat attól a jó 
fától megfosztatni ; a mennyire csak tőlünk telik, sohase 
engedjük azt az áldásos fát kivágatni országunkból, a 
mi forrón szeretett hazánkból eltávolíttatni ! Legyen ál-
dott és imádott örökre. Jézus Krisztus, ki a nemzetek 
boldogulására az ő isteni tanítását az égből lehozta ! 
Legyen áldott még emlékében is minden magyar polgár 
előtt szent István király, ki országunkban elültette a foly-
ton áldásttermő olajfát, a kereszténységet! 

Úgyde — ez a kérdés emelkedik felém, — ki 
bántja Jézus Krisztust? ki akarja kivágni azt a jó 
fát, a kereszténységet? Szeretettel türelmet kérek, és 
megfelelek ezen nagy vádakat rejtő kérdésekre. Tudva 
van, mert nyilvános jelenség, hogy időnként kór-áram-
latok törnek keresztül a világon. Keletkeznek egyes 
pontokon és ragályos természetöknél fogva gyorsan 
terjednek nemzetről nemzetre, országról országra, itt 
előbb, ott később jelentkezvén pusztító erejökkel. Ilyen 
káros áramlat az is, mely ezen században mindenütt ki-
söpörni akarja az országok konstitutióiból a keresztény-
séget, sőt általában minden vallást, és igy a népeket is-
mét a pogányság, de többet is mondhatok egészen bátran 
— az anarchizmus, a nihilizmus felé sodorja. A kiket ezen 
kóráramlat megragadott, azt ismételgetik farizeus nagy-
képűséggel, hogy: „el kell választani az államot az egy-
háztól, hogy az állam semmit se törődjék a vallással, 
mert hisz az államnak nincs vallásaIgaz, az állam 
nem személy, tehát vallása nem is lehet. De a polgárok-
nak van és kell lenni vallásuknak, mert ezt Isten és sa-
ját lelkiismeretük parancsolja. Bárki mit mond, az ember 
vallásos lény természeténél fogva. Ezen igazságot az ál-
lamnak ignorálnia nem szabad ; éppen azért polgárai szá-
mára nem szabad törvényeket hoznia tekintet nélkül az 
ő természetökre, tekintet nélkül a vallásra ; mert meg-
sértené polgárai lelkiismeretét s ez által aláásná saját 
törvényei alapját, vagyis maga alatt vágná a fát. Ezen 
kitérés után ismétlem, hogy igenis létez oly kóráramlat, 
mely minden jogosság és okosság meggyalázásával nem 
alattomban, hanem nyíltan törekszik eltávolítani, kiszorí-
tani, gyökerestül kitépni a kereszténységet a konstitu-
tiókból. Igaz nem tehetik meg ezt egyszerre, nem vág-
hatják le az izmos törzset egyetlen csapással: de a sze-
rencsétlen szándék megvan és a kivitel foganatba vétetett. 
Ha a világ összes istentelenei összegyűlnének : egyesült 
erővel sem volnának képesek, bármennyire is megfeszíte-
nék is tüdeiket, a nagytapolcsányi derék templomot — 
elfújni helyéről. De ha azt minden áron el akarnák a 
földszínéről tüntetni, ha volna idejök, elég hamar meg-
találnák annak módját. Előbb elmozdítanák oldaláról az 
első pillért, aztán a másodikat, harmadikat mindaddig, 
mig e jeles templom magától össze nem roskadna. Ezek-
hez hasonlókép cselekesznek vallástalan politikusaink is. 
Mindegy egy fuvásra el nem távolithatják a keresztény-
séget az alkotmányból, de lassanként, fokonként czélhoz 
akarnak jutni. Húszasainkról, aranyainkról lefújták szűz 
Máriának, Magyarország védasszonyának képét; vallás-
alapunkat, alapitványainkat és alapítványi jószágainkat le-

foglalták; több fő, közép és népiskolánkat elkobozták; a 
kereszténység kiszolgáltatását különbség nélkül minden 
embernek, mint Krisztus megparancsolta, megtiltották leg-
újabban — a mi két év óta az egész országot lázban tartja, 
a házasság szentségét készülnek lealázni. Kérdem : a ke-
resztség nem egyik pillérje-e a kereszténységnek? A há-
zasság nem-e második pillére ? Az iskolai ügy nem-e a 
harmadik pillére ? íme, tehát egymás után rengetik, sőt 
elszedik a pilléreket, hogy a fölséges templom, a keresz-
ténység épülete összeroskadjon. A mi már eddig a kór-
áramlat hatása alatt hazánkban történt, kezdetnek nem" 
csak hogy elég, de sok is ; és ha mi katholikusok még 
most sem gondoskodunk a kereszténység megvédéséről ; 
félnünk lehet és pedig igen is alaposan, hogy történni 
fog még több is. 

Es most körültekintvén ezen igen tisztelt népies, sőt 
impozáns gyülekezeten, és visszaemlékezvén a soproni, 
komáromi, szabadkai, de mindenek fölött a budapesti kath. 
nagygyűlésekre, örömmel veszem észre, hogy a katholi-
kusok ébredeznek és mindinkább csoportosulnak védelmi 
kötelességeik megértésére és teljesítésére, minket is itt 
Nagy-Tapolcsányban, az ég hatalmas királynőjének ezen 
kegyekkel kitüntetett bucsuhelyén ilyen szent érzelem 
hozott egybe: kath. kötelességeinket megismerni a jelen 
körülmények között, és ezek betöltéséhez Isten nevében 
s a nagytapolcsányi sz. Szűz védelme alatt azonnal hozzá 
látni a múltra és a jövőre nézve egyaránt. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, jul. 24. Az apostoli magyar király keres-

kedelmi miniszterének adott leczke a trafikosokról. — 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy igazi, de-

rék, jó és nagyszellemü miniszter, Baross Gábor volt a 
neve. Ez a miniszter, bár a legmaterialisztikusabb tárczát 
gondozta a kormányban, mégis legtöbbett tett a vallásért, 
erkölcsért az emberi, a társadalmi jólét magasabb javai-
ért. Figyelemmel kísérte a munkásosztály sorsát és azon 
segíteni is iparkodott. Hogy a munkakedv a test és lélek 
pihenésével fokozódjék, létre hozta a vasárnapi munka-
szünetről szóló törvényczikket. Igaz, hogy ebben nem a 
vallásosság van elrendelve, hanem csak a vallási köteles-
ségek teljesítésének föltétele, a munkaszünet van bizto-
sítva a munkával foglalkozók számára. Ez is jobb, mint 
semmi, vagyis a Baross-előtti rendezetlenség. 

A vasárnapi munkaszünetről tudvalevőleg az 1891. 
XIII. törvényczikk szól. Most pótlólag egy pénzügymi-
niszteri rendelet jelent meg a dohánygyártmányok árusí-
tásáról. A pénzügyminiszteri rendelet rést üt Baross Gá-
bor minimális jót tartalmazó törvényén, a vasárnapi szü-
netet tartani kötelesek sorából kiveszi a dohánygyártmá-
nyok elárusítóit s elrendeli, hogy a trafikosok vasárna-
pokon és ünnepnapokon, egész nap kötelesek a kincstár 
dohánygyártmányait árulni. Az egyedüli ok, a melyre e 
rendeletnél a pénzügyi kormánynak hivatkozni lehet, 
az, hogy a — trafikok az államnak sok pénzt jövedel-
meznek. 

Eltekintve a dolog vallási és erkölcsi oldalától, a 
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pénzügyminiszteri rendelet formailag is el van hibázva. 
Az 1891-iki XIII. t.-cz., a vasárnapi munkaszünetről pol-
gári jogokat állapit meg, az emberi munkával foglalko-
zók számára, jogokat a munkától való szünetelésre. Ezeket 
a jogokat miniszteri rendelettel korlátozni vagy elkobozni 
alkotmányos országban, hol még a király eljárását is 
közakarattal elfogadott törvények szabályozzák, nem lehet, 
nem szabad. De íinanczialis tekintetben is alaptalan, a 
miniszter rendelkezése. Ha a muuka bármely ágában a 
munkások vasárnapi szünetelése munkásra és munkaadóra 
nézve nem jár akkora jövedelem-csökkenéssel, hogy a 
miatt munkás és munkaadó meg nem élhetnek, sőt ellen-
kezőleg munkások és munkaadók a vasárnapi munkaszü-
net daczára elég jövedelmet biztosithatnak maguknak a 
hétköznapi munkálkodás által : a kincstár és trafikok is 
egész vasárnapra kötelezőleg kiterjedő elárusitás nélkül 
is boldogulhatnak nagyon jól. Est ezt a trafikosok jól 
tudják és a pénzügyminiszternek szemébe meg is mond-
ták f. hó 8-án itt Budapesten tartott gyülésökben. 

Általában a Bszabadelviií<-kormány ugy látszik min-
den eddigi törvényt, melyből anyagi hasznot nem tud in-
kasszálni, csak néma nyomtatott Írásnak tartja, melylyel 
kénye-kedve szerint elbánhatik. A vasárnapi munkaszü-
netről szóló törvényjavaslat kimondotta a munkaszünet 
megtartásának szigorú kötelességét. Ezt a jól indult, jó 
erkölcsű elvet a szabadelvű kormány lassan-lassan egé-
szen meghamisította. Kezdetben egyeseknek engedménye-
ket adott a munkaszünet megszakításának, illetve a mun-
szünet kezdetének kitolására. Ezt látjuk különösen a 
kereskedőknél, a kik üzleteiket az utolsó időben egymás-
után hagyogatják nyitva vasárnapokon s zavartalanul 
árulják portékáikat egész vasárnapokon át. Most már 
meg a trafikosokat a köteles és jogos munkaszünet egész 
idejére kötelezni akarja a munkaszünet kötelességének 
meg nem tartására s a törvény által munkaszünetre adott 
jog feladására. 

A kormány, melynek feladata a közjó elérésének tá-
mogatása, maga rontja a népet, a közerkölcsöket, a jó 
szokásokat, maga teszi tönkre még a minimális, jót tar-
talmazó törvények körömnyi jó hatásait is. 

Az ily kormány megérdemelte azt, hogy a trafiko-
sok adjanak neki leczkét, nem annyira a közmoráibó11, 
mert evvel a trafikus urak maguk se nagyon törődnek 
ám, hanem abból az egyszerű financziális számításból, 
hogy a mit vasárnap a munkaszünet miatt meg nem vesz 
a kincstártól a közönség, azt bizonyára megveszi előre szom-
baton. Tehát a trafikok munkaszünete nem károsítja meg 
a kincstárt. Tehát a kormány ne kötelezze a trafikusokat 
a vasárnapi árulásra, hanem terjeszsze ki rájok is a 
vasárnapi munkaszünetnek jogát, illetve kötelességét. 

Annak emlékezete okáért, hogy kiktől, mily nevek-
től kapott a szabadelvű magyar kormány az egyszerű 
financziális okosságból is, meg egy kicsit a közmorálból 
is megoktatást, ;de iktatjuk, a trafikusok jul. 8-iki gyű-
lésének leírását, a mint következik : 

„Az értekezleten mintegy százhúsz érdekelt tőzsde-
tulajdonos jelent meg. Az értekezleten Svarcz Jakab elnö-
költ s aztán dr Breuer Miksa fővárosi ügyvéd vázolta az 
összejövetel czélját, a mely abban van, hogy mozgalom 

I indíttassák az iránt, hogy a vasárnapi munkaszünetre vo-
natkozó törvény jótéteményei a dohánytőzsdék kezelőire 
is kiterjesztessenek. 

Bemutatta a mozgalomhoz csatlakozók nyilatkoza-
tait, a melyekből az tűnik ki, hogy több mint 1500 
tőzsdetulajdonos kívánja a vasárnapi munkaszünetnek 
reájuk való kiterjesztését s a kik előre is kijelentették» 
hogy a mai értekezlet határozataihoz hozzájárulnak. 

A mozgalom eddigelé 52 városra terjedt ki, a me-
lyekben a trafikosok egyetemlegesen kívánják a munka-
szünet kiterjesztését. E városok a következők : Alvincz, 
Arad, Bács-Novoszelló, Bács-Petrovoszelló, Bács Topolya, 
Baja, Baranya Benge, Bát, Belvárt, Beregszász, Brassó, 
Czegléd, Debreczen, Devecser, Duna-Földvár, Esztergom, 
Gyón, Győr, Győr Sziget, Jászberény, Igal, Kalocsa, Keszt-
hely, Kisbér, Kolozsvár, Körmöczbánya, Légrád, Lúgos, 
Mármaros-Sziget, Mezőkövesd, Miskolcz, Mohács, Nagy-
Kikinda, Nagyvárad, Nyíregyháza, Nyustya, Pápa Pécs, 
Rakomaz, Siófok, Sopron, Szatmár, Szeged, Székely-Ud-
varhely, Székesfe' érvár, Szob, Szombathely, Szulok, Te-
mes-Gyarmat, Ungvár, Zenta, Zsombolya. 

Előadja aztán Breuer Miksa, hogy a tőzsdetulajdo-
nosok eme mozgalmának alapja magában a törvényben 
van, a mely a kereskedők részére munkaszünetet állapit 
meg, kivételt tenni, tehát nem lehet, annál kevésbé, mert 
a kincstár érdekei sem fognak szenvedni. A munkaszü-
netre való törekvés tehát keresztülvihető, mert a tőzsde 
tulajdonosok többsége kívánja, mert jogos és mert senki 
érdeke ezzel nem károsodik. 

Ezek után előterjeszti a junius hó 17-ikén tartott 
előértekezlet következő javaslatait: 

1. Mondja ki az országos értekezlet, hogy kívánja a 
vasárnapi kötelező munkaszünetet a dohánytőzsde tulaj-

; donosok részére. 
2. Mondja ki az országos értekezlet, hogy a záró 

órát ama trafikosok részére, a kik egyéb czikkeket is 
árusítanak, ugyanarra az időre kívánja, a mely rájuk kü-
lönben is kötelező (tehát délelőtt 10, vagy 12 órára), a 
kizárólagos tőzsdék részére pedig déiután 2 órára. 

3. Mondja ki az értekezlet, hogy a dohánytőzsde 
tulajdonosok érdekeinek megóvására országos ipartestüle-
tet alakit és hivatalos szaklapot alapit, a mely az ipar-
testület összes tagjainak havonta legalább kétszer díjmen-
tesen megküldessék. Az értekezlet ezeket az inditványokat 
Hillinger Ferencz, Szeidl Samu, Iringer János, Steinber-
ger Jakab, Haimann József, Breitner Zsigmond, Muszlai 
Gyula, Yáradi Zsigmond, Nemesei Árpád felszólalásai után 
elfogadta és megválasztotta a budapesti és vidéki tagok-
ból álló végrehajtó bizottságot, a mely a további teendő-
ket elő fogja készíteni. E bizottság elnöke dr Breuer 
Miksa lett, pénztárosa Brunner Alajos és ellenőre Bog-
dánffy E. Az értekezlet ezzel véget ért." ? ? 

Tudomány és Irodalom. 
A Szent-István-Társulat tudományos és irodal-

mi osztályának felolvasó üléseiből kelt kiadványok. 
1. Az uráli nyelvek helyhatározói demonstrativ ele-

mei. Dr Giesstvein Sándor rendes tagtól. Felolvastatott a 
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tud. és irod. osztály 1894. márez. 14-én tartott ülésében. 
Budapesten, 1894. 8-r. 29 lap. Ára 40 kr. 

2. Két török diplomata Magyarországról a XVIII. 
században. Dr Karácson Imre rendes tagtól. Felolvasta-
tott a tud. és irod. osztály 1894. márczius 14-én tartott 
ülésében. Budapest, 1894. 8-r. 20 1. Ára 25 kr. 

3. Boncz könyve a vallás körüli felségjogokról. Irta 
Dedek Crescens Lajos. Budapest, 1894. 71 1. Ára 70 kr. 

Igen alaposan, egy szakember alaposságával, egy 
igazi történetbuvár szigorú kritikájával bonczolta szét 
szerző Boncz Ferencz államomnipotencziás irányzatú köny-
vét. Visszatérünk reá. 

A Szent-István-Társulat legújabb népiratkái. 
1. 84. Messes János bűne, vagy: Mire jut a temp-

lom-kerülő? Irta Tihanyi Aladár. 16-r. 19 1. Ára 3 kr. 
2. 85. Szerencsés András, vagy : Mit tehet az igaz 

buzgóság? Irta Szemlér Ferencz. (Versben.) 26 1. Ára 
4 krajczár. 

3. 86. Jézus születése. Karácsonyi pásztorjáték. Irta 
Molü Adolf. 32 1. Ára 5 kr. 

4. 87. A szegény asszony, vagy : Mit mivel a pol-
gári házasság? Irta Vcrösváry Ernő. 36 1. Ára 6 kr. 

5. 88. A falu birája, vagy : A községi dolgoknak hű 
tüköré. Irta Szokoly István. 19 1. 3 kr. 

Valóságos manna-esők ezek a röpiratok a magyar 
nép életének táplálására. 

— Mészáros Kálmán sz. Fer. r. atyánál, Budapesten, 
a következő jó és hasznos munkák rendelhetők meg : 

„Örök igazságokE könyv valamint a hitszónokok-
nak egyházi beszédekül, ugy a keresztény családoknak 
olvasmányul, igen hasznos s üdvös szolgálatot nyújt. 
Valóban örök igazságokat tartalmaz. Korunk tévedéseit s 
ferde fogalmait ostorozza, alkalmazva honi állapotaink és 
viszonyainkhoz. A keresztény családoknak eléggé nem 
ajánlható, különösen hitellenes s vallásgunyoló és megvető 
napjainkban. A hit és erkölcs ápolására és megerősité-
sére, meggyőző érvekkel iparkodik a lelket fölébreszteni 
s érdeklővé tenni. A kiben csak egy kis vonzódás van a 
komolyabb vallásos olvasmányokhoz, az örömmel fogja e 
könyvet olvasni, mert tartalma bizonyára lelkét fogja át-
járni. Ára fűzve bérmentes küldéssel 1 fr t 30 kr. Csinos 
vászonkötésben 1 frt 80 kr.. félvászon 1 frt 50 kr. Aranymet-
szésü diszkötésben 2 írt 30 kr. 

A Szent-Család imakönyve, sz. József tisztelete. Egy-
házmegyei hatóság jóváhagyásával. Sz. József tiszteleté-
nek ajtatosságát a legbővebben tárgyalja, miért is külö-
nösen a Sz. József-társulati tagoknak alig mellőzhető 
segédkönyvül szolgál. De minthogy a templomi közös 
ajtatosságokat is magában tartalmazza, minden kath. hí-
vőnek legpraktikusabb imakönyvül szolgálhat. Ára csinos 
kötésben, bérmentes postaküldéssel 85 kr. 

A legfölségesebb oltári szentség imádása és az oltár-
egylet ismertetése. IV-ik ujolag átjavitott kiadás. Megbe-
csülhetlen hasznos könyvecske. Vajha minden kath. csa-
ládnál ismernék. Ára 18 kr. 

Paray-le Monial, vagyis: Jézus legszentebb Szive 
tiszteletére vonatkozó jelenések. E könyvecske, valamint 

Jézus szive társulatának megismertetésére, ugy Jézus 
szive tiszteletének buzdítására szolgál. Ara 20 kr. 

Róma, vagyis az örökváros nevezetességei. Függelé-
kül : O szentsége XIII. Leo pápa életrajzával. Ára 20 kr. 

Nagy Mária-Czell, vagyis : Nagy Lajos magyar király 
győzelme. 18 kr. 

„Lourdes" vagyis: En vagyok a szeplőtelen fogan-
tatás. Mindazt röviden tartalmazza, amit e világhirü cso-
dahelyről minden jóravaló kereszténynek tudni hasznos 
és szükséges. Ára 20 kr. 

A halálról. Elmélkedések és imák a szenvedők és 
betegek vigasztalására. Fűzve 1 frt . Egész vászonkötésben 
1 frt 50 kr. 

Nagyböjti szent beszédek, melyek a mult nagyböjt-
ben lettek elmondva a budapesti Ferencziek templomá-
ban. Ez nemcsak prédikáczió, de a híveknek is igen hasz-
nos olvasmányul szolgálhat. Napjaink egyházellenes tö-
rekvései és ostromlásai párhuzamban vannak állítva Jézus 
Krisztus szenvedésével az Olajfák-hegyétől a Golgotáig. 
Lehet ezt olvasni akár mikor, nemcsak nagyböjtben. Ára 
35 kr. (vei unum sacrum). 

V E G Y E S E K . 
— László főherczeg a Mátyás templomban. László 

főherczeg Himmel alezredes kíséretében megtekintette a 
budavári Mátyás templomot. Az ifjú főherczeg, a kit 
Nemes Antal dr budavári káplán kalauzolt, körülménye-
sen megmagyaráztatta magának a különböző történeti 
falfestményeket s különös érdeklődéssel szemlélte a Szent 
Istvánt, Nagy Lajost és Budavár visszavételét ábrázoló 
nagy falfestményeket. Azután a királyi oratoriumba ment, 
hol a koronázásra vonatkozó dolgok kötötték le figyel-
mét, majd pedig megnézte a templom alatt levő királyi 
sírboltot, hol az Árpádházi III. Béla király és felesége 
Antiochia Anna sarkofagja van és a lorettói kápolnát, 
hol a királyné menyasszonyi koszorúja függ. A templom 
belső részeinek megtekintése után Gyalus László építész 
vezetése mellett fölment a templomtoronyba s itt jó da-
rabik a remek kilátást élvezte. A főherczeg közel két 
órát töltött a templomban, a mikor azután legnagyobb 
megelégedésének kifejezése mellett eltávozott. 

— Törökország magyar kolerája. A nemzetközi köz-
egészségügyi tanács, a kolerának Drinápolyban való fel-
lépése következtében rendkívüli ülést tartott, a melyen 
török részről hivatalosan annak a nézetnek adtak kifeje-
zést, hogy a betegséget Magyarországból hurczolták be. 
Ez ellen a tökéletesen alaptalan feltevés ellen dr Hagel 
osztrák-magyar kiküldött óvást emelt s azt a javaslatot 
terjesztette elő, hogy a behurczolás módjának megállapí-
tása végett a koleraesetek behatóan vizsgáltassanak meg. 
A közegészségügyi tanács elrendelte, hogy az Európából 
jövő utasok a keleti vasút két határállomásán Zibeftse-
ben és Musztafa-Pasá-ban szigorú orvosi vizsgálat alá vet-
tessenek. A Drinápolyból Konstantinápolyba menő uta-
soknak előbb vissza kell utazniok Musztafa-Pasába s ott 
öt napi vesztegzárt kell kiállaniok. A kolera Mamuret-ul-
Aziz, Konia és Angora vilajetekben veszedelmesen terjed, 
Samsun és Trapezuntban ellenben majdnem egészen meg-
szűnt. 
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— Hogyan teremnék a milliók. A vámház-körut és 
a Pipa-utcza sarkán nagyban folyik a fővárosi vásárcsar-
nok épitése. Az épités jogát ajánlati tárgyalás utján a 
Holzspach & Orincsek czég kapta meg. A czég a szerző-
dés értelmében köteles lett volna az uj épitési határoza-
tok szerint az ezekben előirt, meghatározott méretű uj 
téglát használni. E kötelezettséget a czég a mult hónap-
ban el is fogadta. Csakhogy a Holzspach & Orincsek czég 
ezt a kötelezettséget könnyen lerázta a nyakáról, jól 
tudván, hogy az épitési jogot már csak azért sem veszik 
el tőle, mert azáltal uj ajánlati tárgyalások válnának 
szükségesekké, ami hosszas idővesztegetéssel járna. A 
jeles czég tehát gondolt egyet, s kettő lett belőle, vagyis : 
alig kezdték meg a leendő vásárcsarnok helyén állott 
épület alapjait bontani, a vállalkozó czég azt vette észre, 
hogy az épitési statútumokban előirt téglák nem kapha-
tók elég mennyiségben, azonfelül az áruk is felszökött, 
minthogy az összes fővárosi építkezésnél csak ilyen téglát 
szabad használni. Mindez „állítólag" igaz. A Holzspach 
és Orincsek czég tehát ezen tény alapján nem rendelt 
meg kellő mennyiséget e téglákból, a mint szerződése 
értelmében köteles lett volna, hanem e helyett kérvényt 
intézett a városi tanácshoz, hogy miután a többször em-
iitett uj téglákból kellő mennyiség a kikötött időre be 
nem szerezhető, s ezáltal az épités is halasztást szenved 
— engedtessék meg neki, hogy a vásárcsarnok épitéséhez 
régi méretű téglákat használhasson. — A kérvényben 
természetesen egy kukk említést sem tettek arról, hogy a 
régi méretű téglák bizony sokkal olcsóbbak a szerződés-
ben kijelölt tégláknál, s hogy ennélfogva a czég jókora 
összeget takarít meg a maga számára. A tanács csodá-
latraméltó rövidlátással kedvezően intézte el a kérvény 
sorsát és a Holzspach és Orincsek czég megszabadulva a 
vállalkozás által magára vett költség tetemes részétől — 
jókat nevet a markába. Egyébiránt tudnivaló, hogy a 
vállalkozó czég háta mögött a Haas és Deutsch czég áll, 
a mely érti a módját annak, hogy hogyan teremnek a 
milliók. 

— A gellérthegyi vasút terveit Wein János mérnök 
már elkészítette s a vasút építését még ez év őszén meg 
is kezdik. Ez a vasút az eddigiek közt a legmeredekebb 
lesz Budapesten. Az alsó állomás a Döbrentey-utczában a 
két uj hid között lesz, a felső állomás pedig a hegy te-
tején. A kocsikat vizerő fogja hajtani s a felvonó-kocsik 
drótkötéllel lesznek összekötve, mint a várbeli gőzsikló-
nál vannak. Az indítás ugy történik, hogy az alsó ko-
csi vezetője telefonon jelzi, mennyi utas van a kocsiban 
s erre fönt annyi vizet bocsátanak a viztartóból a fönlevő 
kocsi alján elhelyezett tartóba, a mennyi a túlsúlyra elég 
s igy a felső kocsi súlyánál fogva felvonja az alsót. Egy-
egy kocsi 28 utasra lesz berendezve s mivel az ut meg-
lehetős szédítő, a gyöngébb idegzetüek számára egy sötét 
kocsit is csinálnak. A vasút a milleniumra teljesen kész lesz. 

— Botrány az olasz udvarnál. Az olasz királyi ház 
egyik tagja egyre ujabb jeleit adja annak, mekkora te-
kintélye van az olasz királynak a saját országában, a 
saját hozzátartozói előtt. A napokban történt, hogy Leti-
czia herczegnö, noha gyászban van, tisztekkel és sport-
kedvelő emberekkel hajnalig együtt mulatott és tánczolt. 

Ennek következtében a király kitiltotta a herczegnőt az 
udvarból és vele minden összeköttetést megszakított. Ez 
azonban mi hatást sem tett a herczegnőre, mert a napok-
ban nyilvános helyeken kerékpározott. Turinban a minap 
egy őrnagy egy csapat katonát vezényelt, miközben ész-
revett egy hölgyet, aki két férfi társaságában bicziklizott. 
Nem nézte meg figyelmesebben a hölgyet s igy termé-
szetesen nem ismerte fel és nem tisztelgett neki. A her-
czegnö e tiszteletlenségért följelentette az őrnagyot a tér-
parancsnoknál, aki elzáratta az őrnagyot. Az őrnagy azzal 
mentette magát, hogy nem hitte volna, hogy egy her-
czegnö nyilvános helyen bicziklizzék. A térparancsnok 
áttette az ügyet a hadügyminisztériumhoz, mely által a 
király is tudomást szerzett az uj botrányról. A király 
azonnal elrendelte, hogy az őrnagyot bocsássák szabadon, 
a herczegnőt pedig utasította, hogy az udvari viseletet 
azonnal tegye le, ami egyértelmű két havi szobafogság-
gal. A herczegnőt azóta nem lehet személyesen látni, ha-
nem e helyett kiállíttatta arczképeit a városban. Turin-
ban nagy a felháborodás a magát méltatlanul viselő her-
czegnö ellen. 

— Az egy forintos államjegyek bevonása. A valuta-
törvények publikálása után nemsokára meg is kezdődik 
az államjegyek bevonása. Ez a bevonás ugy történik, 
hogy az összes állampénztárak a hozzájuk érkező egy 
forintos jegyeket visszatartják. Ez okból a nevezett pénz-
tárakat el kell látni a szükséges ezüstpénzzel, a mely az 
egy forintos jegyeket pótolja a forgalomban. Hogy na-
gyobb mennyiségű egyforintos jegyeket ki lehessen vonni 
a forgalomból, a kormány az osztrák-magyar banktól 
arany ellenében ezüst forintosokat vesz át. Ez egyezséget 
a bankkal csak e hónap utolsó napjaiban fogják megkötni 
ugy, hogy az egy forintos jegyek bevonását is csak ju-
lius hónap vége felé lehet megkezdeni. 

— Asztalosok sztrájkja. A budapesti gyári, mű- és 
épület-asztalosok elhatározták, hogy e héten megkezdik 
a sztrájkot. Ezek az asztalosok most még csak arra igye-
keznek, hogy sztrájkjukba bele vonják az asztalos nap-
számosokat is. Ha ez sikerül, akkor hétezer asztalos fog 
sztrájkolni a fővárosban s az asztalos munka ugy a gyá-
rakban, mint az építkezésnél és magánosoknál ócijesen 
megakad. Ha az asztalos napszámosok nem mennek be a 
sztrájkba akkor a sztrájkolok száma körülbelül háromezer 
lesz. E tárgyban tartottak ma két helyen is gyűlést. A 
Gregersen-gyár munkásai soroksári-ut 30. szám alatti 
vendéglő kerthelyiségében mintegy 100-an gyűltek össze, 
melyen Beck József munkás elnöklete alatt bizalmi fér-
fiakat küldtek ki, a kik a jövő gyűlés és a sztrájk terveze-
tét hivatvák megállapítani. A gyűlésen különösen kifakad-
tak a Gregersen-gyár hivatalnokai ellen, a kik lelketlen 
módon használják ki a munkaerőket. A gyűlésen Osz 
Szabó Péter munkás adta elő helyzetük mostoha állapot-
ját, a mi után kimondották, hogy csatlakoznak a nagy 
sztrájkhoz. A M. Á. V. és a Ganz-gyár munkásai, mintegy 
400-an a Baross-utcza 129. sz. alatti vendéglőben gyűl-
tek össze este fél 8 órakor. Az összegyűltek régi aszta-
losok voltak, a kik rövid tanácskozás után kimondották 
csatlakozásukat a nagy sztrájkhoz. Az elkeseredés nagy a 
M. Á. Y. és Thék-féle gyár iránt. A munkások szervez-
kedése a sztrájkra oly rohamosan fejlődik, hogy a jövő hé-
ten biztosra lehet venni a 7000 munkás sztrájkját. 

^ ^ Szerkesztőségi jelentés. 
A lap szerkesztőjét távolléte alatt a szerkesztésben 

Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya helyettesíti. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Brertuy Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

Budapest, 1894. Na?y Sándor könyvnyomdájából. (Papnő velde-utcza 8. sz.. 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Ad Memóriám Festivitatis Sacerdotii Reverendissimi ac Excellentissimi Domini Francisco 
Lönhart. — A kath. ellenrefomráczió kiindulása Magyarországban a nevelés és tanitás reformjából. — A nagytapolcsányi kath. nagygyűlés 

lefolyása a beszédekkel. — Egyházi Tudósítás: B u d a p e s t : Magyar katholikusok imádsága. — f Vilmos. — Vegyesek. 

AD 

MEMÓRIÁM FESTIVITATIS SACERDOTII 
REVERENDISSIMI AC EXCELLENTISSIMI DOMINI 

F R A N C I S C I L Ö N H A R T 
EPISCOPI ROM. KATH. TRANSSILVANIENSIS 

Fost decursum annorum quinquaginta Anno 1894 die 28-a 
mensis Julii celebratae 

AB 

ALEXANDRO TAMÁSI 
FISCALI MAGISTRAT ÜALI CLAUDIPOLITANO 

AC CAUSARÜM ADVOCATO DEDICATA 

E L E G I A, 
Jam dies illuxit multo resonata rumore, 

Splendet et invigilat mentibus illuminât 
Quae protulit geminum jam duplici nomine Cultum, 

Quo virtus Juvenis colitur aeque senis. 
Nam scilicet Juvenis studiis imbutus alacris, 

Ordine cum sacro vestitus unctus erat. 
Hoc recolit rumor bic currens velocibus alis 

Hocque moderna dies significat toties, 
Quoties ingressos revolvitur ista per annos, 

Quae modo praenituit decies quinta fuit. 
Hoc factum Juveni, de quo nunc agitur istis 

Versibus, ut notuit omnino scala fuit, 
Per quam quis honores graditur ad sublimiores 

Consequiturque suum quisque sibi stadium. 
Ecce solers Juvenis quamvis non ad astra tetendit, 

Attamen emeruit laudes et omne túlit, 
Quod desideriorum ratio commendat et optât 

Nunc praecingit honos, stat sicut unus heros 
Moraliter tan tum verborum summito sensum 

Cum spiritus promptus est, vero corpus iners, 
Jamque senex factus evanuit ipsi juventus, 

Apparet ille canis crinibus atque comis, 

Nempe sicut alii veteres aetate provecti 
Quorum jam faciès ruga senilis arat, 

Sed tarnen o Praesul ! quid nunc tua quid mea refer t? 
Dummodo sit corpus, sit animusque sanus. 

Historiamque cujus modo carmine reddit imago, 
Praebuit aeque tua tani veneranda vita. 

Cum fueras juvenis o Praesul ! mente recole, 
TUÜC citus eras eo ut decus esto modo 

Ordinis illustris cui zelo praees et ipse, 
Quam custos fidei pascis ovile Dei, 

Quum sis magnanimus, blandus rectusque Sacerdos 
His gloriare modo convenit Episcopo. 

Heu utinam possem blandis exprimere verbis, 
Quod latet in scrinio pectoris exiguo, 

Heu ! utinam possem versus hilaresque robustos 
Hac die cum magna mittere laetitia 

Non fieret opus hoc tunc tristis Elegia, quam nunc 
Curreret erecto capite laureato. 

Sed prodolor ! fateor pro futuris moereor angor. 

Quod animae sensa deprimit ad minima. 

Causam malorum patientis scrutari noli, 
Certe ea non latet, omnibus aeque patet, 

Nam tale spectaculum, quod cernitur omne per aevum, 
Certamen est duorum denuo Geniorum 

Quo bonus a malo semper profligatui ab Ovo, 
Inde fit oratio : libera nos a malo. 

Tam Genius atrox quam qui modo caput "erexit 
Non fuit a jacto Saeculorum podio. 

Etnicorum Genius quamvis caligine tinctus 
Quaesivit ipse Deum, quaesivit aeque mores, 

Sed qualis his diebus dominât protervia mundum 
Ubique cum locorum docetur atheismus, 

Talis in annorum spatiis apparuit unquam 
Haereses et alii non negarunt Dominum, 

Sed hie quasi leo rugiens aggreditur orbem 
Gregem fidelium quin imo plane Deum, 

Quam vipera crudelis halitu morsuque suffocat 
Omnia quae Dei sunt, quae nobis optata sunt. 

9 
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Cum Genio dicto connivens ipse videbit 
Effectum, quoniam tendit in exitium. — 

Ideo chara mea alma mater Ecclesia potes 
Plangere quam vidua luctata sorte sua 

Sed tarnen o mater ! quamvis sis vincta catenis 
Desperare noli, confide Conditori. 

E- t lapis in Coelis gravis caput anguli factus, 
Ad quem quis cadit aut quibus ille cadit 

Conterit in cineres magno fragore ruendo, 
Fac Jairo simile, confide magnopere. — 

Consules baec videant quoque Sceptra tenantes 
Qui praesunt populis, praediti sunt habenis 

Ad lapidem ne cadant aut cadat lapis ad illos, 
Nam Deus veraci loquitur ore suo. 

Jamque s^nex Juvenis verbis meis ad te revertor : 
Oblata benevole suscipe ab aeque sene. 

Hac die cum labitur jam quinquagenarius annus 
Ab ea qua sacro Ordine potitus es 

Quid optare magis possem tibi Domine Praesul : 
Quod cupis, non careas ; corpore convaleas, 

Ut sanus possis jam concreditum tibi gregem 
Prae lupulis Orci custodiens tueri. 

Ut citatus ad rationem tunc dicere possis 
En ! mihi quas dederas sum tuitus animas. 

Vale! 

A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyar-
országban 

a nevelés és tanitás reformjából, 
Cséplő Péter nagyváradi prém. r. tanártól. 

I. 

A pécsi főiskola utolsó diákjai mestereikkel 
együtt a mohácsi téren vérzettek el. A magyar 
múzsa elhallgatott. A tudomány csarnokai hosz-
i-zu időn át üresek és némák maradtak. A halál 
nem váratlanul következett be. Az elköltözött 
öreg is volt, beteg is volt és nem volt senkije, 
ki gondját viselte volna. Nem akadt orvos, ki 
az alélt tagokba uj erőt öntsön, az elbágyadt 
szellemnek uj és friss erőt kölcsönözzön. A pécsi 
főiskola kisebb testvérei Zsigmond király budai 
akadémiája (a Sunda), Vitéz János pozsonyi 
egyeteme és Mátyás király budai főiskolája ve-
zérlő Maecenások hiányában egymásután némul-
tak el. A mohácsi vész csak a végdöfést adta 
meg. Olaszországban már két századdal előbb 
az izlés uj i rányt vőn és kifejezést nyert a 
renaissanceban, Németországban már felütötte 
fejét a reformáczió szelleme. Az élet minden 
mozzanatában élénk lendület, de különösen az 
úgynevezett tudós világban, hogy enyhén szóljak, 
erős mozgalom t á m a d t A tudományok iránti 
hajlam fel volt szítva. 

A vágy a görög és latin klasszikusokat ere-
detiben olvasni, mindenfelé élénken nyilvánult 
éppen akkor, midőn a nemzeti nyelv iránti ér-
zék már hatalmasan megnyilatkozott. Nálunk a 
renaissance már a XV. század elején rohamosan 
érezteté hatását . Nagyjaink és jobbjaink befo-
lyása alat t állottak. Zsigmond félszázados) uralma 
tele van nagy eseményekkel, alkotásokkal, de a 
kul turának alig ju t belőle valami, a magyar 
kul turának éppen semmi. Alkotott mindössze 
egy akadémiát Budán, melyről mindössze annyit 
tudunk, hogy nevét viselte s röviditve Sunda-
nak nevezték, és ismerjük egy pár mesterének 
nevét, kik a kosztniczi egyetemes zsinat alkal-
mából kiválóbb szerepet játszottak. Királyainknak 
eszményképe az igazságos Mátyás, ki több mint 
32 éven át és sokszor csaknem korlátlan hata-
lommal vezette a nemzetet, ki a magyar névnek 
annyi t iszteletet szerzett ugy kint és bent, mint 
fegyverének dicsőséget, a mivel egész Nyugat-
Európát csodálatra ragadta. Ugyanazon Mátyás 
ez, ki korának összes műveltségét magában egye-
sité. Ezt tanusi t ja a pára t lan fénynyel és a mű-
vészet remekeivel felszerelt budai várlaka, ezt 
t anus i t j a a rendkivül gazdag könyvtár, melyhez 
hasonlónak csak a rómait, a párisit és flórenczifc 
t a r to t ták , ezt bizonyitja a Zsigmond által felál-
l í tot t , de időközben elhanyatlott budai akadé-
miának ú j ra való megalapítása és oly nagy 
mérvben szándékolt kibővítése, hogy á l d á s a na-
tása az egész országra kiterjedjen. Ebben azon-
ban, fájdalom, kezdetben a terhes háborúk gá-
tol ták, később pedig korán bekövetkezett halála 
örökre megakadályozta. Mátyás igen szerette az 
örökszép Rómát és általa a még vonzóbb görög 
szellemet, befolyásuk alatt élt, csak ugy, mint 
Vitéz, vagy Pannonius, ki János nevét pusztán 
a klassziczizmus iránti hajlamból Janusra vál-
toztat ta . Igen, e kor fiai mind a renaissance 
hatása a la t t éltek és működtek. Ez állott utjokba 
azon alapelv beismerésében, hogy a nemzet a 
kul turában él, és mondhat juk saját kultúrájában. 
Igen, a középkor homályából ifjú erővel kibon-
takozott renaissance ragyogó fényével elvakitotta 
korának fiait, azt hívék, hogy a klasszikus haj-
dan ismét fel fog virágzani.*) Ciceró nyelvén 

*) Bonfinius dialog, de Virgin. 12. ol. Beatrix ki-
rálynéhoz : Introduxisti liberales artes in Hungáriám qua-
rum foecondissimi videris esse officiosa. Továbbá Danu-
bium barbara verba redolentem latina loqui coegisti et 
cum invictissimo viro tuo reddidisti talem, ut cum lati-

1 nissima Italia comparari possit. 
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beszéltek. Homér hangján i r tak , váraik csarno-
kai t megrak ták Herkulesekkel és Minervákkal. 

II . 

A renaissance-ot nyomban köve t te a refor-
máczió. A reformáczión ér t jük nem csak a nagy 
egyházszakadást , melynek következtében a róm. 
ka th . egyház kebeléből sok millió hivő kivál t , 
hanem ér t jük egyszersmind mindazon következ-
ményeket , melyeke t ezen kétségkivül rendkivül 
fontos tö r téne t i t ény magával hozott, vagy a 
melyeknek okozója volt Természetesen én ceak 
azokra szorítkozom és csak annyiban, a mennyi -
ben felvett t á rgyamra , az okta tás-ügyre vonat-
koznak. A renaissance klasszikus műveltsége leg-
feljebb csak néhány vá lasz to t ta t boldogí thatot t , 
a nagy tömeget egészen ér in te t lenül hagyta . A 
reformáczió ellenkezőleg a tömegre, a népre 
ha to t t , legerősebb fegyvere a nép nyelve volt 
szóban és Írásban. Munkájá t szerfelet t megköny-
ny i t e t t e és gyors í to t ta a kevéssel előbb fe l ta lá l t 
sajtó. A reformáczió pár rövid esztendő a la t t 
óriási ha ladás t t e t t Közép- és Nyugat -Európában. 
Magyarországnak fele, majd nagyobb része ennek 
hódolt. Ezen gyors előmenetel megdöbbenté a 
királyt , az országgyűlést, az ország nagyja i t . 
Eszközök u tán néztek, módokról t a n a k o d t a k , 
miként l ehe tne ezen előmenetelnek gá t a t vetni, 
és mennyiben l e h e t n e az elvesztet t t é r t vissza-
szerezni1? 

Legjobb módnak muta tkozo t t ugyanazon 
eszközökkel megakasztani az ellenfelet terjesz-
kedésében, vagy ha lehet, kiszorítani, melyeknek 
sikerét az ellenfél leginkább köszönhette . Az 
elsőre a leghatásosabb eszköz volt u j és jobb 
iskolák alapítása, a másikra a nemzet i nyelv 
a lkalmazása nem csak a beszédben, hanem a 
sa j tóban is. Rövid idő a la t t a magyar könyvek-
nek egész k i s i rodalma keletkezet t . Mi csak az 
i sko lákná l maradunk , melyek kétségtelenül erő-
sebb hatássa l voltak hazánk jövőjére minden 
i ro t t betűnél . Ezen nagy horderejű munkának , 
vagyis mint nevezni szokták, az ellen-reformá-
cziónak kezdeményezője Oláh Miklós volt. Oláh, 
ki már II. Ulászló és még inkább II. Lajos 
királysága idején nevezetes szerepet já t szot t , 
román eredetű, s a havasalföldi fejedelmek 
sar jadéka volt. A szerencsétlen mohácsi csata 
u tán Mária királyné oldalán marad t és a 
Ferdinánd - pár t iakhoz csatlakozott. Majd V. 
Károly császár rendeletéből elkísérte Máriát 

Flandr iába és első tanácsosa volt a kormány-
ügyekben. Elet irói szerint m á r akkor megbe-
szélte Máriával , ki egykori hazá ja i r án t mindig 
élénk részvétet t anus i to t t , a módokat és eszkö-
zöket, hogy miként lehe tne Magyarországban az 
u j i tók működésének gá ta t vetni és a ka thol i -
czizmust régi fényébe visszaállítani. Ennek a 
nagy m u n k á n a k végreha j tásá ra a legalkalma-
sabbnak ta lá l ták , hogy a kevéssel azelőt t alapí-
t o t t és Jézus nevéről elnevezett szerzet t tagjai-
nak működését veszik igénybe, mely szerzet 
vallásos buzgalmának és t udományának hire 
rövid idő a l a t t egész Nyuga t -Európá t bejár ta . 
Ez időben t é r t vissza hazájába Ferdinánd pa ran -
csára Oláh Miklós, és még ugyanazon évben, 
1543-ban zágrábi püspökké és Magyarország 
kanczel lár jává nevez te te t t ki. 1548-ban már egri 
püspök l e t t és 1553-ban esztergomi érsek. E 
magas mél tóságot 15 évig és 5 hónapig viselte, 
még pedig mondha t juk , a legválságosabb idők-
ben. Fe rd inándnak kedves embere lévén, köny-
nyen kieszközölte tőle tervének kiviteléhez a 
kellő k i rá ly i engedélyt , s hasonlókép megnyer te 
ehhez a nagyszombat i t a r t o m á n y i zsinat helyes-
lését. Miután igy terve sikerének biztosi tását 
minden oldalról czélba ve t te és befejezte, fel-
kereste a Jezsui ta-Rend osztrák t a r tománya inak 
Bécsben lakó főnökét , Viktoriást , k i t régebben 
személyesen ismert . A rendfőnök, Yiktoriás Péter , 
Oláh t e rvé t helyeselvén, három rendi- tagot kül-
döt t Magyarországba, Nagy-Szombatba. 

Ferd inánd király és Oláh bőkezűségéből fel-
épülvén a kollégium, a Jézus- társaság tag ja i 
megnyi to t ták első in tézetöket Magyarországban. 
A kollégium három osztályból állott. Az első 
osztályban a la t in nyelv elemeit Kanisi Tivadar 
t an í to t t a , a ve rs tan t és ékesszólástant előadta 
Heró Gellért a második osztá lyban; a harmadik 
osztályban pedig a latin klasszikusokat magya-
raz ta Tóth Tamás.*) Az intézet élén ál lott a 
társház főnöke, a nagy-szombati születési Perezi 
Hutá rd , az intézet rektora. Az intézet fen ta r tá -
sára Ferdinánd rendeletéből a mislei prépostság 
jövedelme fo rd í t t a to t t , mihez já ru l t a zalavári 
apátságból 372 for in t és a turóczi prépostságból 
400 fo r in t ; az uj intézetről e szerint bőven volt 
gondoskodva. Az ellen-reformácziónak ezen első 
kísérlete azonban egyáltalán nem sikerült , de 
azért nem hal t meg az eszme, hanem csak el-

*) História Universit. Tirn. Kazi. 
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a ludt egy kis időre, mer t még korai volt. Az 
első Jézus-társasági kollégium Magyarországban 
alig virágzott 7 évig. 1567-ben elemi csapások, 
országos szerencsétlenségek gyorsan végeztek 
vele. Ez évben ugyanis hogy, hogy nem, iszonyú 
tűzvész t ámad t Nagy-Szombatban, mely 150 házzal 
együ t t a kollégiumot is e lhamvasztot ta . Hozzá-
járu l t ehhez a nagy Maecenásnak, Oláh érseknek 
már az 1568-iki január ius hóban bekövetkezet t 
halála, s igy a török ha ta lom folyton való te r -
jeszkedése és a pro tes tánsok térfoglalásai követ-
keztében minden segélyforrástól megfosztot t Rend-
nek további, i t teni fennállása lehe te t lenné vált . 
Belá t ták ezt a Rend intézői is, midőn még ez 
évben Borgen Ferencz rendfőnök elnöklete a l a t t 
m e g t a r t o t t á l talános gyülekezetökben a rendi-
t agoknak Magyarországból való kihívását elha-
tá roz ták és azonnal végre is ha j t o t t ák . 

(Folytatjuk.) 

A nagytapolcsányi kath.. nagygyűlés lefolyása 
a beszédekkel. 

(Történeti visszapillantás.) 

Dr Lassú Lajos nagysúri esperes-plebános beszéde 
a nagytapolcsányi kath. gyűlésen a katholikusok köteles-

ségeiről. 
(Folytatás.) 

A multat illetőleg fejezzük ki solidaritásunkat a 
Budapesten, január 16-ikán megtartott kath. nagygyűlés-
sel, és egyhangúlag követeljük mi is, hogy az 1868. LI1L 
t.-cz. kath. vallásunkra sérelmes szakaszai törvényhozási-
lag változtassanak meg, nevezetesen a 8 §., melynek el-
csavart értelmére házassági jogunkon veszedelmes rést 
ütött , ugy a 12. §., mely a szülők természeti jogát gyer-
mekeik vallásának meghatározása körül konfiskálván, az 
úgynevezett elkeresztelési szomorú vitát idézte elő; kö-
veteljük mi is, hogy a hírhedt februáriusi miniszteri ren-
delet, mely a papot a keresztség kiszolgáltatásáért sújtja, 
valahára visszavétessék. Ezekkel kapcsolatban az előbbi 
mélyen tiszteit szónokokhoz csatlakozva, bátorkodom 
szinte hangoztatni, hogy sürgősen követeljük a kath. 
autonómiát teljes hatáskörében, a mint azt tek. Zmeskal 
Zoltán és Sztranyavszky Ferencz urak kifejtették ; és kö-
veteljük a polgári házasságról s a felekezetlenség törvé-
nyes elismeréséről szóló törvényjavaslatok levételét a na-
pirendről. Követeljük mindezt, mert kell is követelnünk, 
a lelkiismereti és a vallásszabadság, ugy az édes haza 
java nevében. Mert hisz a természettől van jogunk, sőt 
kötelességünk lelkiismeretünket követni, az alkotmány 
szerint ismét jogunk van : katholikus, ősi, elismert és be-
vett vallásunk szerint élni, minden hitczikket vallani és 
gyakorolni. Végre az édes haza javát látjuk megtámadva, 
midőn alkotmányunk kipróbált keresztény elvei mellőz-
tetnek és megsemmisíttetnek. 

Mit tegyünk most már a jövőben ? A budapesti 
katholikus nagygyüMs visszhangja kívánván lenni, én is 
négy kötelességet szeretnék katholikus testvéreim szivére 
kötni. 

1-ső kötelességünk hitünk férfiasan bátor fel-
karolása és lelkes bevallása s oltalmazása. Bizony nem 
elég, hogy csak név szerint legyünk katholikusok, az 
sem elég többé, hogy csak a magán életben legyünk 
jó katholikusok : hanem szükséges, hogy a nyilvánosság 
előtt is bátran bevalljuk hitünket, hogy érdekei előmoz-
dításán sokakban azon esetre, ha bárhonnét fondorlat vagy 
megrohanás intéztetik ellene, keljünk védelmére elveinek 
és jogainak. Ezt tevén vagy visszaszorítjuk az ellenfélt, 
vagy legalább lehütjük merészségét. Községi ügyekben, 
községi, megyei és országos választásoknál tegye meg 
kiki kötelességét és pedig mint hitéhez hű katholikus 
polgár ; olyanra adjuk szavazatunkat, a ki vallásunk ügyét 
is kész oltalmazni s ez iránti tiszta szándékát férfias 
nyíltsággal ki is jelenti. Ha ebbeli elhatározásunkban szi-
lárdak leszünk : csélcsap jelöltek utójára nem is fognak 
merni köztünk föllépni és minket meggyőződésünkben 
bolygatni. Ezelőtt gyakran lehetett hallani : ne hallgassa-
tok a papokra, hisz az országgyűlésen csak világi dolgok 
tárgyaltatnak. íme, ezen csalárd fogást, maga megczáfolta 
a möst' feloszlott minisztérium, mely zászlójára az egy-
házpolitikát irta, és két év óta csaknem folytonosan val-
lásos ügyekkel foglalkoztatja, és készül még tovább is 
végtelenül foglalkoztatni az országgyűlést. Ismerjétek te-
hát az embereket és szólamaikat, óvatosan Ítéljétek meg. 
Legyetek okosak mint a kigyók és szelídek mint a galam-
bok, — mondá utasításul az ur Jézus, és mi is kövessük 
ezen isteni utasítást. Szeressünk minden embert, és ipar-
kodjunk mindenkivel tisztességesen bánni és békében élni, 
midőn azonban valaki hitünket vagy jogait báutj"«? jól 
fontoljuk meg : mit tegyünk, utasítsuk nyíltan rendre a 
támadót, védelmezzük bátran hitünket és jogainkat mint 
a kigyó védelmezi fejét, természetes ösztönénél fogva, 
mintegy tudván, hogy ha elveszti fejét, elvesztette min-
denét. Mi katholikusok szinte tudhatjuk, hogy elvesztvén 
egyik jogunkat a másik után, utójára oda jutunk, hogy 
mindent elvesztettünk és szolgaságra jutottunk. Mi ka-
tholikusok körülbelül 10 millióra rugunk a magyar ál-
lamban, a protestánsok 3, a keletiek is 3, a zsidók nem 
is egész egy millióra, az unitáriusok csak néhány ezerre. 
Mi teszszük tehát a lakosság többségét : és mégis legtöbb 
sérelmet és mellőztetést szenvedünk. Honnét van ez? 
Mert a 10 millió nem vallja be hitét, és nem kél érdekei 
védelmére. 0 , vajha a katholikusok ne szégyelnék hitü-
ket bevallani, a mire bizony nincs okuk és vajha ne hú-
zódnának félre, midőn bátran föl kellene lépniök. „Ott a 
püspökök, tegyék meg kötelességöket : ott a plébános védje ő 
az egyház érdekeit! — mondják némelyek, meg nem gon-
golván, hogy a nyájnak követni kell a pásztort. Mások ő 
felsége, a királyra akarnák hárítani saját kötelességöket, 
mondván: „Azért apostoli király, hogy ne engedjen meg 
semmit vallásunk elleni Ezek nem ismerik az időket, és 
nem tudják, hogy a király is tartozik tiszteletben tartani 
az alkotmányt, s igy megeshetik, hogy az országgyűlésen 
meg kell engednie vallásos ügyek tárgyalását. Úgyde mi-
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dőn ezt megengedi, alkalmat nyújt a katholikusoknak az 
ő bitöket vagy jogaikat az ország szine előtt kifejteni és 
megvédni. Midőn azonban a katholikusok a jóságos ki-
rály ezen várakozásának meg nem felelnek, mert oly 
képviselőket küldtek az ország házába, akik vagy hall 
gatnak, vagy még érdekeink ellen is szólanak : akkor 
kérdem, a király az oka a vereségnek vagy szégyennek? 
— Találkoznak még a katholikusok között olyanok is, 
kik midőn a vallás érdekében aláírásra vagy valamiféle 
szavazásnál részvételre szóiitatnak: gyáván elmaradnak és 
azzal mentegetik, hogy : énnéllcülem az megtörténhetik, egy 
ember itt vagy ott.: igen mindegy. No rövidlátó barátom ! 
neked azt mondom, hogy egy fillér magában kevés, de 
ha 100 fillérből csak egyetlen hibázik, a 99-ért már nem 
kapsz koronát. Ugy nem lesz részed soha a győzelem 
koronájában, ha kath. testvéreidhez nem csatlakozol ! Az-
tán mennyit ronthat a te rossz példád ! Sok könnyelmű 
ember nézhet rád, és védheti magát a te magadviseletével 
és igy, midőn te apasztod a bajnokok számát, te idézed 
elő a veszteséget! T. gyülekezet! itt is vannak jelen 
zászlók, a melyek azt hirdetik, hogy mi egy hadsereget 
képezünk ezen zászlók alatt. A jó vitéz, mihelyt látja, 
hogy a zászlót emelik, alája siet, alatta elszántan küzd 
s attól nem tágit míg a győzelmet ki nem vivja. Legyünk 
mi is m.nd ily leventék, ily lelkesült és hű bajnokok, an-
nál inkább, mert isteni vezérünk van: Jézus Krisztus, a 
ki az mondotta: Bízzatok, mert én legyőztem a világot. 
Győzünk bizonyosan, ha kötelességünk szerint hitünket 
bevalljuk és érte elszántan küzdünk. 

2. Többször emiitettem most a küzdelmet; és azért 
sietek hozzátenni, hogy mi katholikusok senki ellenében 
háborút nem inditunk, senkit meg nem támadunk. Mi 
békében akarunk élni és szent békében hagyni minden 
embert. Ha tehát mégis küzdelmünk van, ez mint a ma-
gyar püspöki kar kijelentette — nem támadó, hanem csak 
védő. A mit csak lehet, azt hallgatagon el tűrjük: de ott 
hallgatni, a hol szólni kell, ott félrevonulni, a hol tenni, 
magunkat védelmeznünk kell: árulás volna. A mi hivatá-
sunk őrizni városunkat, hogy az ellenség el ne foglalja. 
Mit tesznek az ilyen hivatással biró vitézek ? Őrt állanak 
a bástyákra s a fenyegető elem minden mozdulatára vi-
gyáznak, hogy tudják : mely oldalról, mikor, milyen fegy-
verekkel várják az ellent vagy menjenek eléje. Ezt kell 
nekünk is utánoznunk. Vigyázzatok — mondja az apos-
tol — mert a ti ellenségtek mindegyre körüljárEs ime 
ez a katholikusok második kötelessége a jelen időben : vi-
gyázni. Azért minden községben kellene alapitanunk 
kath. olvasó köröket, a melyek mintegy a bástyán az őr-
séget képeznék, figyelnének az ellen mozdulataira, tudó-
sítanának a veszélyről s ennek idején mindenkit védelmi 
kötelességére intenének. A kath. olvasó körök kifejezhet-
lenül sok jót eredményeznének minden községben. Ha egye-
sek nem képesek napi lapokat tartani az o. kör által cse-
kély áldozattal juthatnának lapok és pedig jó lapokhoz; ha 
valakiuekvalamiben hozzá illő és egyértelmű társakkal kell 
tanácskoznia, feltalálhatni őket az olvasókörben ; ha felvilá-
gosítást keresne valaki valamely homályos kérdésben, meg-
kaphatná ezt az O.-kör elnökétől vagy más értelmes 
tagjától; ha községi ügyekben előleges megbeszélésre 

volna szükség vagy éppen egyetértésre: az O.-kör tisz-
tességes hely volna erre nézve, s a mi fő : a most már 
ébredező kath. érzelmet és érdekeltséget csak a kath. 0.-
körök képesek ébren tartani és irányítani. Csak egy két 
lelkes kath. férfiú egyesülése szükséges kezdetnek : ezek 
egyesülvén, helyes vezetés mellett hamar kifogják tün-
tetni az O.-kör jótéteményeit és előnyeit ; s ezek meg 
fognak hóditani minden jóravaló polgárt. Szükségünk van 
arra, hogy mi katholikusok is kezdjünk összetartani és 
egyetérteni. A katholikus körök, ime, egyesitni tömörí-
teni fognak, és igy számunkra forrásai lesznek nemcsak a 
felvilágosodásnak, de az erőnek is. Azon szilárd elhatáro-
zással távozunk tehát most e nagygyűlésről, hogy otthon 
legalább a következő ősszel megkísérjük az O.-kör létesí-
tését, és evvel kath. érdekeink megvédésére minden köz-
ségben őrszemet helyezünk el. 

3. A katholikus harmadik főkötelességének tekintem 
a kath. nevelés buzgó ápolását. Azon kell lennünk, hogy 
minden családban a szülék jó katholikusoknak neveljék 
gyermekeiket előbb otthonn önmagok, aztán az iskolában 
derék katholikus tanítók által. Legyen tehát minden köz-
ségben kath. iskola és pedig jó kath. iskola. Szép dolog, 
ha a gyermekek megtanultak az iskolában irni, olvasni, 
számolni, szép ha egyéb hasznos imereteket is szereznek 
ott az élet számára : de ez nem elég. Fő dolog, hogy az 
iskola a társadalom számára becsületes és erkölcsös népet 
neveljen, a mi vallás nélkül el nem érhető. A vallásnak 
át kell hatnia a gyermek szivét és lelkét. Azért nem 
elég a vallást mint tantárgyat tanitani a népiskolá-
ban ; szükséges, hogy ott minél többször legyen megem-
lékezés Istenről s az ő jóságáról és mindentudásáról, az 
ő mindenütt jelenlétéről és szentségéről ; szükséges, 
hogy a gyermekek a vallás gyakorlatait többször végez-
zék és ezeket megszeressék ; szükséges, hogy az egész ta-
nítást hassa át a keresztény nevelés, a vallás szelleme. 
Mindezt csak kath. iskolában érhetjük el : (csak ott lehet 
gyakrabban foglalkozni a hittel, gyakrabban emlegetni 
Istent és Jézus Krisztust, Isten akaratját és malasztját, a 
szenteket és a boldogságos szűz Máriát.) Azt állítja a 
clairveauxi tudor, hogy a tudomány vallásosság nélkül gő-
gössé tesz, a vallásosság tudomány nélkül könnyen téve-
désbe visz: mig a tudomány párosulva vallásossággal az 
embert fölemeli és tökéletesiti. Ezt bizonyitja a tapaszta-
lás is. Éppen azért minden józan gondolkozású ember 
csak oly iskolát fog kívánni gyermeke számára, melyben 
a vallás teljes méltatásra talál. De minket katkolikusokat 
különösen hitünk kötelez arra, hogy katholikus iskolánk 
legyen minden községben. Mert azt mondja az isteni ta-
nító : Engedjétek a kisdedeket és ne tiltsátok őket hozzám 
jönni. Tehát nekünk kath. iskolánknak kell lenni, hogy isko-
lába vezetvén, magához Jézus Krisztushoz vezethessük a 
gyermekeket, hogy ő oktassa és megáldja őket. Állítsunk 
tehát kath. iskolákat, a hol csak lehet; a hol pedig már 
van, tartsuk fel azokat minden áldozattal és fordítsunk 
gondot javításukra. Ne engedjük át iskoláinkat senkinek 
semmi ürügy alatt. Mit az olcsó iskola, ha nem jó, ha 
üdvösségre nem kalauzol ? Más vallás felekezetek igen 
jól tudván, hogy az iskola forrása minden felekezeti éle-
töknek, nem bocsátják ki iskoláikat kezeikből semmi áron ; 
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bejárják sokszor a városokat, jobbmódu hitfeleiket, sőt 
még a külföldet is, hogy a gyűjtött alamizsnából iskolát 
nyissanak vagy a már létezőt fenntartsák. Csak mi ka-
tholikusok volnánk oly rövidlátók, hogy a kath. iskola 
szükségét be nem látván, iskoláinkat másnak engednők 
át vagy talán feljavításokat elhanyagolnék ? Ne enged-
jük magunkat senki által megszégyenítetni. Viseljük a 
kath. iskola ügyét szivünkön. Jó kath. iskola nélkül gyer-
mekeitek nem lesznek képesek a katholikusok kötelessé-
geit teljesíteni, alig lesznek képesek megvallani hitüket és 
éppen nem fogjak tudni megvédeni midőn azt megtámad-
ják ; nem fogják kívánni a kath. 0.-köröket, melyekre 
mind-mind nagyobb szükségünk lesz, de nem lesznek 
örömére szüléiknek, sem nem lesznek hasznára az emberi 
társadalomnak. 

4. Kötelessége a katholikusoknak, kiváltképpen a 
felvidéken törhetlen hűség és őszinte szeretet a mi édes 
magyar hazánk iránt — mondom kivált itt a felvidéken, 
hol ezen tekintetben kisértő kigyók lappanganak és igen 
könnyen gyanús lesz még az ártatlan is. Szeressük a 
drága magyar hazát. Ez azon föld, melyen apáink vére 
folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csa-
tolt. Ez azon föld, melyen először pillantották meg sze-
meink a világosság sugarát, és melynek hátán a gondvi-
selés kiszabta éltünk ú t j a i t : ez azon föld, a melytől egyi-
künk sem bírna végleg elválni száraz szemekkel, s a 
melynek hantjait fogják szaporítani egykor a mi csont-
jaink is. 0 , szeressük ezt a drága, ezt az eg\ etlen földet 
igazán ! Teljesitsük készséggel polgári kötelességeinket, 
mindegyikünk legyen rajta, hogy helyzete szerint mivel-
vén a tudományt vagy a földet, gyakorolván az ipart 
vagy kereskedést, szolgálván embertársainak, mint előljáró 
vagy honfitárs teljes és becsületes lélekkel dolgozzék az 
édes haza felvirágozásán és megizmosodásán ; őrizzük 
meg szigorún a rendet és egyetértést, mert ez ad a nem-
zeteknek erőt és tekintélyt. A magyar haza nem is igaz-
ságtalan semmiféle nemzetiség iránt : mert egyenlő mér-
tékkel mér minden polgárának ; ugyanazon törvénye van 
itt a magyarnak mint a tótnak, a németnek mint a ru-
munvnak, a grófnak mint a parasztnak. Igaz, hogy a 
közhivatalok csak egy nyelven magyarul vezettetnek ; de 
igy van ez Francziaországban meg Amerikában is, és ott 
senkinek sem jut eszébe, emiatt háborogni ; mert ezt 
kívánja elengedhetlenül az államok egysége. Hogy éppen 
Cseh- és Magyarországban e miatt nyugtalanság mutatko-
zik, ez oda mutat, hogy e két államban bujtogatok talál-
koznak. T. tót testvéreim, vessétek meg őket, ne hallgas-
satok rájok. Váljon a tót ki van e zárva valamely hiva-
talból ? En néhány év előtt megtanultam tótul, mert 
hivatásom követelte ; az egész világ ifjai, kik papi pályá-
ra lépnek, megtanulnak latinul, mert hivatásuk ugy kí-
vánja; e felvidék összes intelligencziája megtanul tótul, 
hogy a hazában köztetek szolgálhasson, tartsa tehát kö-
telességének a német is, a rumuny is, a tót is megtanulni 
magyarul, ha hivatalba akar jutni, ha a hazát a nyilvá-
nosság terén akarja szolgálni annál inkább, mert hisz a 
született magyar sem juthat hivatalba, ha ehhez a kellő 
miveltséget és képességet tanulás által előbb meg nem 
szerezte. 

Van egy különös érdek, melynek kedvéért nekünk 
mindnyájunknak mint katholikusoknak a legtisztábban 
kell megtartanunk hazafias reputácziónkat. Ezen érdek a 
kath. actio. Ha csak a gyanú árnyéka is férhet a mi ha-
zaszeretetünkhöz : akkor már a mi kath. fellépésünk, le-
gyen bármily helyes és önzetlen is — eredménytelen 
marad teljesen; mert elleneink azt mondhatnák : ezek pán-
szlávok : meg kell őket mint az állam ellenségeit rendszabá-
lyozni ! Akkor az 0.-körök soha életbe nem léphetnek vagy 
elég hamar feloszlattatnak ; akkor jó kath. iskolákról szó 
sem lehet. Miért is mindnyájan, kik itt Isten nevében 
összegyültünk, teljes komolysággal, de bosszankodásunk 
kijelentésével is tegyünk ünnepélyes óvást azon már is 
felénk dobott sár ellen, mintha mi itt összegyűltek pan-
szlávok volnánk ; nyilatkozzunk szivünk egész odaadásával, 
hogy mi katholikusok vagyunk és a magyar haza hű és 
őszinte fiai, kik szent kötelességünknek ismerjük szeretni 
a magyar hazát, e szeretetből buzgón és lelkiismerete-
sen működni az ország felvirágzásán és azt védel-
mezni minden támadás -ellen szóval, tettel s éltünk-
kel! A jelen gyűlést is tiszta és gyöngéd hazaszerete-
tünk zálogául kívánjuk minden jóravaló honfi által tekin-
tetni: mert hisz hazai törvényeink tiszteletben tartásával 
gyültünk ide; édes hazánk gyöngéden féltet békéje és 
boldogsága érdekében szólaltunk fel ; ezen nagy kincse-
ink feletti aggodalmainkban nem várunk, nem keresünk 
és nem kérünk mi sehonnét és senkitől vigasztalást és 
segélyt, csak Istentől és édes hazánk országgyűlésétől; 
végre ismét szétoszolván, magunkkal visszük mélyen szi-
vünkbe vésve azon szent eltökélvést, miszerint a mig 
csak egy ér mozdul bennünk, a mi szivünk a magyar 
hazáért fog élni, verni és dobogni ! 

Midőn már int az óra távozásra ezen diszes helyről ; 
méltóztassék megengedni, hogy a katholikusok ez ^'"sze-
rinti kiváló négy kötelességét még egyszer hangoztassam. 

1. Ne szégyeljük soha megvallani, hogy katholikusok 
vagyunk, éljünk mint katholikusok, de a nyilvános életben 
is mutassuk ki bátran, hogy azok vagyunk, és szent hi-
tünk érdekeiért, a midőn kell, legyünk készen actióra. 

2. Tartsunk össze és szent ügyünk megvédésére, ugy 
összetartozásunk emelésére létesítsünk minden községben 
kath. olvasókört. 

3. A katholikus nevelés legyen szemünk fénye; tart-
suk meg katholikus iskoláinkat, és ne riadjunk vissza ál-
dozattól sem, midőn katholikus iskoláink megtartásáról 
vagy javitásáról van szó. 

4. Szeressük őszintén a magyar hazát, sz. István or-
szágát, azon hazát, melynek dicsőséges Védasszonya a 
boldogságos szűz Mária, Jézus Krisztusnak, az Isten fiá-
nak anyja. 

Hogy önzetlen hazaszeretetünknek egy különös tet-
tel is kifejezést adjunk, a ngs kanonok és ft. esperes 
urak engedelmével felszólítom a mélyen tisztelt közgyű-
lést, hogy jövő augusztusban Nagy-Boldogasszony ünne-
pére, a ki csak teheti, jöjjön le velem ájtatos bucsujárás-
ban Esztergomba, sz. István királyunk születése és meg-
koronáztatása helyére. En most már ötödször szándékozom 
ily bucsujárással fölkeresni Estergomot, melynél magyar 
honpolgár számára Isten oltárán kivül e hazában szentebb 
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hely nincsen. Megküldöm tehát a jövő hónapban e vi-
dékre is felhívásomat, hogy minél számosabban jelenjünk 
meg azon nemzeti búcsújáró helyen és minél hathatósab-
ban kérjük Magyarország Yédasszonyának, Máriának és 
első királyunknak, sz. Istvánnak közbenjárását a mi édes 
hazánk békéjeért és boldogulásáért! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest. Magyar Tcathólikusok imádsága. — 
Az egyházpolitikai küzdelmek során a hitbuzgó 

katholikus papság és nép részéről általános volt az óhaj-
tás, hogy szentséges Urunk külön imádságot engedé-
lyezzen a küzdő magyar katholikusok javára s ahhoz bú-
csút is kössön. 

Kérésünk meghallgattatott XIII. LEO ő szentsége 
a bucsuk és ereklyék kongregácziója által Magyarország 
számára háromszáz napi búcsúval egybekötött könyörgést 
engedélyezett, a mint arról a bécsi apostoli nunciatura 
utján értesülünk. 

Egyházfejedelmeinknek leszen kötelességük, hogy a 
nehéz napok küzdelmei között minél gyorsabban közzé-
tegyék e könyörgést, melylyel az egyház küzdelmeiben 
résztvevőket a bucsu kegyelmében is részesíthetik. 

I t t adjuk az imádságot és az arra vonatkozó appro-
bácziót. Hangzik a küzdő Magyarország imádsága eként : 

Könyörgés. 
0 szent István, ki koronádat az Eg Királynőjére, 

mint hazánk legfőbb Yédasszonyára biztad, tekints fiaid 
nyomorúságára és szenvedésére. Kérjed újból Máriát, a 
keresztények segítségét, emlékezzék nagy Ínségünkről és 
sok veszedelmünkről és mutassa meg, hogy Magyaror-
szágnak Yédőasszonya. 

0 legszerelmesebb Királynőnk, teljes méltatlansá-
gunk tudatában bár, Hozzád kiáltunk, hogy segítségünkre 
légy. 

Mutasd meg, Mária, mily hatalmas vagy Istennél 
ellenségeid megtörésében, Isten hűséges fiainak megmen-
tésében az ideiglenes és örök veszedelmek elől, amelyek 
mindenünnen fenyegetik őket. Ajándékozd meg népedet 
összetartással, erősséggel és a hitben való állhatatosság-
gal. Adj nekünk tökéletes bizodalmat Isten irgalmába és 
a te anyai gondviselésedbe vetett rendithetlen reménysé-
get és igazi nagylelkű, Jézus isteni Szivéből merített sze-
retetet Isten és felebarátunk iránt. Eszközöld ki, hogy ne 
a gyűlölség, keserűség és harag fegyvereit használjuk 
elleneinkkel szemben, hanem szent zászlód alá sorakoz-
zunk és hűséges bajnokai legyünk Királynő Asszonyunk-
nak, aki alázatosságod és a három személyben egy Isten 
akaratába való tökéletes megadásod által magát a végte-
len fölséget örök üdvünkre öledbe vonzád és nekünk az 
isteni Üdvözítőt szülted. 0 irgalmas, kegyes, ó édes Szűz 
Mária. Tégy méltókká minket a Te dicséretedre, adj ne-
küük erőt a Te ellenségeid ellen. 

Oh szent István király, sz. Adalbert, sz. Imre, sz. 
László, sz. Erzsébet, sz. Margit, mindnyájan ti Magyar-
ország Védőszentjei, imádkozzatok érettüok, mentsetek ki 
bennünket gonosz ellenségünk kezéből most és mind-
örökké. Amen. 

A búcsúkra és szent ereklyékre felügyelő szt. Kon-
gregáczió, élve Urunk XIII . LEO pápa ő szentsége által 
engedélyezett fölhatalmazásával, Krisztus mindazon mind-
két nembeli, Magyarország területén tartózkodó híveinek, 
kik legalább töredelmes szívvel és ájtatosan a fenti imát 
elmondják, háromszáz napi, napjában egyszer nyerhető 
bucsut engedélyezni kegyeskedett. A jelen engedély min-
denkorra szól, mellőzve külön Breve kiállítását. Contr. 
quib. n. obst. 

Adatott Rómában, ugyanazon szt. Kongregáczió tit-
kári hivatalából 1894. junius 12-én. 

P. H. Persico Fr. Ignácz 
bíboros, elnök, 

f A, Nicopol. érsek 
titkár. 

Bécsben, 1394. julius 21-én. 
Az eredetivel megegyezik, 

f Antal. 
Caesareai érsek 

apostoli nunczius. 

f V I L M O S 
osztr. főherczeg, magy. kir. herczeg, a német 

lovag-rend nagymestere. 1827—1894. 

Felséges dinasztiánkat ismét meglátogatta a sors 
csapása. 

Vilmos kir. herczeg, a király unokabátyja, tábor-
szernagy, a német lovagrend nagymestere, a közös had-
sereg tüzérségének főfelügyelője julius 29 én délelőtt 
sétalovaglás közben lováról leesett s oly súlyos sérülése-
ket szenvedett, hogy még a délután folyamán, a vallás 
vigasztalásában részesítve, vissza adta lelkét Teremtőjé-
nek. Ő felsége a boldogultban nem csak egyik legkitű-
nőbb táborszernagyát, hanem unokabátyját is gyászolja. 
A tragikus eset ugy Magyarországon, mint Ausztriában 
nagy részvétet keltett . Ez a részvét különösen ő felsége 
a király felé fordul, a kit bátyjának halála által ujabb 
csapás sújtott. A nemesszivü uralkodó, a ki már annyi 
lelki megpróbáltatáson ment keresztül, vigasztalást merít-
het abból, hogy népei a dinasztai iránti ragaszkodásuknak 
e gyászos alkalommal is őszinte kifejezést adtak. 

A szerencsétlenségről a következő részleteket jelentik : 
A szerencsétlenül jár t kir. herczeg igen kitűnő lovas 

volt s daczára magas korának, nagy kedvteléssel űzte a 
lovaglás sportját. Nagy gyönyörűséget talált különösen 
a szilajabb paripák megfékezésében s tragédiájának is e 
kedvtelése volt okozója, 

Ugyanis Badenben, Bécs mellett két héttel nyílt 
meg a villamos vasút s azóta a kir. herczeg naponta 
kísérleteket tett, hogy ijedős lovait a vasúti kocsik gyors 
robogásához és a folytonos csöngetéshez hozzászoktassa. 
Gyakran emiitette, hogy nemcsak hátas paripáit, hanem 
többi lovait is ki fogja próbálni. 

Szombaton a kir. herczeg lovászmestere kíséretében 
lovagolt ki. Alig haladtak azonban pár perczig a villamos 
kocsik mellett a lovászmester lova megbokrosodott, mire 
a királyi herczeg megparancsolta kísérőjének, hogy szálljon 
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le a lóról, s ő maga kapott fel a nyugtalankodó paripára 
s biztos kézzel meg is fékezte azt. Haza érve nagy 
örömmel mesélte el az inczidenst hozzátartozóinak. 

Vasárnap délelőtt tiz órakor a kir. herczeg ismét 
kilovagolt a villamos vasúthoz kedvencz pejkanczáján s 
midőn a vonat megindult, odaugratott a kocsikhoz s köz-
vetlen a kocsik mellett párhuzamosan lovagolt. Lova 
eleinte nyugodtan viselte magát, bár a vonatvezető a kir. 
herczeg egyenes kívánságára folytonosan csengetett. A 
Hildegard-hid közelében levő vízesésnél azonban, hol a 
villámos yasut is nagy kanyarulást tesz, lova megbokro-
sodott s ágaskodui kezdett. Hanem a kir. herczeg egy 
pillanatra sem vesztette el lélekjelenetét s megsarkantyúzta 
a nyugtalankodó paripát s erős kézzel ragadta meg a 
kantárt. De ekkor már észrevette, hogy nem csöndesit-
heti le a megbokrosodott lovat, le akart tehát ugrani, 
hogy igy menekülhessen a veszélytől. Fölegyenesedett a 
nyeregben s jobb lábát már ki is emelte a kengyelvasból, 
midőn lova fölágaskodott s egy hatalmas ugrással leveté 
a nyeregből. 

A megvadult paripa mintegy 10—15 lépésnyire 
hurczolta magával a kir. herczeget, kinek ballába a ken-
gyelvasban fenakadt. A hegyes kövek egészen összeverték 
s fején mély sebet ejtettek, úgyannyira, hogy midőn végre 
lába kiszabadult a kengyelvasból, a kir. hg eszméletlen 
állapotban elterülve maradt a villamos vasúti sinek mellett. 

A szerencsétlenül jár t kir. herczegnek számosan 
siettek segítségére, kik tanúi valának a katasztrófának. 
Hordágyra fektették és a közeli Deisenhonfer vendéglőbe 
vitték s itt nyújtották neki az első orvosi segélyt is. 

A badeni orvosok megvizsgálva a sebesült főher-
czeget, azonnal látták, hogy aligha marad életben. Fejé-
nek hátulsó része be volt szakadva és tenyérnyi széles-
ségben kék az alája futott vértől. 

Eszméletét többször visszanyerte, de csak pillana-
tokra. Egy ilyen öntudatos pillanatban igy sóhajtott fel : 

— Vigyetek haza! Ott lássanak el a halotti szent-
ségekkel ! 

Utolsó kívánságát teljesítették. Helfert, sz.-Helena 
plébánosa félóra múlva megjelent a villában, a hova idő-
közben a főherczeget elvitték és feladta neki az utolsó 
kenetet. 

Weinlechner tanár, a kit Bécsből táviratilag a fő-
herczeg betegágyához hivtak, több katona-orvossal kon-
zíliumot tartott. Kimondották, hogy a sebesültön lehetet-
len segíteni emberi tudománynak. 

A főherczeg egy hangot sem hallatott halálos ágyán. 
Weinlechner tanár kérdésére, hogy ismeri e őt, többször 

a fejével biczczentett. Meglehet azonban, hogy ez a moz-
dulat csupán kifejezése volt a nagy kínoknak, a melyeket 
a főherczegnek ki kellett állania. Annyi bizonyos, hogy 
borzasztó fájdalmakat szenvedhetett. 

Erzsébet főherczegnő, a ki különvonaton érkezett 
meg, szintén több kérdést intézett hozzá. A főherczeg 
borzasztóan erőlködött, hogy ezekre a kérdésekre feleljen, 
mozgatta a száját, de hangot nem volt képes kiadni. Öt 
óra 22 perczkor délután Vilmos főherczeg kiadta lelkét. 

Mikor a főherczeg halálhíre a kastély udvara előtt 
elterjedt, az emberek hangos sírásra fakadtak. — Helfert 
plébános a halál beálta után rögtön a paplakba kocsizott 
s meghúzatta a sz.-Helena templom lélekharangját. 

Hétfőn délelőtt 10 órakor Weilburgban a főherczegi 
kápolnában tartották meg az első gyászmisét az elhunyt 
főherczeg lelkiüdvéért, melyen a királyi háznak összes ott 
időző tagjai résztvettek. A főherczeg tetemét Bécsbe szál-
lítják, hol az eddigi megállapodások szerint, csütörtökön 
lesz, az őt megillető főherczegi gyászpompával eltemetve. 

A részvét. 
Vilmos főherczeg tragikus halála, mély megdöbbe-

nést és részvétet keltett Budapesten, hol a halálhír a 
lapok külön kiadásai révén korán reggel elterjedt. Külö-
nösen nagy a részvét a budapesti helyőrség tisztikara 
körében. Lobkovitz herczeg hadtestparancsnok jelenleg 
Bécsben van és igy a hadtestparancsnokság még nem in-
tézkedett a gvászban való részvételt illetőleg. Valószínű 
azonban, hogy a budapesti 4. tüzérezred nagyobb kül-
döttséggel képviselteti magát a temetésen s a budapesti 
helyőrségi templomban a jövő héten fényes rekviem lesz. 
Az intézkedések megtételére az utasitást a bécsi katonai 
kabinetirodától várják. 

A magyar főrendiház, a melynek Vilmos főherczeg 
örökös tagja volt, a haláleset alkalmából kitűzte a gyász-
lobogót. 

V E G Y E S E K . 
— Ft. Lönhart Ferencz ő nmlga aranymiséje. A 

püspök ur ő nmlga a székesegyházban Te Deumot és 
szent misét pontitikált teljes segédlettel. A székesegyház 
fényesen volt feldíszítve s a nagyszámban megjelent pap-
ság a hivő inteligenczia és nép szeretettel és tisztelettel 
vette körül ősz főpapját, midőn ötven éves papi jubileumát 
megünneplendő, az oltárhoz lépett. A misén a különféle 
hivatalok testületileg vagy egyes személyek által voltak 
képviselve. A küldöttségek tisztelgését a jubiláns n*' ^ok 
mise után fogadta. Szülőhelye egy gyönyörű kelyhet 
ajánlott föl neki kegyelete és szeretete jeléül. A papság 
nevében ft. Fábián Sándor kanonok ő nga üdvözölte a 
könyekig meghatott főpásztort. — A jubileum alkalmából 
az iskolákra, több középületre és számos magánházra 
kitűzték a nemzeti lobogót. Lönhart püspök ur ő nmlga 
meggyengült szervezete daczára is kiállotta az ünnepély-
lyel járó fáradalmakat és jelenleg teljes egészségnek örvend. 
Isten tartsa meg a főpapot még sokáig, üldözött egyhá-
zunk rettenthetlen bajnokául és vészszel fenyegetett hazánk 
egyik főtámaszául ! 

— Húsz szent szobor Szabadkán. Az ottani Teréz-
templomban 20 életnagyságú szent szobrot állítanak fel. 
A szobrokat Stuflesser Nándor St.-Ulrichi szobrász készí-
tette. A szobrok szépen sikerültek és bizonyára egyik 
fődiszét képezik a nevezett templomnak. A szobrok a 
következő szenteket ábrázolják: Szt. István király, szt. 
László király, szent Imre herczeg, szent Alajos, Ágoston, 
Monika, Jeromos, Ágnes, Zakariás, Erzsébet, Jakab, Ka-
talin, Borbala, Gergely pápa, Joakim, Anna, aquin. Tamás, 
Adalbert püspök. 

g ^ * Szerkesztőségi jelentés. 
A lap szerkesztőjét távolléte alatt a szerkesztésben 

Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya helyettesíti. 

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

Budapest, 1894. Na?y Sándor könyvnyomdájából. (Papnő velde-utcza 8. sz.. 
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KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

Budapesten, augusztus 4. 10. II. Félév. 1894. 

: Megjelenik e lap heten- § 
E ként kétszer : : 
Ë szerdán ás szombaton. \ 
j Előfizetési dij: \ 
\ félévre helyben s posta- : 
Ë küldéssel 5 f r t . \ 
\ Szerkesztő lakása : \ 
: Budapest, = 
\ VI., Bajza-utcza 14. sz., | 
: hova a lap szellemi = 
l részét illető minden = 
Ë küldemény czimzendő. ] 

Előfizethetni 
: minden : 
Ë kir. postahivatalnál : : 
Ë Budapesten a szerkesz- l 
: tőnél, és Nagy Sándor i 
: könyvnyomdájában, : 
Ë IV., Papnövelde-utcza § 
: 8. sz. alatt, hova a \ 
l netaláni reclamatiók is, § 
: bérmentes nyitott : 
Ë levélben, intézendők. : 

TARTALOM. Vezé^eszmék és Tanulmányok : A kath. ellenrefomráczió kiindulása Magyarországban a nevelés és tanítás reformjából. — A 
nagytapolesányi kath. nagygyűlés lefolyása a beszédekkel. — Egyházi Tudósítások : K a l o c s a : Főpásztori szózat a papsághoz lelki 

gyakorlatok tartása iránt. — P é c s : A pozsonyi határozat — Vegyesek, 

A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyar-
országban 

a nevelés és tanitás reformjából, 
Cséplő Péter nagyváradi prém. r. tanártól. 

III. 

Szegény hazánk történetében sok lap van 
gyászbetükkel beirva, de balsorsa sohasem tar-
to t t oly hosszn időig, mint a mohácsi vész után. 
Egy félszázadon keresztül egyik csapás a másik 
után érte. A szerencsétlen török harezok, a pol-
gár-háborúk, a vallási villongások egymást vál-
tot ták fel. Elbuktak legerősebb váraink, elestek 
legvitézebb vezéreink, elhaltak bajnokaink, ne-
meseink száma megapadt és városaink elpusztul-
tak, népünk szörnyen megfogyott és ami maradt , 
elszegényedett és nyomorult lett. Ez általános 
szerencsétlenségek közepette még talán Erdély-
nek volt a legtürhetőbb a sorsa. János király 
halála nem hozta meg az országnak az annyira 
szükséges nyugalmat, sőt uj polgárharczoknak 
le t t kútforrása, melyek ujabb török háborúkat 
vontak maguk után. Ezen viharos napokon egy 
ideig Magyarország sorsát Martinuzzi György, 
máskép Fráter György t a r to t t a kezében. Ezen 
óriási szellem nem volt ment kora hibáitól, de 
volt annyi rendkivüli tulajdona, hogy szükség-
kép ki kellett emelkednie kortársai közül. Ma-
gában egyesitette a hadvezéri bátorságot a diplo-
mata ravaszságával ; a tanácskozásokban elragadó 
szónok, a birói széken szigorúan igazságos, mé-
lyen gondolkodó bölcs, kinek figyelme mindenre 

k i te r jed ; a veszély elől nem té r t ki soha, de a 
b a j alul mindig szerencsésen kisiklott ; önzetlen 
a kincsek iránt , de a hatalomvágyról lemondani 
semmi körülmények közt nem tudot t , mi utó-
végre vesztét okozta. A veszélyek, melyek foly-
ton fenyegették, nem tör ték meg bátorságát , 
hanem csak fokozták erejét és nevelték tevé-
kenységét. F rá te r György kormányzó, hadvezér, 
főpap, törvényhozó egy személyben és mindenüt t 
akadályokkal küzdött . Ugyanazon időben örökös 
sakkhuzásai a törökkel a legnagyobb óvakodásra 
inte t ték, mig a Ferdinánddal folyta tot t alkudo-
zásai egész figyelmét igénybe vették. 

Es e sokszerü és mondhatjuk, gyakran főben-
járó munkálkodása mellett maradt ideje Magyar-
ország keleti részét rendezni, szervezni, mely 
rendezés és szervezés által Magyarország keleti 
részében a nemzeti fejedelemségnek alapját ve-
te t t e meg. Az akkori államférfiak hite szerint^ 
ez politikai szükség volt, s annyi bizonyos is, 
hogy a magyar a lkotmány fentar tásának másfél 
századon keresztül hű őre volt és hogy a magyar 
kul turát legtisztábban megőrizte. Frá ter György 
szigorú intézkedésekkel meggátolta országrészé-
ben a ,reformáczió terjedését, de annál nagyobb 
hévvel t ö r t ki a reformáczió szelleme kevéssel 
halála után, mer t Erdélyben csaknem általános 
lett , mivel az államfőtől eredt, és az országgyű-
lés rendelte el. Frá te r Györgynek erőszakos 
mozgalmakban gazdag kora daczára, volt érzéke 
nemzete ku l turá ja i ránt is, mit azzal tanuáitott , 
hogy a magyar tör ténet i emlékeket összeszedette 
és megirat ta a váradi regesztákat, mi által ha-

10 
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zánk múlt jának egy darabját mentet te meg az 
enyészettől. 

Kevéssel Fráter György halála után, a mint 
mondtuk, a reformáczió teljes diadalt a ra to t t 
Erdélyben. Az utat erre előkészítette Petrovich 
a katholikus papok üldözésével, s befejezte János 
Zsigmond, Erdély első fejedelme, ezen testileg 
és lelkileg egyaránt szánandó ós beteg uralkodó, 
ki egész országlata alat t mások, és gyakran 
nagyon gyanús idegen kalandorok befolyása alat t 
állott. A reformáczió győzelme nem vált Erdély-
nek javára, államférfiai meghasonolván, egymás 
közt folytat ták az áldástalan vallási viszályokat. 
A baj megszüntetésére t a r t o t t zsinatok csak 
nagyobb eltéréseket szültek. Erdély fejedelemsé-
gét} ez időben nem saját ereje mente t te meg, 
hanem a félhold árnyéka. A Bátoriak idején 
i t ten is tör téntek lépések az ellenreformáczió 
megkezdésére. Leleszi jezsuita rendű pap 1579-ben 
mint misszionárius Egerben tartózkodván, o t t 
arról értesült, hogy Erdélyben sok a katholikus, 
de a katholikus papok teljesen hiányzanak; ő 
azonnal felismerte az ebből származható bajt , 
egy pillanatig sem habozott, hanem ugy, amint 
volt, azonnal útnak indult Erdélybe. Először 
Váradot lá togat ta meg, a hol a polgárság ka-
tholikus része kitörő örömmel fogadta.*) Innen 
Kolozsvárra utazott, majd Gyulafehérvárra, a 
fejedelemhez ment. Bátori Kristóf erdélyi feje-
delem maga is buzgó katholikus, bizonyosan jól 
ismerte országa katholikus lakóinak szomorú 
állapotát , de ezen segiteni nem tar tozot t a köny-
n \ ü feladatok közé. Leleszi megjelenése meg-
muta t ta neki az utat . Kristóf azonnal i r t a 
pápának, a Jézus-Társaság reudfőnökének, s 
bátyjának, Istvánnak, a lengyel királynak. István, 
mint lengyel király is mindig figyelemmel ki-
sérte az erdélyi ügyeket és azokba mindig szi-
vesen beavatkozott ; amint tehát Kristóf levelét 
vette, rögtön intézkedéseket te t t , hogy a vilnai 
és krakkói jezsuiták közül tizen Erdélybe köl-
tözzenek. -) Ezek főnöke Vangrovics Jakab volt, 
egyúttal latin hitszónok. A jezsuiták Kolosmo-
nostort nyerték meg a fejedelemtől birtokaival 
együtt. 

Rövid idő múlva Magyarországból is többen 
jöt tek Erdélybe, köztük Szántó István atya, ki 
a fejedelem kegyét hamarosan megnyervén, ki-

Ortus et progr. acad. Claud. 
2) Ortus et progrès, acad. Claud. 

eszközölte, hogy bent a városban, Kolozsvárt 
egy e lhagyot t zárdát kapjanak, a hol iskolákat 
a lapi tot tak. Igy vetet ték meg a jezsuiták a ko-
lozsvári akadémiának első alapját. Leleszi a kis 
Zsigmond herczeg nevelője maradt, Szántó azon-
ban Váradra küldetett , hogy azon városban is 
iskolákat nyisson. Szántó István, irodalmi néven 
Orator, Győrött született az 1548-adik évben, 
korán a Jézus-társaság szerzetébe lépett, Rómá-
ban tanulmányozta a hi t tani és a bölcseleti 
tudományokat s öt év a la t t kora minden isme-
retébe be lévén avatva, a te t tek mezejére lépett. 
Előbb Sziriában működöt t az egyház érdekében, 
majd Rómában teljesité kötelességét. Már ekkor 
megismerkedett az úgynevezett intéző körökkel, 
a hol mindenkor szivesen lá t ták anélkül, hogy 
azokba olvadt volna. István lengyel király, kinek 
kedvencze volt, Erdélybe küldte, hol az 1580-iki 
kolozsvári gyűlésen nagy hévvel és tudomány-
nyal védte szerzetének ügyét, éppen ugy, mint 
később nagynevű társa, Pázmány Péter a pozso-
nyi országgyűlésen. Kristóf fejedelemtől is támo-
gatva szerencsésen eltávolitotta a vihart szer-
zetétől, melyet a protestáns többség támasztot t 
ellene. Kristóf halála után, mint emiitettem, 
Váradra küldetett , s 4 évig működött a váradi 
jezsuiták élén. Ezen idő alat t 1581 — 1585-ig oly 
tevékenységet fe j te t t ki társaival együtt a tani-
tás terén, hogy a váradi hivek annyira elszapo-
rodtak , hogy a templom befogadásukra elégielen 
le t t és Szántó egyházi beszédeit a temetőben s 
a templom udvarán tar tot ta . Némelyek azt hi-
szik, hogy Váradon ez idő szerint nem is volt 
templom, mert Hagymási Kristóf és később Var-
kots Tamás, az 1559-ik évben a váradi vár 
várnagya, a váradi templomokat mind alapostól 
feldulatták, de bármennyire őrjöngtek is ezen 
szomorú emlékezetű kapitányok az Isten házának 
lerombolásában, alig hihető, hogy emberileg ké-
pesek lettek volna Váradnak csak nagyobb tem-
plomait számba véve, 11-nél többet1) a földdel 
egyenlővé tenni, és mindezt alig egy évtized 
alat t . Igenis megszentségtelenítették, megrongál-
ták, kifosztották a templomokat, de az épületek 
nagyjában fenmaradtak, s csak az 1599-iki ostrom 
alkalmával semmisültek meg. Ezt bizonyitják 
emlékeink is, azaz Váradnak ezen időből fenn-
maradt látóképei. Petrovics, Hagymási, Varkots 

Szent Ferencz, Szent Jakab, Mindszent, Szent 
Mihály, Szent Kereszt, Ispotályos, Szent János, Szent 
István, Szent Péter, Szent Lélek, Podhraczky, Sz. László. 
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dühöngései nem annyira a templomokat rom-
bolták le, mint az ol tárokat fosztották meg 
szolgáiktól. 

Eme szomorú időben a váradi egyháznak 
csak czimleg van püspöke, ki az ország más 
részében tartózkodik és rendesen más hivatásnak 
él. A régi papoka t kiüldözték, u jakat nem nevelt 
senki, nem szentelt fel senki. A magára maradt 
nép elbutult, vallástalan le t t , de nagyjában hi-
téhez hű maradt. Most jöt tek divatba a missziók. 
A jezsuita papok szembe is szállottak minden 
veszélylyel, e l lá togat tak a török hódoltság terü-
letén fekvő városokba és falukba, eljártak a 
protestánsoktól elhóditott vidékre, mindenüt t a 
róm. kath. vallás igazságait t an i tva és hirdetve; 
a csüggedőket bátori tot ták, a szomorúakat vi-
gasztalták, és minden hivőt el lát tak az egyház 
szentségeivel. Ilyen volt Szántónak és társainak 
működése. Tevékenységük folytán élénk vallásos 
élet fej lődött ki Váradon. Nyilvános hi t tani vi-
tatkozások t a r t a t t a k a kath. és protestáns lel-
készek között , melyeken mindig nagy közönség 
vett részt. Maga Szántó két ilyen nyilvános vi-
tatkozásnak volt hőse. Első alkalommal 40 pro-
testáns lelkészszel, másodizben a váradi várban 
háromszáz protestáns pap ellenében védte h te 
igazságait és mindkét izben a közönség Szántó-
nak Ítélte oda a győzelem dicsőségét.1) De a 
legnagyobb figyelmet a jezsuiták Váradon is az 
iskolára forditották, mert tartós sikert csak et től 
remélhettek. Mindjárt Kristóf halála után István 
lengyel király közbenjárására valami egyezség 
jö t t létre a városi hatóság és a szerzet között 
a felállitandó iskolák ügyében.2) Ezen iskolák 
már pár évvel azután Márkus atyának, a Szántó 
utódjának főnöksége idején virágzó állapotban 
tűnnek elő. További müködésökről tanúskodnak 
azon adományok, melyekkel a Báthori-család, 
majd az Esterházyak a váradi jezsuita iskolákat 
gazdagították.") A nagy előmenetel, a fényes 
siker sok és hatalmas ellenséget támaszto t t Vá-
radon is az ellenreformácziónak. Már az 1588-iki 
med gyesi gyűlésen ki tör t a vihar a jezsuiták 
ellen, s a még kiskorú Zsigmond nem tudta, 
vagy nem akar ta ezt megakadályozni. A gyűlés 
férfias védelmök daczára kimondta a száműzetés 
büntetését minden jezsuitára. Ekkor legtöbben 
Lengyelországba költöztek, öt Moldovába, Szántó 

x) Mem. Hung. Horányi. Ugyanaz Czwittingernél. 
2) Ortus et progr. acad. Claud. 
3) Országos levéltár. 

és Leleszi György Magyarországba. Zsigmond 
azonban már három évvel reá többeket vissza-
hivott országába. Szántó vissza is té r t és két 
társával a kolozsvári iskolát ébresztette fel uj 
életre. Leleszi többé nem lá t ta a szép Erdélyt, 
melyet ő nyi to t t meg a Jézus-társaságnak. Ez 
időtől bí-tegeskedni kezdett és 1595-ben jobb 
létre szenderült, negyvenhét éves korában. Leleszi 
Váradról eredt, de Pécsett született, magas mű-
veltségű férfi volt, sok nyelvet beszélt. A Báthor i -
családnak kedves embere volt, Zsigmondnak 
nevelője és tani tója. Zsigmond meg akar ta tenni 
erdélyi püspöknek, mibe a pápa készséggel bele-
egyezett, de a szerény Leleszi erről hallani sem 
akar t . Legfőbb vágya volt, hogy a hitért mint 
vértanú meghaljon. Ezen vágya csak részben 
teljesedett , a mennyiben Erdélyből való erősza-
kos száműzetése okozta betegségét, mely később 
halállal végződött.1) Midőn Zsigmond másodiz-
ben visszahítta a jezsuitákat, Váradon is heves 
támadásoknak let tek kitéve. A fejedelemhez fo-
lyamodtak oltalomért. Zsigmond az 1597-ik évben 
kelt leiratában szigorúan intézkedik a háborgók 
ellen: Te pedig Király György") uram — ir ja 
fenyegető levelében — felnyisd a szemedet, meg-
lásd mit cselekszel, ki előttök vagy a szolgáló 
rendnek . . . hi tet ne igazgassátok, mer t valaki 
lészen kezdője, vagy kapitány, vagy lovász, vagy 
pap, vagy Secularis, egy istráng-szálat meg nem 
kimélek tőle. Tik pedig, kik jámbor és tősgyöke-
res nemes renden kivül valók vagytok; birák, 
városbeliek, és váradi főpolgárok, minden ren-
dek, szántás, kapálás a t i dolgotok, nem hit-
igazgatás. nem paraszt emberhez illik a hitigaz-
gatás, nem vargához, nem szűcshöz stb., sem a 
protestat ióval való fenyegetés :íj stb. Ez volt 
Báthori utolsó rendelete a jezsuiták érdekében. 
Már a következő évben megszállotta az örökös 
ingatagság, mely a virágzó Báthori-családnak 
vesztét, országának romlását okozta. A Bátho-
r iak 4) letűntével a folyton változó erdélyi kor-
mányok nem kedveztek az ellen-reformatiónak, 
mely egy ideig tenget t , mignem Bocekay felke-
lése végkép megsemmisítet te. Az 1605-iki med-
gyesi országgyűlés kimondotta, a fejedelem pedig 

Ortus et progrès, acad. Claud. 
2) Ugyanaz két évvel később Várad védelmében hősi 

halállal mult ki. 
3) Keresztúrinál, Kultsár gyűjteményéből. 
4) Az utolsó Báthori kiolthatatlan gyűlölettel volt 

eltelve a jezsuiták iránt. 
10* 
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szentesitette a jezsuitákra hozott kemény Ítéle-
tet. Az utolsó erdélyi tar tományi-főnöknek és a 
tudós Káldinak megmentésökre czélzó fárado-
zásai sikertelenek maradtak. A többség Krakóba 
távozott, hárman a váradi várban leltek mene-
déket '), mely vár német-belga őrsége Rudolfhoz 
hű maradt. De i t t sem maradhat tak sokáig, mer t 
a szorongatott várban iszonyú pestis tö r t ki, a 
nagyon megfogyott őrség kénytelen volt a vá-
ra t kiüríteni. Várad Erdély birtoka lőn, a Jézus-
Társaság tagjai pedig távoztak és vissza sem 
tér tek abba, csak 87 évvel később a felmentő 
cs. és kir. sereg nyomában 1692-ben. Bethlen ós 
a két Rákóczy idejében a gyulafehérvári, nagy-
enyedi és a váradi református . iskolák virágzot-
tak. Ez utóbbinak volt tanulója Apafii Mihály, 
a későbbi erdélyi fejedelem.2) A gyulafehérvári 
főiskolának egyetemmé alakításán sokat fárado-
zott Apáczai Cseri János, az 1654-ik év óta a 
főiskola rektora. Ez Barcsai fejedelemnek kimu-
ta t t a a módot, miként lehetne Gyulafehérvárott 
egyetemet alapítani, melyben a medika is tanít-
tassák. Nemes munkálkodása hiu ábránd maradt , 
mert Barcsai nem volt az a fejedelem, ki az 
iskolák újjászervezésére még csak gondolhatott 
volna is. Rövid ideig tar tó fejedelemségének leg-
gyászosabb emléke az, hogy uralma idején Várad 
török kézre került. Várad Izabella idejétől fogva 
mindenben Erdély sorsában osztozott. A refor-
matio ide is beköszöntött 1557-ben nagy vihar-
ral, egész forradalommal. Váradot középkori kin-
cseitől kifosztották, templomait , szentélyeit fel-
dúlták, de iskolái fenmaradtak, fennmaradt főis-
kolája a középkori iskolák könyvtárával és az 
1640-ik év óta saj tóval; fennmaradt egész az 
1660-ik évig, a midőn Várad várával együtt tö-
rök birtok lőn. Utolsó diákjai közül sokan a 
vár védelmében estek el, mások Debreczenben, 
Fehérvárott, Nagy-Enyeden uj hazát kerestek. 
A utolsó tanárok közül Mártonfi Debreczenbe 
vonult, Enyedi Sámuel orvostudor pedig kevéssel 
utóbb a nagy-enyedi főiskola philosophiai osz-
tályának igazgatója lett. (Folytatjuk.) 

J) Ortus et progr. acad. Claud. 
2) Memoria Hungarorum. Horányi. 

A nagytapolcsányi kath, nagygyűlés lefolyása 
a beszédekkel. 

(Történeti visszapillantás.) 

Miskolczy István nagytapolcsányi ügyvédnek 
az 1894. évi jun. hó 10-én a nagytapolcsányi kath. nagy-

gyűlésen tót nyelven mondott beszéde, magyarra áttéve. 
T. nagygyűlés ! 

Semmi sem állandó az ég alatt, semmi sincs nagy 
földünkön s földünkben, a rengeteg vizeink, tengereink-
ben és a megmérhetetlen légürünkben, a mi ugy, miként 
ma létezik, egyszerre keletkezett volna, hanem oda las-
san fejlődött és semmi sincs, a mi ugy, miként ma léte-
zik, megmaradna, hanem minden a természet törvényénél 
fogva lassan tovább fejlődik; — ugyan igy a mi orszá-
gos és nemzeti intézményeink ugy, miként ma léteznek, 
egyszerre nem keletkeztek, de ide lassacskán fejlődtek és 
ugy miként ma léteznek, változatlannul nem maradnak, 
hanem a természet ugyan azon törvényénél fogva a kor 
követelményeinek s szükségünknek megfelelően lassan 
tovább fejlődnek ; — tehát mi is liberálisok vagyunk, de 
mérsékelve, mint mérsékelt liberálisok 15 — 20 év óta mi 
is magán anyagi érdek, előny hajhászása nélkül odaadón tá-
mogattuk a felelős kir. minisztériumot, a melyből alakult, 
parlamentáris pártját csak azért, hogy szeretett magyar 
nemzetünk és ő felsége, szeretett jó királyunk közti 
egyetértésben kedves hazánk, szeretett magyar nemzetünk 
lassan bár, de bizton a kor követelményei s szüksége-
inknek megfelelőleg fejlődhessék! — De hová jutottunk ! 
Törvényhozásunk ma tekintet nélkül az isteni törvényre, 
egyházi parancsra korlátlan liberálismus értelmében akarja 
országos és nemzeti intézményeinket, sok közül csak egyet 
emlitve meg, polgári házasságot országos törvénynyé re-
formálni ! — Ily újításokat mi mint jó hazafiak, mi.ic a 
király hű alattvalói s mint buzgó keresztény katholikusok 

el nem fogadhatunk és ily törekvések ellen minden ren-
delkezésünkre álló törvényes eszközzel védekeznünk kell, 
mert miként tudjuk, hogy semmi sem állandó az ég alatt, 
épp ugy tudjuk, mert hiszszük, hogy az Isten szava épp 
ugy, miként az Isten maga, örökön örökké változatlanul 
marad és hogy a kinyilatkoztatott isteni s annál fogva 
örök törvényre alapított róm. kath. hitünk, mely „Qui 
cuDque vult salvus, esse, ante omnia opus est, ut catho-
licam fidem teneat" „hiszek egy Istenben, Atyában s 
Fiúban és Szentlélekben stb." tanítja, hogy az első házas-
társi frigyet maga a Teremtő Isten a paradicsomban kötötte 
egybe és az ő Szent fia, megváltónk, Jézus Krisztus azon 
szavakkal „mit az Isten egybekötött, ember nem oldja föl" 
szentség méltóságára emelt — változhatlan. — Ez a mi 
hitünk, és törvényhozásunk e hitünket ismeri és ismernie 
kell és ha mégis a polgári házasságot oszágos törvény-
nyé emelni akarja, habár szóval minden egyes állampol-
gárnak, minden hitfelekezetnek s minden nemzetiségnek 
az egyenjogúságot és a lelkiismereti szabadságot biztosítja, 
a katholikusoktól a jogegyenlőséget és a lelkiismeret azon 
szabadságát, hogy „házasság szentség s mint ilyen csak az 
egyház jurisdictiója alá tartozik" törvény erejével az állam 
részére tényleg elveszi, s igy nem áll vallásos alapon, s ez a 



KELIGUO. 77 

veszély, mely bennünket magyar róm. katholikusokat, 
úgyis mint hazafiakat fenyeget. — Csak az egy Istenben 
való elő hit, csak az Isten örök törvényére alapított val-
lás s az iránti buzgóság és csak a tiszta vallásos erkölcs, 
kizárólag biztos alapja minden egyes ember jólétének 
ugy lelki, mint physikai életében, biztos alapja minden 
nemzetiség és nemzet, biztos alapja minden ország s állam 
jólétének! . Az ember élő hite világító fáklya, mely az 
élet tömkelegét megvilágítva, a hivőt az erény szük utjain 
biztos czélja lelki üdvösségéhez és anyagi megelégedett 
jólétéhez vezeti, — ellenben ha az ember hitét veszti, 
élte tömkelegén sötétben bolyong: „Nincs Isten", „halál 
után mindennek vége" önmagát ámítja, melylyel cseleke-
deteit mérhetné, nincs erkölcsi normativuma, lelkiismerete, 
mindent megenged magának, lassan bűnből bűnbe sülyed, 
hamar következik a kétségbeesés — kész a lelki kárho-
zat, mai nap oly gyakori szomorú physikai halál. — A 
szent bibliából, nem említve vizözönt, Babel tornyát vagy 
Sodorna Gomorhát, tudjuk, hogy az Isten választott népe 
valahányszor istenéről megfeledkezet, vallásától eltért, 
annyiszor Istenének büntető kezét éreznie kellett, nyom-
ban ott volt, assyr, babiloni fogság, végre Jerusalem 
pusztulása és a zsidó nemzet szétszórása az egész földön! 
Az általános történelem tanúskodik, hogy a kicsiből nagy 
gyá lett pogány római nemzet, mihelyt vallását elhagyta 
s erkölcstelenségbe sülyedt, nemzeti s állami nagysága 
apadott és csakhamar a földszínéről eltűnt, a történelem 
tanúskodik, hogy saját vallástalansága, s erkölcstelenségének 
tengerébe sülyedt. — Legújabb időnkben Olasz- és Franczia-
országok már régóta a korlátlan liberalismus utjain ha-
ladnak s ma már nyíltan beismerik czéljukat : — gyön-
gitni, megtörni, ha lehet megsemmisíteni a róm. kath. 
egyházat, azon egyházat, mely Krisztus urunk szavával 
sziklán épült és pokol kapui nem győzedelmeskednek 
r a j t a ! Francziaország 100 év óta forradalomból forrada-
lomba megy át, 100 év óta ma már harmadik köztársa-
sága van s mihelyt a liberalismus az ország hatalmát 
kezéhez kerítette, első teendője volt, elszedni a kath. papi 
javakat, melyek nem is annyira papi javak voltak, de 
olyanok, melyeket nagy franczia királyok kath. iskolai és 
egyházi czélokra alapítottak ; — kath. püspököket és pa-
pokat ugy, mint egyébb állami hivatalnokokat, csekély 
fizetéssel tartanak, de a csekély fizetést is annyiszor meg-
nyirbálják vagy egészen visszatartják, a hányszor kath. 
pap nem akként prédikál, a hogy azt a hatalomtartók 
szükséglik, vagy őket követválasztáskor nem támo-
gatja. Francziaországnak, annak az egykor híres római 
katholikus nagyországnak ma már vallása nincs, de van, 
mit magának nevelt — anarchismusa ! — Ha mi 9 
millió magyar róm. katholikusok akarjuk, hogy Franczia-
ország sorsára ne jussunk, ha akarjuk, hogy országunk, 
melyet dicső Sz. István, első s apostoli királyunk Boldog-
ságos Szűz Mária pártfogásába ajánlott, jövőre is keresz-
tény ország maradjon, hogy mi magyar róm. katholiku-
sok a kor követelményeinek hódoló törvényhozásunkban 
hazafias és egyszersmind katholikus vallásos álláspontunk-
nak megfelelő akaratunkat érvényesítsük, elkerülhetetle-
nül szükséges : 

1. Hogy róm. kath. hitünket híven megtartsuk s ápol-

juk, hogy róm. kath. anyaszentegyházunk parancsait szó-
val és tettel teljesítsük s hogy róm. kath. vallásos erköl-
cseinket gyakoroljuk s tisztán óvjuk, valamint hogy gyer-
mekeinket buzgón s szigorúan a róm. katholikus hit, egy-
ház és erkölcsökben neveljük. 

2. Hogy lehetőleg kath. iskolákat alapítsunk s a 
fenlévőket erkölcsileg és anyagilag támogassuk, az ellen-
séges áramlattól fenlévő iskoláinkat megvédjük. 

3. Hogy lehetőség szerint falukon és városokban 
kath. egyleteket alapítsunk, melyek valamennyien Buda-
pesten létesítendő központi kath. egylettel összeköttetés-
ben leendnek ; — az ily kath. egyletekben — a kath. 
vallásos szellem szakadatlan ápolása mellett — központi-
tól irányt és időnként a színre kerülő tárgyat kapva, 
hazafias és kath. vallásos ügyeinket megbeszéljük, megál-
lapodjunk, egysüljünk s igy kath. vallásos szükségünknek 
megfelelő egyesült akaratunkat mint politikai alkalomkor, 
mint képviselő választáskor, érvényesítsük ; 

4. Hogy a liberálistikus irányú ujságlapok, mint 
melyek a vallástalanság magvát hintik, olvasásától óvakod-
junk és istentelen, vallástalan s erkölcstelen müvek olva-
sását gonddal kerüljük, ellenben, hogy kath. szellemben 
irt müveket és iratokat mint magunk olvassunk mint azok 
olvasását terjeszszük s minthogy mai nap, hogy a világ hely-
zet folytonos alakulásáról időről időre tájékozhassuk ma-
gunkat, újság olvasása is okvetlen szükséges, csak kath. 
szellemű újságokat olvassunk, azok olvasását terjeszszük, 
mert ezek ápolják bennünk szakadatlanul a kath. szelle-
met egyrészt, és másrészt az ország és világ alakulásáról 
nekünk épp ugy, sőt jobb, biztosabb értesítést adnak, 
mint bármely kath. ellenes irányú lapok. 

Keresztény katholikusok ! Itt az idő, nincs mit késni ! 
Értsük egymást, állapodjunk meg s egyesüljünk, egyet-
értés erőt ad s mint erősek, adjuk az államnak, mi az 
övé, rövidséget senkinek, miként nem kívánunk, nem is 
teszünk — és jogainkat tisztán törvényes fegyverrel meg-
óvjuk, megvédjük, sőt visszaszerezzük, ha már valamit mu-
lasztottunk. Önmagunk közt egyetértve és egyesülve, 
egyetértésben az ország minden hitfelekezete s nemzeti-
ségével, szeretett magyar nemzetünk a kor követelményei-
nek és szükségeinknek megfelelőn bizton fejlődni fog és 
erős leend. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa. Főpásztori szózat a papsághoz lelki gyakor-

latok tartása iránt. — 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi! 
Novimus efficacissimas esse preces, quae unanimiter 

a pluribjis funduntur, scimus fervore unius accendi pieta-
tem alterius, nec ignoramus simultanea sacerdotum devo-
tione multum aedificari fidelem populum, qui gaudet, dum 
cernit a Clero non verbo solum, sed exemplo etiam com-
mendari pietatem. 

De spiritualium exercitiorum summa utilitate intime 
persvasi nihil in votis habemus magis. quam iisdem a 
Yenerabili Clero nostro circumdati vaçare. Quominus 
autem voti hujus compotes fieri anno iam a capessita 
sede nostra Archi-Episcopali secundo, anno quippe prae-
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terito quiverimus, obstabat anni praeteriti mensibus Julio 
et Augusto suscepta restauratio domus Seminarii Majoris, 
quae recipiendis pluribus Sacerdotibus idonea est. Refec-
tio dictae domus nonnisi tempore feriarum peragi potuit, 
et ideo distulimus s. exercitia ad praesentis anni mensem 
Augustum. 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! 
Quaenam de s. exercitiis pro Clero asservandis Concilium 
provinciáé Colocensis anno 1863° celebratum Tit. IV.0 de 
„perfectione Cleri" Cap. XI. statuerit, omnibus Vobis 
constat. Verba statuti hujus sunt : „providebunt Episcopi 
hujus Provinciáé, ut quantum per adjuncta licuerit, omni 
anno, opportuno loco et tempore sacra haec exercitia pro 
Clero Dioecesano asserventur, qui pro suo in salutem 
propriam studio hanc occasionem et tempus gratiae fer-
venter adhibeat, atque ardenti cum pietate majore numero 
confluât." Relegite gravia motiva decreti hujus. 

Probe nostis, normam s exercitiorum per S. Ignatium 
de Loyola redactam sumorum Pontificum disertam tulisse 
approbationem. Alexander VII. summus Pontifex omni-
bus, qui similibus s. exercitiis utuntur, illisque devote 
intersunt, plenarias Indulgentias concessit — vigore Bre-
vis Apostol, de 12-a Octobris 1657. editi. — Commoda 
s. exercitiorum Clemens XL Pontifex in compendio com-
plexus asserit : „Cum diuturno experientia compertum sit 
ad retinendam conservandamque sacerdotalis ordinis dig-
nitatem et sanctimoniam magnopere conducere, ut eccle-
siastici viri exercitiis aliquando vacent, quibus quidquid 
sordium de mundano pulvere contractum est, commode 
detergitur, ecclesiasticus spiritus reparatur, mentis acies 
ad divinarum rerum contemplationem extollitur, recte sanc 
teque vivendi norma vei instituitur, vei confirmatur." 
Idipsum edicit Pius Papa IX. in prima sua ad Episcopos 
Orbis anno 1846. directa Encyclica Epistola. Idem sum-
mus pontifex in suis anno 1856. editis Apostolicis Litte-
ris ita praesules Austriae et Hungáriáé alloquitur : „Quam 
vehementer ad ecclesiasticum spiritum tuendum et foven-
dum, atque ad salutarem constantiam retinendam confé-
rant spiritualia exercitia, innumeris idcirco per Romanos 
Pontifices praedecessores nostros ditata iudulgentiis, quis-
que Vestrum optime noscit." Non possum silentio prae-
terire Santissimi Domini Nostri hoc tempore gloriose Ec-
clesiam gubernantis Summi Pontificis Leonis XIII . Papae 
paternam monitionem ad nos, dum anno praeterito in 
benigna audientia ab Eodem suscepti sumus, eo directam, 
ut quantum per adjuncta licuerit, omni anno, opportuno 
loco et tempore s. exercitia nunqam non salutaria, nun-
quam non utilia, hoc tempore, spectata nimirum prae-
senti Matris Nostrae, Ecclesiae Chatholicae conditione, 
nedum utilissima, verum etiam necessaria cum Clero nostro 
peragere contendamus. 

Propriae salutis cura s. haec exercitia nobis vei 
maxime commendat. Hac propriae salutis cura tenebatur 
S. Paulus, cum scripsit: „Castigo corpus meum, et in 
servitutem redigo, ne forte, cum aliis praedicaverim, ipse 
reprobus efficiar" *) Ad hanc excitavit Majores natu Ec-
clesiae Ephesinae dicens: „Attendite vobis et universo 
gregi" -') in quorum persona nos omnes monet Doctor 

gentium, ut nobismetipsis prius et postea gregi attenda-
n t s . Simile praeceptum dédit discipulo suo Timotheo : 
„Noli negligere gratiam, quae in te est, quae data est 
tibi per prophetiam, cum impositione manuum presby-
terii. Haec meditare, in his esto : ut profectus tuus mani-
festu.s sit omnibus. Attende tibi et doctrinal, insta in 
illis. Hoc enim faciens et te ipsum salvum faciès, et eos, 
qui te audiunt." Quo animae Sacerdotum — velut 
publice gregis sibi crediti aeraria — majoribus divitiis et 
opibus abundaverint, eo ampliora sibi, ad ditandas curae 
suae commissas animas, adjumenta suppetent. 

Cum itaque compertum sit omnibus Vobis Fratres 
et Filii in Christo Dilectissimi ! per s. exercitia propriae 
nostrae saluti inprimis consuli, siquidem spiritualiter 
aegrotantibus medicinám, languentibts refectionem, sanis 
autem spirituálé convivium praebeant, malos in bonos, 
bonos in meliores, meliores in optimos ac perfectos con-
venant , Nos tantis exemplis permoti, talibusque rationum 
momentis persvasi praesentibus litteris oramus Vos et 
obtestamur, ut omnes illi, quicunque providere valuerint, 
ne per tempus absentiae suae cura animarum detrimenti 
quid capiat, ad très dies Coloczae conveniant eo fine in 
unum, ut in s. exercitiis simul juncti ad thronurn Altissi-
mi et Fontem omnis gratiae ac virtutis misericordiam 
imploraturi accedamus, et illud „unum necessarium", 
nempe aeternae salutis nostrae negotium toto animo simul 
operemur. 

Notanda et ohservanda: 

1. Sacra exercitia servabuntur Coloczae in Seminario 
minori diebus 22. 23 et 24. mensis Augusti a. curr. Jam 
die 21-a Augusti hora 6-a vespertina omnes et singuli, 
qui comparuerint, convenient in sacel.'o seminarii minoris. 

2. Sacris exercitiis interventuri, banc suam volun-
tatem Cancellariae meae Archi-Eppali usque diem 14 a^ 
Augusti inomisse indicandam habebunt; ut provisio circa 
hospitia in Seminariis majori et minori et alibi tempe-
stive fieri queat. 

3. Qui e Clero Curato venturi sunt, tempestive pro-
v i d e n t , ne per tempus absentiae provisio parochiae et 
parochianorum detrimenti quid capiat. 

4. Comparebunt autem Roccheto, Stola, Breviario, 
et ascetico quopiam libro, uti Thoma a Kempis, aut Me-
moriali vitae sacerdotalis aut alio provisi. 

5. Ordo diurnus sub spiritualibus exercitiis obs^r-
vandus cuique ante exordium ss. exercitiorum per Can-
cellariam meam immanuabitur. 

Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, 
a Quo omne datum optimum et omne donum perfectum 
desursum descendit, et „Qui mültus est ad ignoscendum" 
pro infinita sua misericordia largiatur nobis suam gratiam 
et benedictionem, ut pro nostro in salutem propriam stu-
dio hanc occasionem et tempus gratiae ferventer adhi-
beamus et fructum referamus centuplum ! 

Datum Coloczae, die 12. Julii 1894. 
Georgius 

Archi-Episcopus. 

!) I ad Tim. 4, 14. seq. 

') I. ad Cor. 9, 27. 2) Act. 20, 28. 
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PéCS. A pozsonyi határosat. — 
A Péter-Pál napján Pozsonyban megtar to t t kath . 

nagygyűlés a többi közt azt is határozta, hogy a püspö-
köket a herczegprimással fölkéri : eszközöljék ki a király-
nál az egyházellenes törvényjavaslatok szentesítésének 
megtagadását . 

Ezen határozat miatt a liberálisok határ talan lár-
mát csapnak, hogy visszariaszszák a főpapokat a jelzett 
lépéstől. A kormány lapjai valamennyien alkotmányelle-
nes, vakmerő merényletről irnak és azt a tanácsot adják 
a katholikusoknak, hogy most már nyugodjanak bele a 
történtekbe annyival inkább, mert ő felsége köteles szen-
tesíteni a javaslatokat, melyeknek beterjesztéséhez hozzá-
járul t . 

Ezen agyafúrt okoskodással szemben nézzük csak 
elfogultság nélkül, miről is van tulajdonképpen szó. 

A magyar püspökök a kath. egyháznak apostoli jo-
gokat gyakorló legtöbb kegyurához, a magyar királyhoz 
fordulnak az egyház jogainak védelmeért, azon királyhoz, 
ki az egyház védelmére megesküdött . Nem egy ujonnala-
kul t állam társadalmi rendjének őrei fordulnak általuk a 
királyhoz, hanem egy oly egyháznak képviselői, mely 
megalapítani segítette ez országot és hű volt minden di-
nasztiához, de leghívebb volt a most uralkodó családhoz, 
m ilynek századokon át egyedül ő képezte főtámaszát 
Magyarországon. 

De kétségtelen az is, hogy a magyar király bir 
„vető" joggal, azaz megtagadhat ja a szentesítést a neki 
nem tetsző törvénytől. Tőle függ, hogy mikor gyakorolja 
e jogot. 

Kétségtelen, hogy a magyar püspöki kar kérhet i a 
királyt e jogának gyakorlására, mert nem a maga, hanem 
az egyház érdekében teszi ezt. 

Az eset nem is áll példa nélkül. Mikor a német 
birodalmi gyűlés az 1873. májusi törvényeket megszavazta, 
a német püspöki kar felirattal fordult a lutheránus csá-
szárhoz, kérvén, hogy tagadja meg hozzájárulását a go-
nosz javaslatoktól s figyelmeztették egyút ta l a császárt 
azokra a veszedelmes politikai és társadalmi konzekven-
cziákra, melyeknek a vallás, s az egyház tekintélyének 
aláásása után be kell következniük és melyek valósággal 
be is következtek. 

A német püspöki karnak ez akcziójával más czélja 
nem volt, mint, hogy megmentse a kath. elvet, melynek 
védelmében minden, az erkölcstan szerint megengedett 
eszközt fel kell használnunk. 

Amit pedig megtet tek a német püspökök az elv 
fentartásáért és kötelességük teljesítéséből, azt a magyar 
püspöki karnak kétszeresen meg lehet tennie, hisz nem 
neretikus fejedelemhez, hanem a magyar egyház patronu-
sához fordulnak. P . K . 

V E G Y E S E K . 
— jBucsujárási felhívás. Főpásztori engedélylyel f. 

évi szeptember 5-én egy bucsu menet indul a budapesti 
szent-ferenczrendiek belvárosi templomából Nagy-Mária 
•C*elibe. Útiköltség különvonattal Nagy-Mária-Czellbe és 

vissza Budapestre II . osztály 16 frt , III. osztály 10 f r t 
80 kr., Váczról : II. oszt. 15 fr t , I I I . 10 fr t . , Nagy-Maros-
ról : II. oszt. 14 f r t 70 kr., I I I . oszt. 9 f r t 80 kr., Szob-
ról : II. oszt. 14 f r t 30 kr., III . 9 f r t 50 kr., Esztergom 
(csav.-gőz.) II. oszt. 13 f r t 80 kr., III . oszt. 9 f r t 20 kr., 
Esz te rgom-Nána : II. oszt. 13 f r t 50 kr., III . oszt. 9 frt . , 
É r s e k ú j v á r : II. oszt. 11 f r t 50 kr.. I I I . oszt. 7 f r t 50 kr., 
Pozsony : II . oszt. 6 f r t 30 kr., I I I . 4 f r t 40 kr. A szük-
séges kocsikról Lilienfeldtől Nagy-Mária-Czell ig és vissza 
gondoskodva lesz. A társas (Omnibus) kocsin személyen-
k in t 5 f r t 20 kr., a ponyvás-kocsin 3 f r t 70 kr. fizetendő : 
egy négy üléses fogat (batarde) 40 f r t . 

Menetrend : Szeptember 5 én reggel órakor a 
sz. Ferencziek belvárosi templomában tar tandó sz. mise 
után körmenetben kiindulnak a nyugati pályaudvarhoz, 
honnét külön vonaton órakor indulnak Bécsbe hova 
V23 órakor megérkezve, omnibuszokon átmennek a nyu-
gat i pályaudvarhoz, s 4 óra után indulnak Szt.-Pöltenbe, 
hol meghálva az éjet töltik. Szeptember 6-án reggel 6 
órakor a búcsúsok sz. misét hallgatnak a székesegyház-
ban. 7 óra után induló vonattal Lilienfeldig szállíttatnak, 
hol az ebédet elköltve, déltájban elindulnak, részint az 
előre megrendelt s az illetők által elfoglalt kocsikon, 
részint gyalog, egész Türniczig, hol meghálnak. Szeptem-
ber 7-én reggel x/s;5 órakor sz. mise, mely után tovább 
indulnak Anna hegyen, Wiener Bruckon fi t t ebéd) és 
József hegyen át, órakor érkezés és ünnepélyes be-
vonulás Nagy-Mária-Czelibe. Szeptember 8-án reggeli 8 
órakor ünnepélyes nagy szeütmise tar tat ik, utána német 
prédikáczió a templomban, a magyar és tó ta jkuak szá-
mára pedig a templomon kivül. Délután 4 órakor á j ta -
tosság a kálváriahegyen ; 6 órakor litánia és 1/28 órakor 
az úgynevezett gyertya-körmenet a kegyelem kápolna 
körül . Szeptember 10-én reggel : / 2 6 órai szent mise után 
elindulás gyalog és kocsikon Lilienfeldig, honnét ismét 
vasúton Szt.-Pöltenbe, éjjeli tartózkodásra. Szeptember 
11-én reggel 1 f f i órakor induló vonattal Bécsbe, hová 8 
órakor megérkezve, a bucsujárók a közel levő lazarista 
atyák templomában szent misét hallgatnak. Azon egész 
napot Bécsben töltik. Este 1 /210 órakor az állami pálya-
udvartól történik az elindulás Budapes t re ; 12-én reggel 
6 órakor a nyugati pályaudvarba megérkezve, ünnepélye-
sen vonulnak be a belvárosi szt.-Ferencz-rendiek templo-
mába, honnan a hála-istentisztelet megtartása után. az 
aj ta tos bucsujárók elbocsáttatnak az Urban. 

Ezen bucsujáratban részt vehetnek magyar, német 
és tó ta jku hivek. 

A bucsujáratot három áldozár és egy orvos fogja 
kisérni. .A beiratás- és menetjegy kiváltása belvárosi sz.-
ferenczrendiek sekrestyéjében eszközölhető augusztus 1-től 
szeptember 3-áig. Azonban a tervezett zarándoklatot Ró-
mába is fogom vezetni, és pedig ha 200 résztvevő lesz, 
akkor szemptember 19-én délben különvonaton, ha keve-
sebben, már szept. 18-án este személyvonaton fognak 

menni ; ha pedig 100-on alul lennének, akkor elmarad a 
zarándoklat, mert nem akarom, hogy a hivek ráfizessenek. 
Tájékozás végett kérem a résztvenni akarókat , hogy 
minél hamarább és határozottan jelentkezzenek. 
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A menetdíj oda és vissza, Rómában 5 napi ellátás-
sal és Assisi és Lórettóba való kitéréssel: I. oszt. 88 frt 
80 kr. ; II. oszt. 72 fr t 70 kr. ; III. oszt. 44 frt 80 kr. 

Kelt, Budapest, 1894. junius 20. Bán Sándor s. k., 
zárdafőnök, Rôder Florent s. k., bucsujárat vezetője. 

— Vilmos főherczeg temetése, f. hó 2-án ment 
végbe. Délután 3 órakor kezdtek megérkezni a méltósá-
gok, küldöttségek és a tábornoki kar. A koporsót 4 óra-
kor leemelték a ravatalról, mire az udvari plébános be-
szentelte és azután vörös halottas kocsira tették, melyet 
6 fehér ló vont. Harangzugás közt indult meg a menet, mely 
előtt egy szakasz lovassság és több hatlovas udvari kocsi 
haladt. A koporsó mögött, melyet apródok, arcier-testőrök, 
magyar testőrök, darabontok és lovas testőrök vettek kö-
rül, Jenő főherczeg, mint a német lovagrend nagymestere 
ment a rend fehér köpenyeges lovagjaival. A menet óriási 
embertömeg közt, mely tiszteletteljesen, fedetlen fővel 
képezett sorfalat, a kapuczinusok temploma felé vonult, 
hol az egybegyűlt udvar, a diplomácziai kar tagjai, a 
miniszterek, a magyar miniszterelnök, a tábornoki kar, 
a reichsrath elnöksége, a polgármester, katonák és 
küldöttség, köztük ama kelet-porosz tüzérezred tiszti 
küldöttsége, melynek tulajdonosa volt az elhunyt, gyűl-
tek össze. 4 óra után megjelent ő felsége Frigyes 
hohenczolleri és Lipót bajor berezegek, valamint az 
uralkodóház tagjainak kíséretében. A gyászmenet meg-
érkezése után a koporsót a templomba vitték, hol a pap-
ság fogadta és a gyászravatalra helyezték. Miután a holt-
testet a német lovagrend prépostja beszentelte, a koporsót 
levitték a kriptába, hová a legközelebbi rokon főhercze-
gek és a főudvarmester is lementek. Itt a főudvarmester 
átadta a kapuczinusok quardiánjának a holttestet és a 
koporsó kulcsát. A koporsó elvitele után ő felsége és az 
udvari kiséret távozott a templomból. 

— Az idei szent István-napi szónok. Szent István 
napja magasztos ünnepén az idén a budai Mátyás-tem-
plomban az ünnepi szónoklatot ft. Walter Gyula, herczeg-
primási titkár fogja tartani. A félhivatalos Magyar Újság 
erre vonatkozólag a következőket irja : 

„— A lierczegprimás és a Szent-István-ünnep. Szent 
István ünnepén, mint esztergomi levelezőnk irja Vaszary 
Kolos lierczegprimás személyesen fogja végezni az isteni-
tiszteletet az ország fővárosában. A hitszónoklat tartására 
az egyházfejedelem Walter Gyula érseki titkárt és kiváló 
egyházi irót bizta meg. Walter Gyula a főegyházmegye 
egyik legkitűnőbb és legintelligensebb szónoka, akiben az 
egyház fej edelemnek teljes garancziája van arra nézve, hogy 
a nemzet ünnepén, az ország fővárosában a szószékről 
izgató szavak nem fognak hangzani 

— Jászberényi állapotok. A jászberényi árvaszék 
keserves napra ébredt julius hó 27-én. Almássy Géza kir. 
kamarás Jász-Nagykun-Szolnok megye főispánja 26-án 
este táviratot intézett Jászberény polgármesteréhez, mely-
ben tudatja, hogy másnap a városba érkezik és megkezdi 
a vizsgálatot. Ugyanezért utasitja a polgármestert, hogy 

a hivatalnokokat rendelje be reggeli 8 órára. A főispán 
másnap meg is érkezett, de a hivatalnokok a főjegyző, 
az iktató és a rendőrség kivételével nem jöttek be a ki-
tűzött időben. Vagy egy órába került, mig valamennyit 
össze tudták toborzani. A vizsgálat eredményéről eze-
ket irják : Két napi szakadatlan munka után meggyő-
ződött a főispán arról, hogy tavaly kiadott rendele-
teit, melyek az állapotok javítására voltak irányozva, 
nemcsak hogy nem teljesítették, de az állapotok annyira 
rosszabbra fordultak, hogy továbbra meg nem tűrhetők. 
Bár tavaly óta az árvaszék összes hivatalnokait hivatal-
vesztésre Ítélték, bár a középpénztárnak — melyből két 
hóval ezelőtt, nem tudni mi módon 15780 frt 19 krt 
elloptak — személyzete elbocsátás előtt állott, a főispán-
nak mégis arról kellett meggyőződnie, hogy a fenyítés 
mit sem használ. A főispán 28-án este azon elhatározás-
sal hagyta el Jászberényt, hogy a botrányos állapotok 
javítására a legradikálisabb intézkedéseket fogja meg-
tenni, hogy a korrupeziót, mely emberöltőről emberöltőre 
származott át e városban, végre valahára teljesen kiirtsa. 

— Magyarok a lembergi kiállításon. A lembergi 
általános országos kiállítás magyarországi helyi bizottsága 
mindazoknak, kik az augusztus 12-én este 7 órakor in-
duló különvonaton Krakkón át Lembergbe a kiállítás lá-
togatására 'óhajtanak menni, tudomására hozza, hogy a 
rendező bizottság irodája IV. ker. himző-uteza 5. sz. az 
iparoskör naponkint délután 4—7 óráig nyitva van, a hol 
is jegyeket válthatnak és a programmot átvehetik. A 
rendezőbizottság fel van hatalmazva annak kijelentésére, 
hogy a magyarok fogadtatásából a lengyelek valóságos 
impozáns nemzeti ünnepélyt rendeznek. A kirándulás si-
kerének érdekében kívánatos, hogy a résztvevők minél 
el őbb jelentkezzenek, mert a jegyeket csak augusztus 8-áig 
lehet váltani, mely nap a különvonat megrendeléséne1-
utolsó határideje. 

— Háromszáz ház lángokban. Borzasztó tüz volt 
julius 24-én Nagy-Czétény községben. Kevés hiján há-
romszáz ház esett a lángok martalékává. A jó magyar 
földműves, bortermelő nép, a mely a falut lakta, úgy-
szólván egytől-egyik koldusbotra jutott. Gabona, takar-
mány, kerti gyümölcs minden odaveszve s még a házi-
állatok nagy része is benn égett az istállókban. A 
szorgalmas, becsületes munkásnép, a mely eddig olyan 
szépen megélt a maga erejéből, most mások segítségére 
szorul. Nincs magyar ember, a ki meg ne sajnálná őket, 
a ki meg ne szánná e szerencsétleneket nyomorúságuk-
ban. A kinek van fölöslege, a porig leégett Nagy-Czétény 
immár földhöz ragadt szegény lakosainak jutasson abból 
valamit. 

a r ^ 5 Szerkesztőségi jelentés, ^ u 
A lap szerkesztőjét távolléte alatt a szerkesztésben 

Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya helyettesíti. 

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

Budapest, 1894. Na?y Sándor könyvnyomdájából. (Papnő velde-utcza 8. sz.. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

Budapesten, augusztus 8. 11. II. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmanvok A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyarországban a nevelés és tanitás reformjából. — A 
nagytapolcsányi kath. nagygyűlés lefolyása a beszédekkel. — Egyházi Tudósítások: U n g v á r : Keresztény világ, pogány erkölcsök. — 

K ö l n : A németországi katholikusok ezidei nagygyűlése. — Irodalom. — Vegyesek. 

A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyar-
országban 

a nevelés és tanitás reformjából, 
Cséplő Péter nagyváradi prém. r. tanártól. 

IV. 

Midőn az 1660-dik év augusztus 27-én Vá-
rad elestével az ősrégi váradi főiskola megszűnt, 
messze az Alföldön nem volt a tudományoknak 
szentelt hely, de azalatt hazánk északi és észak-
nyugati részén oktatásügyünk minden akadály 
ellenére is, el lenállhatatlan erővel virágzásnak 
indult. A szerencsés vállalat kezdeményezője 
Draskovits György bibornok, kalocsai érsek, vesz-
prémi püspöki helyettes, a t r ident i zsinat hír-
neves szónoka volt. Rudolf királynak magyar-
országi helytartója lévén, a királynál kieszközölte 
a thuróczi prépostságot. Ezen prépostságot IV. 
Béla király a premontrei rend részére alapítot ta , 
de a szerencsétlen mohácsi csata utáni zivataros 
időkben lakóitól elhagyatva, királyaink által ren-
deltetésétől eltérőleg más egyházi méltóságoknak 
adományoztatott . 

A prépostság utolsó birtokosa Radeczy István 
egri püspök volt, ennek 1587. évben bekövet-
kezett halálával a prépostságot Rudolf a jezsuita-
rendnek adta azon kötelezettséggel, hogy Thu-
róezon kollégiumot állítsanak fel és azt fentar tsák 
az egyház s a haza javának előmozdítására. 
Thurócz lakói az uj polgárokat hidegen, bizal-
matlanul fogadták, működésük elé minden kép-
zelhető akadályokat gördítettek. A jezsuiták 

azonban elleneik üzelmeivel mitsem törődtek, 
hanem folytat ták a megkezdett munká t azon 
nemes buzgalommal és SZÍVÓS kitartással, mely 
eme kitűnő szerzetet oly hiven jellemzi. Ez még 
inkább ingerelte elleneiket, annyival inkább, 
mivel a mi rosszat te t tek, igazságos megtorlás-
ban nem részesült ; folyt tehát a bántalmazás 
továbbra is és még nagyobb mérvben; kár t 
okoztak a jezsuitáknak minden lehető módon 
birtokaikon és épületeiken, elannyira, hogy végre 
is ezek a királyhoz fordultak oltalomért. A ki-
rály kérelmök igazságát belátván, ol talmukra 
védnököket rendelt és pedig Pálíi Miklós po-
zsonyi főispánt és a dunántuli részek tábornokát , 
Fejérkövy nyitrai püppök királyi helytar tó t és 
kincstárnokot, Forgách Ferencz választott vesz-
prémi püspököt, Szerdahelyi Dersfi Miklós thu-
róczi főispánt. Ez igen szép dolog volt és rendes 
időben meg is t e t t e volna hatását, de nem azon 
viharos viszonyok közt, midőn mindenkinek elég 
dolga akadt sajá t bajával; hát még a nagy 
uraknak, kiknek vállaira azonfelül annyi fele-
lősséggel járó hivatal, vagy tisztség nehezedett! 
A bajok tehát nem szűntek meg, sőt még sza-
porodtak, amennyiben a ki tör t 15 éves török 
háború még nagyobb hullámzásba hozta a ke-
délyeket. Ilyen körülmények közt maga a szer-
zet belá t ta a helyzet tar thata t lanságát , s azon 
éleslátással, melyet a jezsuitáktól elleneik sem 
tagadnak meg, elhatátozta, hogy a kollégiumot 
Sellyére helyezi át. Sellye Nyitramegyében, közel 
a Vághoz, tisztán m agyaraj ku lakóival, valóban 
nagyon alkalmas helyül kínálkozott az első gym-

11 
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názium felállítására. A páterek egyrésze tehát 
Thuróczot elhagyta és az 1598-dik évben Sellyére 
költözött és még ugyanazon évben a terjedel-
mére ugyan kicsi, de alapjaitól kezdve egészen 
uj gymnáziumot a tanulni vágyó ifjúságnak meg-
nyitotta. Náluk az iskolai év ez időszerint no-
vember hó első napjaiban kezdődött és t a r t o t t 
augusztus hó végéig. Az uj gymnáziumnak első 
rektora Carigli Alfonz lett. Az uj intézet gyor-
san virágzásnak indult és már az 1602-ik évben 
tanulóinak száma négyszázra emelkedett. Az in-
tézet hatalmas pártfogót talál t Forgách Ferenez, 
ekkor már nyitrai püspökben, ki más jóté temé-
nyei mellett az intézetben levő alumneumot is, 
melyben eddig tiz ifjú nyert ingyen oktatás t és 
•ellátást, még tizenkét ifjúval szaporította. Egyéb-
i rán t a sellyei gymnáziumnak is kora minden 
nyomorával és balesetével meg kellett küzdenie. 
Már alapitásának második évében megjelent 
falainál a török főhadsereg iszonyú tömege, 
Ibrahim nagyvezir alatt , a ki a Vág völgyét 
egész Galgóczig tűzzel vassal puszti totta. A törők 
had közeledésére a nép nagyobb része menekült 
részint Thuróczra, részint Pozsony felé. A tanu-
lókat mindenesetre biztonságba kellett helyezni 
-és menekültek is Thuróczra; oda vitettek a nagy 
gyorsasággal összekapkodott könyvek és egyéb, 
a tanításhoz szükséges szerek is. Az általános 
rémület közepette azonban akadt bátor ember, 
ki a gyáva futás helyett helyesebbnek ta lál ta a 
hősi halált. Ez egy egyszerű, de a harczokban 
j á r t a s nemes, Somogyi Farkas volt, ki a férfia-
kat fegyverre szólította, s a harczias idők fiai 
megértet ték szavát, zászlóihoz állottak. Somogyi 
csapat já t a Vág part jaira ál l í tot ta fel és várta 
a törököt. A török megjöt t és kora hajnal tól 
késő estig özönlöttek a gazdag zsákmánynyal 
terhel t különféle török hadoszlopok; de egy nyi-
l a t sem eresztettek a bátor magyar csapatra, s 
csöndesen elvonultak. Azonban már a következő 
évben a harczok ret tenetes kísérője, az éhség 
gyötörte hazánk szerencsétlen népeit oly bor-
zasztó módon, hogy nemcsak a szegények közül 
számosan, hanem a vagyonosabbak közül is so-
kan éhhalálnak estek áldozatul, mivel ezen nyo-
morúsággal teljes napokon voltak vidékek, a hol 
pénzért sem lehetett élelmiszerekhez jutni . A 
háborúk és az éhhalál rémei után 1602-ben 
irtózatos pestis lá togat ta meg Magyarország 
lakóit. Es ennyi csapás daczára a sellyei gym-
náziumnak éppen ez évben négyszáz tanulója 

j volt. Igaz, hogy hazánkban ez időben ez volt az 
egyetlen gymnázium, de ennek napjai is meg 
voltak számlálva. Bocskai felkelése már két év-
vel később lángba bor i to t ta az egész felvidéket, 
harczi sikerei és egyéb kedvező konstellácziók 
1605-ben urává te t ték csaknem az egész ország-
nak, már tudniillik annak, a mi nem volt a 
töröké. Ekkor veszti el a sellyei gymnázium 
létele fentartásához nélkülözhetetlen segélyforrá-
sát, a thuróczi prépostságot, a melynek bir tokai 
másoknak kezébe kerültek. Ettől fogva a sellyei 
gymnázium ügyével, melyet természetesen a 
jezsuiták ügyével azonosnak tekintet tek, hazánk 
minden képzelhető fórumán foglalkoztak. Ezzel 
foglalkoztak az államférfiak a bécsi békekötés-
nél, tárgyal ták ezt az 1608-ki országgyűlés ren-
dei, kik közt Pázmány Péter, akkor még egy-
szerű, de már nagy tudományu jezsuita áldozó-
pap, egy ri tka szép iratban, melyben szív és é^z 
remekelt, fejtegeté a társaság igaz ügyét. Mind 
hasztalan. Hasztalan t i l takoztak a kath. Rendek 
is, a protestáns többség nem engedett. Közbe-
szólt a sellyei gymnázium érdekében maga a 
pápa is, V. Pál 1609-ben, intvén Mátyást a 
Jézus-Társaság pártolására. Pedig az ügy egy-
szerű és világos volt, mer t hazai törvényeink 
1548-dik évi 12. czikke és 1551. évi 19. czikke 
elrendeli, hogy elhagyott monostorok, apátságok 
prépostságok javai az iskolák felállítására és a 
tani tók fizetésére fordíttassanak. Igaz, h>gy ezen 
vak gyűlölet első sorban a jezsuiták ellen for-
dult, csakhogy ez időben az oktatásügyet a 
jezsuitáktól elkülöníteni nem lehetett , hiszen ők 
voltak annak legbuzgóbb és legavatottabb har-
czosai. De nem is szolgáltattak semmi okot 
üldöztetésökre. annál kevésbé számüzetésökre. 
ami tudvalevőleg a legsujtóbb büntetések egyike. 
Belátták azt a magasabb gondolkozásuak, kik a 
hétköznapi versenygéseken felül emelkedve, ezen 
kérdésről más fogalommal birtak. Igy Bocskai 

! pecsétjével megerősitet t bizonyítványt áll í tott ki, 
melyben igazolja, hogy a Jééus-társasági atyák, 
kik jó, derék, erkölcsös férfiak, Erdélyből nem 
valami hibáik, vagy bűneik miat t zavartat tak 
ki iskoláikból és birtokaikból, hanem egyszerűen 
a nem róm. kath. vallásúak kívánságára szám-
űzettek. Bethlen Gábor személyesen mindig mél-
tánylat ta l volt irányokban. A tudós Káldi jezsuitát 
nemcsak szivesen lát ta asztalánál, hanem mint 
a biblia magyarra fordítójának a sajtóköltségek 
fedezésére 100 darab császári aranyat adott . 
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Bethlen más a lka lommal is sok jóakara to t t a -
núsí to t t a jezsuiták iránt , de Erdély akkor i po-
l i t ikai viszonyai más t parancsol tak. A poli t ika 
a XVII. század elején is csak az volt, a m i n t 
azt több, min t kétszáz évvel u tóbb nagy hazánk-
fia, Kossuth Lajos elmésen m e g h a t á r o z t a : a po-
lit ika az exigentiák tudománya. Erdélyből a Je -
zsuiták törvényhozási lag száműzet tek, Magyar-
országban azonban a jezsuiták száműzetéséből 
nem le t t semmi, de igenis e l t i l to t ták őket az 
inga t lan javak birtoklásától . Azonban e mostoha 
körülmények közt sem e j t e t t e ki kezéből ügyö-
ke t és ezzel hazai okta tásügyünket , Forgách Fe-
rencz esztergomi érsek. Időközben a kedélyek 
némileg lecsillapultak, a thuróczi prépost-
ság is kiszabadult jogta lan bir tokosai kezéből 
ugy, hogy Forgách már 1611-ben II. Mátyás 
királynál könnyen kieszközölte, hogy a thuróczi 
prépostság neki adományoztassék. Forgách az 
ekként nyer t prépostsági b i r tokok összes jöve-
delmét tel jes ur i és rendelkezési joggal egy ün-
nepélyes okmányban a Jézus-Társaságnak biz-
tos í to t ta . (Folytatjuk.) 

A nagytapolcsányi katk nagygyűlés lefolyása 
a beszédekkel. 

(Történeti visszapillantás.) 

Kelecsényi Béla nyitraegyházmegyei szkacsányi 
plébánosnak 

az 1894-ik évi jun. hó 10-én a nagytapolcsányi kath. 
népgyűlésen tót nyelven mondott beszéde, magyarra áttéve. 

Az egyházpolitikai törvényjavaslatok, különösen a polgári 
házasságnak — a hazára és egyházra való káros voltáról. 

Ha a különféle szomorú csapásokat vizsgáljuk, me-
lyeket az emberi nem elszenvedni kénytelen volt, és ke-
ressük azok fő okait, azon meggyőződésre jutunk : hogy 
a tüz, viz és egyéb elemek féktelen tombolása — az em 
beri ész erejével feltalált soknemü öldöklő fegyverek 
borzalmas rombolása, nem okozott akkora felforgatást, 
mekkorát a sokak által csekélynek tartott, s alig figye-
lemre méltatott, erkölcsi ellazulás, és különösen a házasság 
elfajulása előidézett. Ez volt bizonynyal szülőoka azon 
nagy nyomorúságnak és szenvedésnek, melyet az emberi 
nem ismételten kiállott, ez okozta egész birodalmak és 
nemzetek pusztulását és vesztét, vagy ellenkező esetben, 
azok jólétét és felvirágzását. 

A polgárok erkölcsössége, legbiztosabb záloga az 
állam jólétének és hatalmának, s a hol az hiányzik, ott 
az állam nem képes sokáig fentartani magát. 

A kormányok fő kötelessége arról gondoskodni, 
jó, az erkölcsösséget előmozdító törvények hozassa-

nak, s azok tényleg meg is tartassanak. 
Nálunk Magyarországon a törvényeket alkotja a 

kormány, a képviselőház és a főrendek többségéve] egyet-
értőleg. Ujabb időben beterjesztve lettek az úgynevezett 
egyházpolitikai törvényjavaslatok, úgymint: a polgári há-
zasságról, a polgári anyakönyvekről ; a vallás szabad 
gyakorlatáról, az izraeliták egyenjogúsításáról és reczep-
tiójáról. 

Az országos képviselők többsége elfogadta ezen 
törvényjavaslatokat, s igyekszik azokat törvényerőre emelni 
annak daczára, hogy a felsőház azokat elvetette. 

Már- most az a kérdés, ha vájjon szükségesek és 
hasznosak-e ezen javaslatok az országnak ? s nem ellen-
keznek-e szent vallásunkkal ? 

Erre megfelelni nem nehéz. 
A történelem tanúsága szerint, évezredeken át nem 

hallott a világ a polgári házasságról. A föld összes nem-
zetségei, nem csak a miveletlenek és barbárok, de a mi-
veltség és tudás magas fokán állók is, a házasságot min-
dig isteni és vallási intézménynek tartották. 

Csak a mult század végén hozatott be a polgári há-
zasság legelőször Francziaországban, de hogy milyen 
eredménynyel, arról tanúskodik többi között az ott ural-
kodó borzasztó és veszedelmes anarchismus. 

Jó erkölcsű polgárok, erkölcsös családból, követke-
zőleg erkölcsös házasságból származnak ; és ha igaz az, 
hogy a család a gyermekek nemzése által az államnak 
természetes alapja, azoknak neveltetése által pedig biz-
tonságának erkölcsi záloga: ugy szinte igaznak kell lenni, 
hogy a házasság jelentősége, az államot illetőleg is, min-
denek előtt annak erkölcsösségében keresendő. 

A házasság fő értéke tehát, akár a házasfelek, akár 
a család és állam közötti viszonyát veszszük szemügyre, 
annak erkölcsösségében lelhető fel. 

A polgári házasság azonban Isten kizárásával min-
den áldás nélkül történik, nem a templomban a pap előtt, 
hanem világi tisztviselő előtt, és nem egyéb egyszerű 
világi szerződésnél a férfi és nő között, hogy addig együtt 
fognak élni, mig az egyik, vagv talán rniudkét szerződő 
fél is olyasmit el nem követ, minek következtében ugyan-
azon világi törvény értelmében elválhatnak, és más sze-
mélylyel uj házasságra léphetnek — s ezt annyiszor is-
mételhetik a hányszor nekik tetszik. De már ebből lát-
ható, hogy a polgári házasság erkölcstelenségre vezet, s 
ekként a családnak s a családok összegének vagyis az 
államnak felvirágzását, jólétét aláássa és lehetetlenné teszi. 

Az emberi társadalom fentartásához nem elegendő 
csupán az ember nemzése, hanem igen, elkerülhetlenül 
szükséges, hogy az nevelésben is részesüljön, mert egye-
dül ez teszi az embert emberré. De hát milyen lesz azon 
gyermekek nevelése, kiknek polgárilag összeadott szülei, 
a házasságot, mint a ruhát többször változtatják ? Elkép-
zelhető-e, hogy belőlük az emberi társadalomnak erköl-
csös és hasznos tagjai lesznek, ha atya anya nélkül, el-
han.agolva, megvetve, elhagyatva, testi-lelki nyomorúság-
nak vannak kitéve? és milyen lesz a sorsa azon a sok 
elhagyott özvegynek, kik gyakran önhibájukon kivüJ lesz-
nek elhagyva, vájjon a nyomorúság nem vezeti-e őket a 
bűn karjaiba? Erkölcstelen tehát és erkölcstelenségre 
vezető a polgári házasság, s azért nem csak nem szük-

11* 
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séges, hanem káros is ugy a családra, valamint az államra 
nézve. 

Reánk katholikusokra nézve a házasság szentség, 
s azért valamint a többi szentséget, ugy ezt is rendezni 
és kiszolgáltatni, nem a világi hatalom van hivatva, ha-
nem egyedül a katholikus egyház. Midőn tehát a kor-
mány a polgári házasságot rendeli, őt sehogy sem illető 
vallási ügyekbe avatkozik, s elnyomja az egyház jogát, 
midőn a házasság akadályait és feltételeit amúgy általá-
nosságban megállapítja, nem tekintve arra, váljon ezek 
a vallást érintik-e, vagy az állam biztonságához szüksé-
gesek-e ; — midőn a vallási ügyben való ítélkezést ma-
gának tulajdonítja, s az egyházat ebből kizárja. Ez 
bizonyára igazságtalan s az egyházra nézve sérelmes el-
járás. 

Mondják ugyan a polgári házasság barátai, hogy ők 
a szentség jellegét nem érintik. De vájjon igaz-e ez, mi-
dőn azt rendelik : hogy csupán a világi tisztviselő előtt 
kötött polgári házasság legyen érvényes és törvényes, — 
az egyházi szabályoknak megfelelő pedig semmis, érvény-
telen. S a midőn súlyos büntetést szabnak azon papokra 
kik merészelnék híveiket esketni, mielőtt ezek a világi 
szerződést aláírták. Ily módon előírják az egyháznak, ki-
nek és mikor lehet és kell a szentséget kiosztani ; s azon 
iparkodnak, hogy a hivőket a szentségek használatától 
visszatartsák. 

Megengedik ugyan, hogy az ilyen polgári házasok, 
a megkötött szerződés után a templomba mehessenek, az 
egyházi áldást felvehessék, s egyházilag is megesketesse-
nek, de ezt nem irják elő, félvén, hogy czéljukat el nem 
érnék, hogy nem sikerülne a lakosságot lassanként leg-
drágább kincsétől, a vallásosságtól megfosztani Vegyétek 
el a szegény embertől a vallást, mi fogja őt akkor nyo-
morúságában vigasztalni, — s mi fogja a rossztól vissza-
tartani? vájjon az állam képes lesz e magát akkor fen-
tartani ? 

Az érvényessen kötött házasság a katholikusok kö-
zött felbonthatatlan, csupán a halál bonthatja fel annak 
kötelékét, mert Krisztus Urunk mondá : „mit az Isten 
összekötött az ember fel nem oldja — a polgári há-
zasság ellenben ideiglenes szerződése ugyanis könynyü 
szerrel, még pedig törvényesen felbontható, megsemmisít-
hető. S ebben áll főképen erkölcstelen volta. 

A katholikus egyház sohasem ismerte el, és nem is 
ismerheti el a polgári házasságnak érvényességét, és azt 
a férfi és nő törvénytelen bűnös együttélésének tekinti. 
Mi tehát a polgári házasságot nem kívánhatjuk, lévén az 
nemcsak a hazára, de az egyházra nézve is káros. 

A polgári anyakönyvek, melyeket nem a papság-
nak, hanem világi tisztviselőknek kellene vezetni, nem 
ellenkeznek ugyan vallásunkkal, de fölöslegesek, miután 
elleneseink is elismerik : miszerint az anyakönyveket, cse-
kély kivételek leszámításával, a papság jól vezeti, és csak 
azt panaszolják fel, hogy nem mindenütt az ország nyel-
vén iratnak ; e bajon azonban másként is könnyen le-
hetne segíteni, nemcsak a polgári anyakönyvek behoza-
tala által. Minthogy továbbá uj pénzbeli áldozatokat von-
nak maguk után, s azonfelül nehézséget okoznak a gyak-
ran távolabb eső helyen levő anyakönyvi hivatalba, 

beiratások eszközlése és kivonatok nyerése czéljából járni 
s igy az időt vesztegetni, e tekintetben a lakosságra nézve 
károsak. 

A mi a vallás szabad gyakorlatát illeti, ennek a 
polgári házasággal egy és ugyanazon czélja van : tudni-
illik az istentelenség terjesztése ; mert mi egyébre vezet 
az, ha a polgárokat jóformán kinálják, hogy vallásukat 
változtassák, és ha ugy tetszik akár egyhez sem tartoz-
zanak, azaz vallás — Isten nélkül éljenek. Ez azonban 
nemcsak a hazára és egyházra, hanem az összes emberi-
ségre nézve is a legnagyobb veszedelmet foglalja magá-
ban, s azért mi abból nem kérünk. 

A mózes vallásúak egyenjogúsítását illetőleg, csak 
azt jegyzem meg : miszerint Magyarország összes polgá-
rai, nyelv- és valláskülönbség nélkül, tehát a zsidók is, 
egyenlő jogokkal és szabadságokkal vannak felruházva, 
— itt senki üldözve vagy elnyomva nincsen, a ki polgári 
és honfiúi kötelességének megfelel. Azért az egyenjogúsí-
tást senki sem ellenzi, ámbár tényleg felesleges. Hogy 
mi azonban Krisztusnak egyedül üdvözítő egyházát el-
hagyjuk és zsidókká legyünk, azt meg nem cselekeszszük, 
de nem is tehetjük, miután a keresztség szentsége eltö-
rülbetlen jelt hágy a megkeresztelt lelkében. E tekin-
tetben ellenkezik tehát a reczepczió a mi szent vallá-
sunkkal. - * 

Mi e honnak fiai, szeretjük drága hazánkat, s eleink 
példáját követve, készek vagyunk ha a szükség ugy kí-
vánná, a királyért és hazáért nemcsak vagyonunkat, de 
életünket is feláldozni. De mi egyúttal keresztény katho-
likusok is vagyunk és mint ilyenek, szent vallásunknak 
nem csekélyebb áldozattal tartozunk. Minthogy tehát a 
többször említettem egyházpolitikai javaslatok a hazának 
és vallásnak nemcsak nem szükségesek, sőt egyenesen ártal-
masak, károsak és igazságtalanok, azért kötelességünkben 
áll : minden megengedett törvényes módon odr törekedni, 
hogy azokból törvények ne legyenek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ungvár. Keresztény világ, pogány erkölcsök. — 
Megdöbbentő jelenségek észlelhetők a franczia, a 

„nagynemzet" kebelében. Mintha az agónia láza gyötörné 
e nemes fajú népet, az emberiség eszét, génijét, egy pil-
lanatra sem tud megnyugodni. Az őrületes dolgok egy-
mást érik a Frankok dicső hazájában 

Ki tudja, nem a nemzeti haldoklás kezdete-e az, a 
mit Francziaországban tapasztalunk ? Egy népfajt, mely 
megszűnt szaporodni, könnyen kimeríthet s a megsemmi' 
sülés örvényébe dobhat a tulságok őrülete. 

Francziaországban recsegnek a társadalom alapjai. 
A lángeszű nép, mely a szabadság eszméivel a világot 
megajándékozta, nem tudja azokat megtestesíteni. Az ál-
landó szabad intézményeket hiába keressük Franczia-
országban, s mi oda zarándokolunk „kötelező" házas-
ságért ! 

Kétségtelen, hogy nagy Francziaországban dúsan 
tenyészik a liberalizmus és mindenféle „izmus", csak egy 
van kiveszőfélben: a „kristianizmus". A nép, a földmivelő 
falusi nép még hiszen, a városi azonban az egész ország-
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ban megtagadta a kereszténység szellemét. A városok, 
melyek a politikát intézik, mindmegannyi modern Babi-
lonok, melyeknek lakosai lázas türelmetlenségben az ön-
zés ördögeinek áldoznak. Az egyes társadalmi osztályok 
ádáz tusát vivnak egymással az anyagi élvezetekért, kü-
lönösen pedig az ezt biztosítani látszó hatalomért. E 
szörnyű küzdelemben nincs a mi lecsillapítsa a felzakla-
tott idegeket; az emberek nem biznak a jövőben, nem 
bíznak az eszmében, nem az Isten igazságosságában, a 
ki túlvilági jutalommal kárpótolja mindazokat, kik küz-
denek és szenvednek az igazságért. Szűk térre, erre az 
arasznyi létre szoríttatott az ember szelleme. A mát s 
ennek minden élvezetét, minden kéjét hajhászszák az em-
berek és kíméletlenül keresztül gázolnak mindenkin, a ki 
ut jokba kerül. Kitérni senki sem akar, hisz rövid az élet, 
nincs idő a kerülgetésre. 

Francziaországban keresztény ugyan névleg a tár-
sadalom, de erkölcsei pogány erkölcsök. A szenvedélyek a 
kereszténység aláaknázása által féküket vesztették és szaba-
don tombolnak és rombolnak. Az osztályharcz fekélye mélyen 
beleette magát a nagy nemzet testébe. Az uralomra jutot t 
„harmadik" rend, melynek érdekeiért annyi borzalmat 
jegyzett fel most száz esztendeje a történelem, a keresz-
ténység szándékos kiirtásával s módnélküli kapzsiságával 
magára zúdította a kezemunkája után élő nép irigységét, 
kihívta gyűlöletét, bosszúját. Most foly köztük javában az 
elkeseredett harcz, mely a maga borzalmas kíméletlensé-
gével a 100 év előtti állapotokra emlékeztet vissza. 

Ennekelőtte 100 évvel a bourgeois képviseletében 
botránkoztatta meg a keresztény világot a czinikus böl-
csész felkiáltása : le a gyalázatossal ; ma a bourgeis fü-
lébe dörgi ugyanezt az eddig megvetett csőcselék nép ; az 
eszménytől megfosztott fiai a bűnnek, mint ádáz feneva-
dak veszik körül a polgárságot, hogy agyonharapják s 
vele együtt megdöntsék a mai társadalmi rendet is, a 
semmiség örvényébe taszítsák a történelmi idők minden 
vívmányát. 

Ha a küzdelem a megindult alapon halad tovább ; 
ha a pogányság gyűlölködő, türelmetlen szelleme haj t ja 
azt át továbbra is, senki sem táplálhat kétséget a vég 
felől. A harczban azé a győzelem pálmája, a kinek nincs 
mit veszíteni, a ki előtt az élet, mert nyomorult, öröm-
telen és reménytelen, nem bir értékkel. Az anarchista, a 
franczia anarchista a hirért drágán adja életét ; ezért a 
becstelen, semmibe vett életért világraszóló hirt, nevet 
biztosit neki a vele küzködő pogány szellemű polgári tár-
sadalom. 

A bosszú, a gyűlölet, melylyel a franczia polgári 
társadalom és proletariátus egymást marja, nem az embe-
rek, az ördögök gyűlölete és bosszúja ; mélységre, fene-
ketlenségre nézve felülmúl minden eddig létezett faji 
gyűlölködést és bosszúvágyat. 

Az anarchia nem kímél sem nőt, sem aggot, sem 
gyermeket, „nagyban" való munkára hivta munkatársul 
a halált és a rémületet; a polgári társadalom sem oszt 
kegyelmet, sőt az utóbbi merénylet alkalmából, megfeled-
kezve a vérség kötelékéről, annak a testvér-népfajnak is 
nekiesett, mely a merénylőt e világra hozta. 

A gyilkost „elrettentő példának" természetesen ha 

lefejezik ; Caseriónak, miként elődeinek az emberek mil-
liói előtt a vértanúság babérját tűzik halántékára ; a 
leghangosabb szóval hívják fel társait a „dicső" példa 
követésére. Es lesz, a ki kövesse, a minthogy Yailant és 
Ravachol vére sem omlott ki hiába. 

Ha a mi gyenge szavunk egyetlen franczia füléig is 
eljuthatna, azt kiáltanók : „dicső nemzete a világnak", 
hagyj fel az állati kölcsönös dühöngéssel ! A tiltott gyil-
kosságot ne torold meg szabadalmazott gyilkosság-
gal. A gyilkosság, gyilkosság marad bármely alakjá-
ban is és kihívja a bosszút. Hozd vissza az elűzött esz-
mét, a kereszténység szellemét, melyről hálátlanul nagy 
fiad (Chateaubriand) iránt, ki e szellemet a maga teljes 
fényében állította szemed elé, megfeledkeztél. Tedd meg-
győződésévé polgártársadnak, hogy érdemes élni, ha nem 
ezért, hát a más világért, melyet Isten azok számára tar t 
fenn, a kiknek e világ javaiból oly kevés, bajaiból, szen-
vedéseiből oly sok jut. Ezt azonban a tömegnek szánt 
farizeus predikácziókkal el nem éred. 

Ha hitet akarsz ébreszteni, hinned kell első sorban 
magadnak ; a tömegnek nagyon is felnyíltak a szemei arra, 
hogy meglássa a hipokritaságot. 

Ha a fennálló társadalmi rend barátait á that ja a 
Jézus szelleme, ha megtanulnak másokért élni, dolgozni, 
példájukkal lefegyverezték a felforgatás furiáit ; ha ők 
maguk türelemmel húzzák a munka, az áldozatkészség és 
szeretet igáját, a tömeg lelke megszűnik háborogni, meg-
békül, megtanul bizni a jövőben s nem fenyegeti a czi-
vilizácziót. Ha a szegény ember az életét Isten adomá-
nyának tekinti ; ha meggyőződésévé lesz, hogy e becses 
adományt túlvilági üdvéért meg kell őriznie, meg kell 
becsülnie, ha az önszeretet nemesebb faja emelkedik benne, 
túlsúlyra ; ha megtanulja többre becsülni önmagában az 
embert, az eszes, a gondolkodó, nemes becsülésre, lelki 
örömökre képes lényt, — mint a táplálkozó, érzéki örö-
mök után futkosó ál latot : akkor nyert ügyünk van ; a 
tömeg önmagát fékezi. 

A tömeg lelkében azonban a filozofia nem képes e 
változást előidézni. E változás előidézéséhez még a szel-
lemi munkásnál is egy élet sok csalódása, fájdalmas ta-
pasztalata szükséges. Csapása és csalódása van a tömeg-
nek is, de nincs müveit elméje, mely a tanulságot levonja. 
Az ő egyetlen tanulsága : gyűlölni azokat, a kiket az 
anyagi jólét miatt boldognak hiszen. 

A tömeget csak a hit válthatja meg ; a hit mely a 
filozofiai műveltség hiányát a tekintélylyel pótolja. 

Ne mosolyogja meg senki a „francziá"-nak szóló jó 
tanácsunkat ; nekünk magunknak szól az, mert francziáso-
dunk mi is a gőz és villám erejével. A „szemet szemért, 
fogat forgért" elvének népe dirigál ma nálunk. Szüksé-
günk van a kereszténység kibékítő szellemére. 

A gőz és a villám erejétől, melylyel az uj bálvány 
utazik, mit se tartsunk, mert a nagy természeti erőknél 
is erősebb a gondolat, mely amazokat jármába haj t ja . S 
még a gondolatnál is van nagyobb dolog : a hit az, mely 
a gondolatot megnemesiti s megtermékenyíti. 

- y -
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Köln. A németországi katholikus ok ezidei nagy-
gyiilése. — 

Augusztus 26-án lesz a megnyitója az ezidei katho-
likus nagygyűlésnek. Az előkészületek tehát ehhez képest 
már nagyon előrehaladott állapotban vannak. A kölni 
helyi bizottság igen korán megkezdte volt munkálatait s 
ennek lehet megköszönni, hogy ugy szólván már minden 
készen van, a mi az ily nagygyűlések sikeréhez kívánatos. 
A programm is nagyjából elkészült már s nyilvánosságra 
bocsátása legközelebb várható. 

Minthogy óriás látogatottság várható, valamennyi 
ülés és ünnepély számára alkalmas óriás helyiséget ta-
lálni alig lehetett. Köln legszebb terme, a Gürzenich, 
nyilvános ülések tartására, a midőn 6—7 sőt több ezer 
ember összejövetele várható, előre is kicsinynek bizonyult. 
Nyilvános ülések számára tehát a helyi bizottság kibé-
relte a Circusépületet a Kaisergartenben. Nagyobb helyi-
séget ily czélra egész Kölnben nem lehetett találni s félős, 
kogy még ez is kicsinynek fog bizonyulni. Hogy a Kai-
sergarten a város éjszaki végén fekszik, arról már aztán 
csakugyan nem tehetni; a távolság azonban még sem 
oly igen nagy akár a dómhoz, akár a vasúthoz, akár a 
postához, különben is a város bármely részéből hajón 
vagy lóvasuton hamar elérhető. A nagy utért kárpótol 
aztán a környék és a kilátás. Óriás ősrégi fák között ; a 
Rajna partján gyönyörű kitekintéssel a folyóra és a tor-
nyos Rajna-partra — oly kép, hogy annál szebbet Köln 
sehol sem nyújt. 

A zárt ülések számára a polgári kör (Bürgergesell-
schaft) épületének nagy terme van kiszemelve. Most épül, 
de a kitűzött időre készen lesz. Valamennyi bizottság 
ülései számára ismét más helyiségeket béreltek ki, t. i. a 
„Fränkischer Hot"-ban. Az üdvözlő ülést vasárnap, aug. 
26-án, és a záró ülést csütörtökön aug. 30-án a Gürze-
nichben fogják tartani. 

A szónokokról gondoskodó bizottság a nagygyűlések 
általános biztosával, Löwenstein hggel és a helyi bizott-
ság elnökségével egyetértésben számos katholikus kitűnő-
séggel lépett érintkezésbe és a nyilvános ülések számára 
számos helyről kapott Ígéretet beszéd mondása iránt. 
Siker koronázta azt az igyekezetet, hogy a tartandó be-
szédekben azok a pontok kerüljenek előtérbe, melyek 
Németország katholikusait ezidőszerint legélénkebben fog-
lalkoztatják. Az is biztosan várható, hogy a határozati 
javaslatok, a bizottsági és a zárt közös ülések az időszerű 
tárgyakat nemcsak felölelni, de ki is fogják meriteni. 
Sokszor emelkedett panasz az előbbi nagygyűlések alatt, 
hogy a nagygyűléseket elárasztják régi határozatokkal s 
azok fölött elcsépelt vitákat provokálnak. Nos, hát a régi 
határozatokat, mig csak foganatosságuk nem mutatkozik, 
ismételni nem csak lehet de kell is, hogyha azok való-
ban az életből vannak meritve és igazán életre valók. 
Csak arra kell ügyelni, hogy az ily régi határzatok fö-
lösleges vitákat ne provokáljanak s az időt ujabb tár-
gyak elől el ne vegyék. Itt különben előreláthttólag fő-
súlyt a soczial-politikára, a paritás kérdéseire és a dias-
pora ügyeire fogják fektetni. 

Régi szokás szerint, a főgyülés mellett több kath. 
egyesület fogja évi közgyűlését megtartani, miről a leg 

közelebb kihirdetendő programmban gondoskodva lesz a 
szórakozásnak és mulatságnak többféle neméről: azt a 
népligetben a polgári körben „Festabend", a különféle 
„Gartenfest" főiskolai ifjúsági egyesületek (Studentenve-
reine) Commers-eket fognak tartani s a dóm ki lesz vi-
lágítva. Az is valószínű, hogy Köln egyik-másik katholi-
kus egyesülete vagy köre a kath. nagygyűlést vendégül 
fogja magához meghívni. Azt mondhatná valaki erre, 
hogy ez már talán sok is lesz egyszerre s a kath. nagy-
gyűlésen talán nem kellene a szórakozásnak és mulatságnak 
annyi alkalmat szolgáltatni. Annyi tény, hogy a ki az 
egész programmot végig akarja dolgozni, annak aligha 
fog ideje maradni a szórakozásra és mulatságra, vagy 
nagyon kevés. Hanem hát Köln egy világváros és már 
maga annyi résztvevőt fog szolgáltatni, hogy a tömege-
ket egyszerre több helyen s több alakban és fog kelleni 
foglalkoztatni, kivált esténkint. Egy helyiség s egyféle 
foglalkozás 20—25,000 emberre nézve egyszerre képte-
lenség. Ezért kell, kivált az esti időre nézve sokfelé és 
sokféle foglalkozást és szórakozást nyújtani a részvevők 
tömegeinek. Lesz azonban egy alkalom midőn mindenki-
nek jelen kell lennie egy helyen, t. i. augusztus 29 én a 
Kaiser-Wilhelm-Ringen, a honnan proczessio fog menni 
sz. Gereonon át a Dómba. 

Kölnben egyszer már volt kath. nagygyűlés, 1858 ban 
a nagy Geissel bibornok idejében. Azóta az idők is, a 
kath. nagygyűlések is nagy változásokon estek keresztül. 
A különféle kath. egyesületek egyszerű s nem igen láto-
gatott közgyűléséből valóságos kath. nagygyűlések kelet-
keztek, mintegy békés hadi szemlék a német katholiku-
sok tömegei felett. A 70-es évek kulturharcza kergette 
össze a katholikusok tömegeit, s bár azóta a viszonyok 
enyhültek, a katholikusok kötelességei nem hogy kiseb-
bedtek volna, sőt az állami s társadalmi élet terén még 
inkább növekedtek. A létért való munka és tűzdelem heve 
változott csak, a munka és küzdelem nagysága és szelleme 
t. i. az, hogy a mai világban a kath. egyháznak hivei 
tömeges sorakoztatására kell törekedni, mert csakis hivei 
tömeges támogatásától várhat küzdelmeiben és törekvé-
seiben sikert, — ez a szellem, ez a meggyőződés és an-
nak magas szárnyalása félszázad alatt nem változott. 

IRODALOM. 
= Irodalmi jelentés. »A Kossuth kultusz és a 

kath. egyházíl czimü röpiratom első kiadása elfogyván, 
gondoskodtam uj kiadásról, hogy szives megrendelőimet 
kielégíthessem. Addig is, míg a másodili kiadás a sajtó 
alól kikerül, megrendelőim jóindulatu türelmét kérem. 
Egyúttal jelzem, hogy az uj kiadás a következő áron 
kapható: 1 pl. 12 kr., 5 pl. 50 kr., 11 pl. 1 frt. Az ár-
emelést a különlenyomat hiánya okadatolja. Megrendelések 
e czimre kéretnek: „Hitvédelmi Folyóirat szerkesztősége11 

Pozsony, Ferencziek. 
Pozsony 1894. VII./19. 

P. Keményfy Dániel. 
— Előfizetési felhivás tizenkét ivnyi, következő czimü 

munkára : „A Liberálízmus Szelleme". (Megjelenik szept. 
elején.) 
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Soha sem haladott gyorsabban a liberálizmus sze-
kere magyar hazánkban, mint éppen most. Proudhon hí-
ressé vált mondása, hogy a szédelgő piaczi lármák kor-
szakában élünk, nálunk már virágzik, és az a régi köz-
mondás: mundus vult decipi, a világ szereti a csalódásokat, 
naponként teljesedik. 

De azért a kor szelleme, az idők kereke gyorsan 
halad. 

Veszedelmes dolog az idők szellemével szembe ál-
lani, mert ez némileg azt jelentené, hogy a népakarat 
hatalmasan kiáradott folyamával szembe uszunk. Aki az 
idő forgó kerekének fentőit megragadja, könnyen csont-
törést szenvedhet; mindenesetre pedig nagyon kevés azok-
nak száma, kik az idő kerekének forgását lassúbbá tenni, 
vagy éppen megállítani is képesek. 

Megvalljuk, nem tartozunk ezen szerencsés emberek 
közé, de mégis szabad felvetni a kérdést, miből van ké-
szítve az időnek gyors forgásu kereke ? hogyan vannak 
szerkesztve azok a fentők ? és milyen az az irány, mely 
felé a liberálizmus szekere halad ? 

Ezen kérdésekre csak ugy felelhetünk, ha alaposan 
megismerjük a liberálizmus szellemét eredetében, fejlődé-
sében, virágjában és gyümölcseiben. Nem fogunk veretlen 
uton járni ; mert a liberálizmus csaknem minden európai 
államban virágjában van, s bő anyagot szolgáltat az el-
mélkedésre. Aztán vannak lelkes, értelmes emberek, kik 
eme haladás alkotó részeit régóta gondos figyelemmel 
kisérik, és tapasztalataikat feljegyzik. Ezen közkincsből a 
lehető legjobbat egybeállítani, és a minden rangú és rendű 
keresztény olvasók épülésére egy csokorba fűzve bemu-
tatni, elhatározott czélja a fenn nevezett munkának, mit 
kellő pártolás reményében közrebocsátani szándékozunk. 

Azért mély tisztelettel kérjük a keresztény olvasó 
közönséget, legyen szives pártolásával eme korszerű, és 
nagyon szükséges mű gyors megjelenését, előfizetés által 
lehetővé tenni. 

Előfizetési ára csak egy forint, 
mit egyenesen alólirthoz, vagy tetszés szerint a helybeli 
Püspöki Lyceum nyomdásza Papp Györgynek kezébe ké-
rünk folyó évi augusztus hónap végéig beküldeni. 

Gyula-Fehérvártt 1894. julius 31. 
Beke Antal, 

székesegyházi kanonok. 

V E G Y E S E K . 
— Rekviem Vilmos kir. herczegért. A minap elhunyt 

Vilmos kir. herczeg lelkiüdveért aug. 4-én tartották meg 
a rekviemet a budavári helyőrségi templomban. A tem-
plom erre az alkalomra ünnepi diszt öltött. A főhajó kö-
zepén volt felállítva a ravatal, melyen a kir. herczegi 
korona és a tábornoki kalpag feküdt. A katafalk hadi 
ékítményekkel volt díszítve. A ravatal körül tüzértisztek 
és a főhajó hosszában tüzér-altisztek állottak diszőrséget. 
A szentélyben fenntartott helyeken ültek : Lobkovitz her. 
hadtestparancsnok, Wimmer, Török és Szvetics altábor-
nagyok, Kotz báró, Zoltán Elek honvédlovassági felügye-
lő, Vojnárovics, Schmidt, Clair Gyula stb tábornokok, 

számos törzs és főtiszt. Külöüösen nagy számmal voltak 
képviselve a tábori és vártüzérek. A 2-ik és 6-ik tüzér-
ezred legénységéből több szakasz vonult ki. A templom-
ban közönség is szép számmal volt jelen; a polgári mél-
tóságok közül azonban senki sem jelent meg. Az ünnepi 
misét Ványa Ferencz katonai plébános celebrálta nagy 
segédlettel. Mise alatt a templomi ének- és zenekar Pötzl 
Gyula karnagy vezetése mellett a Lickl-féle rekviemet 
adta elő. A mise előadásában közreműködött a 68-ik 
gyalog-ezred zenekara is. A rekviem délelőtt 11 órakor 
ért véget. 

— A német lovagrend uj nagymestere. A német lo-
vagrend nagymesteri méltóságot Vilmos kir. herczeg ha-
lálával a rend eddigi koadjutorai Jenő kir. herczeg nyerte 
el. A rend törvényei ugyanis azt határozzák, hogy a 
Hoch- und Deutschmeister halála után jogai és köteles-
ségei azonnal és kinevezési aktus nélkül a koadjutorra 
szállanak. Minthogy azonban a német lovagrend császári 
hűbér, az u j nagymesternek az uralkodó kezeibe le kell 
tenni a hűbéri esküt. Ez az ünnepélyes aktus, valamint 
Jenő kir. heiczeg intronizácziója csak az őszszel fog vég-
bemeniii. A méltósággal együtt Jenő kir. herczegre szál-
lott a rend nagyszerű bécsi palotája a Parkringen is, 
melyben eddig Vilmos kir. herczeg lakott. Az u j nagy-
mester azonban egyhamar nem igen fog benne lakni, 
mert a katonai pályán megmarad, és ezért nem teleped-
hetik meg végleg egy helyen. Vilmos kir. herczeg unoka-
öcscsét, J enő kir. herczeget egyszersmind egyetemes örö-
kösévé tette. 

— Vilmos főherczeg végrendeletéből. A szerencsétlen 
véget ért Vilmos főherczeg végrendeletéből, még eddig 
ismeretlen, érdekes rendelkezések kerültek nyilvánosságra. 
A főherczeg hagyatékából 100,000 f r t Mária Rajneria 
f'őherczegnőnek jutott, 10,000 fr tot kapnak Bécs város 
szegényei, 10,000 frtot a német lovagrend tagjainak öz-
vegyei és árvái, 20,000 fr tot hagyományozott a német 
lovagrend kórházának. Minden kocsi és ló az egyetemes 
örökösnek, Jenő főherczegnek jutott örökül. Az udvar 
részéről is történt egy érdekes rendelkezés t. i. a szeren-
csétlenséget okozó lóra vonatkozólag az az intézkedés 
történt, hogy kegyelemabrakot kapjon és ne használtassák 
sem lovaglásra, sem egyéb munkára. 

— Ft. Vaszary Kolos herczegprimás ő emja kiadta 
VIII . számú körlevelét. A körlevél előbb egy római ha-
tározatot közöl a lelkirokonság ügyében, majd kegyeletesen 
emlékezik meg Boltizár püspökről aranymiséje alkalmá-
ból, köszönetet mond papságának, hogy a jubiláns püs-
pök iránt oly sokféleképen fejezték ki tiszteletüket és 
hálás érzelmöket, örül ennek „különösen a mai nehéz és 
veszedelnTes időkben, midőn hazánkban is szerfölött meg-
sokasodott azok száma, kik sanyargatják Krisztus szeplőt-
len jegyesét, az anyaszentegyházat.11 A személyi változások 
regisztrálása után kihirdeti a Lackenbacher-féle pályáza-
tot, közli a kath. tanítók segélyalapjának számadásait és 
több pályázatot hirdet tánitói állomásokra. 

— Schlauch bíboros adománya. Nagyvárad nemes 
lelkű, nagy nevű püspöke, Schlauch Lőrincz biboros, a 
Debreczenben felállítandó apácza-zárda és felső leánvis-
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kola javára 60 ezer koronát ajánlott meg. A zárdát a 
zsidótemplom-féle telken emelik s az építkezést Szveticsné 
300 ezer koronás alapítványából még az idén megkezdik. 
Az intézetet már a jövő őszre megnyitják. 

— Katholikus polgári tanítónő-képző a fővárosban. 
Az angolkisasszonyok budapesti intézetében az 1894/5. 
tanévre polgári iskolai képezde fog megnyílni. Ezen ki-
váló jelentőségű eseményt — a mennyiben ily jellegű 
képzőintézet eddig csakis Kalocsán volt — azon értesí-
téssel teszszük közzé, miszerint ezen intézetbe szeptember 
hó első napjaiban vétetnek fel oly növendékek — ben-
lakók és bejárók a kik az elemi iskolákra képesítéssel 
bírnak. Tandíj fejében 60 forint fizetendő félévi részle-
tekben. Budapest, 1894. jul. 30-án. Almásy Mária intézeti 
főnöknő. 

— Fejedelem-asszony választása. A isteni szeretet 
leányai nevű női kongregáczió elhalt alapitója és első fe-
jedelem asszonya helyébe most választotta meg az uj 
központi főnöknőt. A kongregáczió káptalana múltkori-
ban gyűlt össze a bécsi anyaházba, hová a kisebb rend-
házakból egy, a nagyobbakból két kiküldött érkezett : a 
budapesti (soroksári-utcai) rendházat annak nagyérdemű 
főnöknője és helyettes főnöknője nt. Uri Borgia és Mor-
vay Valéria testvérek képviselték. A káptalan dr Ange-
rer czimzetes érsek és a bécsi bíboros hg-érsek vikáriu-
sának elnöklete alatt ejtette meg a választást s fejedelem-
asszonynyá az eddigi helyettest, ft. Egger Ignáczia test-
vért választá, ki alakulása óta nagybuzgóságu tagja a 
sok érdemű kongregácziónak. Első asszisztenssé a buda-
pesti főnöknőt, nt Uri Borgiát választották. — Ad mul-
tos annos! 

— Ft. Dessewffy Sándor csanádi püspök ujabb jó-
tékonysága. A majláthfalvai római kath. plébániai hivek 
ez uton is forró köszönetüket fejezik ki ft. Dessewffy 
Sándor csanádi püspök ur ő méltóságának azért az atyai 
jóságáért, hogy az újonnan beszerzett nagy harangunk 
költségeinek fedezéséhez száz frttal járulni kegyeskedett. 
A jó Isten tartsa és áldja meg ő méltóságát ! Ezért ese-
dezünk napi imáinkban. Majláthfalva, Hankó György 
lelkész. 

— Simor János szobra. Az esztergomi főkáptalau 
hálás szeretetét akarván kimutatni a nagy Simor János 
iránt s másfelől a millennium alkalmából egy számottevő 
művészi alkotással áldozni óhajtván a magyar művészet-
nek, felkérte Stróbl Alajost, a jeles művészt, Simor János 
szobrának elkészítésére, mely az esztergomi bazilikában a 
Simor állította Pázmány-szobornak leszen pendentja. A 
művész már teljesen elkészült a mintázással s a kész 
agyagmintát már bemutatta a főkáptalan képviselőinek, 
dr Rajner Lajos és dr Csernoch János kanonoknak és 
a boldogult érsek rokonainak, dr Rapcsák Imrének és 
özv. Zubcsekné úrnőnek. Az életnagyságnál jóval maga-
sabb szobor, mely a végleges kivitelben még egy fél 
méterrel lesz magasabb, a nagy kardinálist oly hiven 
ábrázolja, hogy valósággal remeke leszen élethűség tekin-

tetében a művészetnek. A teljes biborosi diszbe öltözött 
főpap áldásra emelt kézzel áll, arczán a jóság, az erő és 
meggyőződés szilárdsága, Simor e hármas nagy erényei-
nek kifejezésével. Gratulálunk a jeles müvészprofesszor-
nak ez igazi mesterműhöz, mely az ő művészi dicsőségét 
századokon át hivatva leszen hirdetni az ország legelső 
templomában. A főkáptalan küldöttei is melegen gratu-
láltak Stroblnak s felkérték őt, hogy a most már végle-
gesen elfogadott mintát karrarai márványba faragtassa. A 
művész, ki a Simor-szobor talapzatát és díszítéseit szin-
tén már elkészítette s számára már faragtatja is Keresz-
telő sz. Jánosnak a Simor szobra fölé jövő félalakját, a 
jövő napokban Olaszországba utazik az alkalmas már-
ványtömb megválasztására s azután hozzá fog a kifara-
gáshoz. Az agyagmintát nem öntik gipszbe s néhány nap 
múlva a nagy érsek tisztelői a szobor főalakját már ké-
szen láthatják. Ismételve gratulálunk a főkáptalannak s a 
művésznek e valóban monumentális alkotáshoz. 

— A Sacré Coeur uj fejedelemasszonya. Párisból ír-
ják : A mult hónap 31-én gyűltek össze Párisban a „Mai-
son mére"-ben az összes Sacre-Coeur-zárdák főnöknői, 
hogy megválaszszák az uj fejedelemasszonyt, a superieure-
génerale-t. Az előbbi fejedelemasszony, madame Lehon a 
mult hónapban halt meg. Megválasztották de Sertoriust, 
a ki 1856 óta tagja a rendnek és nem régen töltötte be 
hatvannegyedik évét. Megválasztása előtt több franczia 
rendháznak volt főnöknője és nagyobb utazást tett, hogy 
a tengeren tul is alapítson rendházakat. Törhetlen buz-
galmával elérte azt, hogy ma már nincs állama a világ-
nak, a hol az előkelő rendnek rendháza ne volna. 

— Egy község romokban. Taksony pestmegyei köz-
ségben aug. 3 áa nagy tűzvész pusztított, mely körülbelül 
100 házat és kétszer-háromszor annyi melléképületett 
hamvasztott el. A tűz az épületeken kivül az összes szár-
nyasállatokat s háziállatokat is elpusztította. Leégett a 
kath. templom, tornya s félig megolvadt narangjai lezu-
hantak. A tűz a községi iskolát, kántor házat, nagy 
korcsmát s a községnek még néhány ingatlanát sok be-
rendezéssel együtt elhamvasztotta. A legtöbb ház porrá 
égett. A lakosság egyharmada hajlék nélkül bolyong. A 
koldusbutra jutott emberek százával sietnek a közeli köz-
ségekbe és ott kérnek kenyeret, hajlékot mindaddig, mig 
más segítség nem érkezik. A hivatalos kimutatás szerint 
a tűz által okozott kár megközelíti a 300,000 forintot, 
melyből csak 31,000 forint volt biztosítva. A nagy nyo-
mor enyhítése czéljából a község elöljárósága most a nagy 
közönséghez fordul könyöradományokért. Az adományok 
Taksony község elöljáróságához küldendők. 

Szerkesztőségi jelentós. ^£33 
A lap szerkesztőjét távolléte alatt a szerkesztésben 

Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya helyettesíti. 

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

Budapest, 1894. Na?y Sándor könyvnyomdájából. (Papnő velde-utcza 8. sz.. 



KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

Budapesten, augusztus 11. 12. II Félév. 1894. 

: Megjelenik e lap heten- = 
l ként kétszer : : 
: szerdán és szombaton. \ 
\ Előfizetési dij: \ 
l félévre helyben s posta- jj 

küldéssel 5 f r t . \ 
: Szerkesztő lakása : \ 

Budapest, : 
1 VI., Bajza-utcza 14. sz., \ 
\ hova a lap szellemi \ 
jj részét illető minden jj 
Ë küldemény czimzendő. \ 

Előfizethetni 
jj minden \ 
: kir. postahivatalnál : : 
Ê Budapesten a szerkesz- ï 
Ï tőnél, és Nagy Sándor : 
: könyvnyomdájában, j 
: IV., Papnövelde-utcza § 
: 8. sz. alatt, hova a \ 
: netaláni reclamatiók is, \ 
jj bérmentes nyitott \ 
jj levélben, intézendők. : 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok-. A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyarországban a nevelés és tanitás reformjából. — A 
nagytapolcsányi kath. nagygyűlés lefolyása a beszédekkel. — Egyházi beszéd Porciuncula napján. — Egyházi í'udositáaok : B e s z-
t e r c z e b á n y a i e g y h á z m e g y e : Főpásztori felhivás lelki gyakorlatok tartására. — K a l o c s a : Császka érsek jótékonysága. — 

Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyar-
országban 

a nevelés és tanitás reformjából, 
Cséplő Péter nagyváradi prém. r. tanártól. 

V. 

Most már visszatérhettek a jezsuiták Sel-
lyére, s megnyi tha t ták elcsendesedett iskolájukat. 
Azonban a polit ikai viszonyok pár év ala t t 
nagyot változtak. Időközben ugyanis Esztergom 
és vele vidéke török kézbe került. A hóditók 
portyázó kalandjaikat egészen Sellyéig űzték. 
Sellye csak sánczczal volt megerősítve, azért 
biztos oltalmat nem nyúj tha to t t a haza remé-
nyének, a nemzet virágának, a magyar tanuló-
if júságnak. Belátták ezt a mesterek és egyet-
értve nagy pártfogójukkal , a magyar múzsát 
Nagy-Szombatba helyezték át, e szerint oda, hol 
53 évvel ezelőtt v i r radt fel oktatásügyünk szebb 
jövővel kecsegtető hajnala. Nagy-Szombat ez 
időben telve volt mindenrendü papokkal, apá-
czákkal, kik részint a török hódoltságról, részint 
a protestánsoktól ellepett részekről menekültek 
ide. I t ten székelt Esztergom eleste után az or-
szág prímása és káptalana. A különben is kicsi 
és falakkal körülvet t város annyira meg volt 
tömve, hogy midőn 1615-ben az első jezsuiták, 
névszerint Káldi György és Szeghi Ferencz a 
városban megjelentek, kénytelenek voltak a 
nemes Káldi-ház vendégszeretetét igénybe venni, 
majd az érseki palotába költöztek és ott ma-
radtak mindaddig, mig a kollégium felállítása 

lehetségessé vált, a mi éppen nem volt könnyű 
feladat. Yégre alkalmas helyet ta lá l tak a domon-
kosok egykori zárdájában. Ez a régi, nagy épü-
let még az elmúlt század második felében, a 
protestánt izmus nagyobb terjedésével, lakóitól 
elhagyatva, egy ideig pusztán állott. Igy talál ták 
ezt valamivel később a Nagyvárad mellől mene 
külő, hasonlóképpen domonkos-rendi apáczák és 
benne fensőbb hatóság engedélye mel le t t el is 
helyezkedtek. Idő folytán a zárda az idők viszon-
tagságától, nevezetesen a gyakori tűzvészektől 
nagyon megrongálódott , a szükséges javi tás pedig, 
rendesen költség hiányában, elmaradt. 

Forgách most a megfogyatkozott apáczákat 
a római pápa helybenhagyásával más zárdákba 
telepité, a nagyon megrongált kolostort négy 
ezer f r ton k i javí t ta t ta , kollégiummá á ta lak í t ta t ta , 
s a jezsuitáknak adta át . Az uj kollégium hir-
telen hallat lan virágzásnak indult ; m á r a követ-
kező évben a kollégium öt osztályának négy-
száznegyven tanulója volt. 1617-ben a tanulók 
száma hatszázan felül volt, köztük sok előkelő 
nemes tanulón kivül tizenhárom mágnás if jú is 
ot t tanult . 1618-ban a tanulók száma hétszázon 
felül emelkedett. Sok szülő messze vidékről ide 
hozta gyermekét, s ide gyűltek össze most, kik 
kevéssel ezelőtt a külföldi iskolákat keresték 
fel. De a nagy Maecenás, a buzgó főpap ezt az 
örömöt nem érte el. Utolsó örömnapja volt, 
midőn az intézetet rendkívüli fényes ünnepélylyel, 
számos egyházi és világi főúr jelenlétében meg-
nyi tot ta és gondozását az első rektornak, Káldi 
Györgynek adta át. Kevéssel utóbb forróláz lepte 
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meg, mi ellen orvosai tanácsára a szklenói für-
dőben keresett javulást; a fürdők azonban ba já t 
nagyobbították annyira, hogy kénytelen volt 
Szent-Keresztre vonulni, hol ugyanazon év októ-
ber hó 16-án csöndesen elhunyt az Urban. 
Mindössze ötvenöt évig él t! Forgách Ferencz az 
ősrégi Forgách nemzetség sarjadéka, 1560-ban 
született. Elvégezvén tanulmányai t , esztergom-
egyházmegyei pappá lett. A szép készültségü és 
nagy tehetségű fiatal pap gyorsan emelkedet t 
az egyház méltóságain. Akkori időben szokásban 
volt már hi t tanhallgatókat és nem r i tkán már 
első éves theologusokat papokká szentelni. For-
gách mindjár t felszentelése után esztergomi 
kanonok lett és 1588-ban veszprémi választott 
püspök; 1596-ban elnyerte a nvitrai püspökséget, 
1607-ben esztergomi érsek és rövid idő múlva 
bibornok lett. Forgách egészen egyházának élt 
és legjobban jellemzi őt hűsége a királyhoz. 
Forgách hűsége a koronához sohasem ingot t 
meg egy hajszálnyit sem, és pedig azon válságos 
napokon sem, midőn mindenki ingadozott s ma-
gának az uralkodóháznak tagjai is meghasonlot-
tak. Nem utolsó érdeme Forgáchnak, hogy fel-
ismerte Pázmányban a nagy papot és pedig 
akkor ismerte fel, midőn testvérét, Zsigmondot 
az egyház kebelébe visszavezette, kit maga há-
rom éven át hasztalan törekedet t megtéríteni. 
A lángeszű férfit pedig akkor fedezte fel Páz-
mányban, midőn az 1608-ki országgyűlés rendei 
közt szerzete ügyét védelmezte. Ezentúl Pázmány 
Forgách érseknek legbizalmasabb tanácsadója 
le t t és halála után utóda. II. Mátyás már egy 
hóval Forgách halála után kinevezte Pázmányt 
thuróczi préposttá, miután a pápa, V. Pál, szer-
zetesi kötelmei alól feloldotta, mert mint ilyen 
sem méltóságokat nem viselhetett, sem ingatlan 
javakat nem b i rha to t t . Pázmány ez alkalommal 
reversalist adott magáról a királynak, mely sze-
r int a prépostság jövedelméből már a kővet-
kező évben két ezer forintot a nagyszombati 
kollégiumnak ád, ós minden következő évben 3 
ezer forintot mindaddig, mig a Jézus-Társaság-
nak magának módjában lesz Magyarországban 
az ingatlanokhoz birtokjogot szerezni, s akkor 
visszabocsátja a prépostságot jogos birtokosának. 
Ugyanazon időben Mátyás király V. Pál pápának 
Pázmányt ter jesztet te fel az esztergomi érsek-
ségre. Ezen felterjesztés az összes országos ren-
dek kivánságával találkozott. A kinevezés szep-
tember hó 28-ikán történt , s a pápai megerősités 

az ország nagy örömére, még ez év nov. havá-
nak 10-ikén megjöt t . Éppen ez időben némi 
félreértés t ámadt az esztergomi káptalan és a 
nagyszombati jezsuiták között. Ugyanis a káp-
ta lan régibb jogánál fogva az alsóbb osztályok-
ban a tan i tás t magának igényelte ; de a jezsui-
ták éret t megfontolás után kijelentették, hogy 
az ekként mindkét részről csonkán kezelt gym-
názium valami nagy jövőt nem Ígérhetne. Erre 
a káptalan a jó ügy i ránt i érdekből, elállott 
kivánságától, sőt kevéssel azután a növendék-
papok képzése is a jezsuitákra bizatott . 

IV. 

Alig van hazánk tör ténetében időszak, ami-
dőn annyi iskolát létesitet tek volna, mint a 
XVII. század második felében és a XVIII. század 
első részében. Az országgyűlések ismételve el-
rendelték az uj iskolák alapitását, a felekezetek 
vetélkedtek tanintézeteik szaporításában. A ha-
talmasok, és pedig ugy az egyháziak, mint a 
világiak, egymásra emelték uj iskoláikat, vagy 
a régieket uj alapítványokkal gazdagitották. 
Kassa, Pozsony, Komárom, majd Eperjes, Bártfa, 
Buda ez időben nyerték gymnáziumaikat. Er-
délyben Kolozsvár és Udvarhely uj kollégiumo-
ka t kaptak, mig a régiek közül a gyulafehérvári, 
a nagyenyedi, a sárospataki és debreczeni stb. 
iskolák még mindig virágoztak. De az ország 
első intézete a nagyszombati koFegium volt, 
mely még a XVII. században akadémiai és 1634. 
óta egyetemi rangra emelkedett, és az maradt a 
XVIII. század végéig. Ide sereglett össze az or-
szág előkelő i f júságának nagyobb része, sokszor 
már a gymnáziumi osztályokra, rendesen pedig 
a felsőbb tanulmányokra. Ez a kor igazán szív-
ből szerette a tanuló ifjúságot ; benne látta a mé-
lyen megalázott, megcsonkított haza szebb jövőjét. 
Félelemmel és aggodalommal, de mindig biztató 
reménynyel eltelten tekinte t t a haza egykori 
támaszaira. E kor fiai mindig szivesen látták 
házuknál a tanuló i f jú t és gyakran felkeresték 
ot thonában, a kollégiumban. E kor nem éppen 
sokat kivánt a tanulótól, és mivel arra, a mit 
tani tot t , rögtön a lkalmat adott, hogy felhasz-
nálják, természetes, hogy ez a tanulókban jó 
kedvet teremtet t és mivel ezek az alkalmak 
rendesen nyilvánosak és fényesek voltak, az 
ifjúságban nemes dicsvágyat keltettek, mi a 
zsenge korban a legkitartóbb ösztönt szolgáltatta 
a munkára. A XVII. és XVIII. század első évei-
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nek kollégiumaiban nem is valami sokat tanul-
tak. Az első osztályban a parvista megismerke-
dett a latinnyelv elemeivel, kevés számtant 
tanul t , s valamit a magyarból. A második osz-
tályban a principista tananyagát a nemi szabá-
lyok és az igetövek, a könnyebb latin olvasmá-
nyok képezték, a többieket folytat ták. A harma-
dik osztályban a latinhoz járul t egy kis görög 
olvasás, a számtanhoz egy kis földrajz; a negye-
dik a syntaxis, a klasszikusokhoz való előkészü-
letet, a szókötést, a mondatalkotást , a respon-
siokat ölelte fel ; az ötödikben, a poesisbeu a 
költészettan; a hatodikban, vagyis a re thor iká-
ban az ékesszólástan képezte a tudnivalók zömét. 
De mindenekelőtt ki kell emelnünk a bibliával 
összekötött vallástant, mely a tanulásnak leglénye-
gesebb és legterjedelmesebb részét képezte. Ez sark-
pontja volt ezen kor iskoláinak, a többi csak ki-
egészítésül ,-zolgált. Az iskolai év n o v e m b e r t ő l 
augusztus végéig, t ehá t 10 hónapon át t a r to t t , 
közben sok és hosszas recreatioval, szünidőkkel. 
Legalább ezt látszanak muta tn i a diákok gya-
kori kirándulásai, látogatásai Pozsonyba, néha 
Bécsbe, a felvidéki városokba ós községekbe, 
hol a szegény ugy, mint az ur szívesen lá t ta 
őket, vigadtak, mulattak, néha kelleténél többet 
is . j) Másutt ismét vitáztak, különösen, ha más 
intézet diákjaival hozta őket össze a sors. Már 
ez e kor fiainak vérében volt, a professzorok 
protestáns lelkészekkel, a diákok diákokkal vi-
tatkoztak. Annyit megengedhetünk a részrehajlás 
veszélye nélkül, hogy a nagyszombati diákok, 
szokva lévén mind a nyilvánossághoz, mind a 
nagyúri közönséghez, előnyösen tűntek ki a 
dialektikában. Molnár Aladár, mul t századbeli 
közoktatásügyünk legalaposabb tanulmányozója 
a jezsuiták tani tásáról és eredményéről hasonló 
szellemben nyilatkozik. Nagy meggondolással, 
mondja,2) hogy sok elmélettel, tudással és ta-
pasztalási ismerettel, sőt el lehet mondani, mes-
teri módon van megalkotva tanitási módszerök, 
hogy kettős feladata szerint egyfelől kifejleszsze 

*) Megjegyzendő, hogy ezen részletek a legelső kol-
légiumok életéből vannak véve, mivel a Ratio Studiorum 
ezen időben még nem jelent meg. Egyébirént, ha meg-
gondoljuk, hogy az első gymnáziumok osztályai egyszerre 
nyiltak meg, ha tudjuk, hogy ezen időben az első osztály 
tanulói a másodikéval, a harmadik osztály tanulói a ne-
gyedikével együtt tanultak, könnyen beláthatjuk, hogy 
eme részletezésnek inkább csak elméleti, mint sem gya-
korlati értéke volt. 

2) A közoktatás története Magyarországon. Molnár 
Aladár. 
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a szép érzéket, különösen a beszéd és styl alakjai 
iránt, az ékesszólással együtt, másfelől, hogy meg-
alapítsa a. hit, érzés és gondolkozás egységét a 
tekintély föltétlen tiszteletével. Mert el kell is-
mernünk, — mondja továbbá,1) — hogy előkelő 
és választékos bánással kiérdemelték növendékeik 
ragaszkodását, kiknek sem tehetségök kifejtésé-
ről, sem becsvágyok élesztéséről, sem szórako-
zásuk megszerzéséről nem feledkeztek el; miről 
a versenyek és vitatkozások, ünnepi előadások 
és szini-játékok bizonyságot tesznek. Tanítvá-
nyaik a nemzet minden osztályából sereglettek 
össze, kik lassan-lassan az ország legfőbb mél-
tóságától a legszerényebb állásokig, minden he-
lyet betöltöttek, magasztaléi le t tek ezen szel-
lemnek, melyet az iskolából magokkal vi t tek az 
életbe. Innen az a nagy tekintély és népszerű-
ség, mely ezen kitűnő Rendet mindig környezte. 
A jezsuiták növendéke öreg korában is örömmel 
emlékezett vissza iskolaéveinek élményeire, a mi 
egyformán tiszteletgerjesztő a tanár ra és a taní t-
ványra. Nagyobb világosság okáért vessünk egy 
tekinte te t a XVII. század második ós a XVIII. 
század első felében divó házi-nevelésre, mely 
nálunk a főuraknál szokásban volt. Fájdalom, 
hogy csak ezekről lehet szó, mivel csak róluk 
marad tak reánk némi adatok. Eme harczias idők-
ben a családfő hónapokon át, néha éveken ke-
resztül alig l á t t a családját, o t thonát . Az országos 
ügyek, az örökös harczok folyvást másutt , néha 
az ország más részében t a r to t t ák lekötve. A 
terjedelmes jószágok gondja a gyönge asszonyi 
vállakra sulyosodott, a mihez járult a gyerme-
kek nevelése. Ezen időben udvari papokra nem 
akadunk már, rendesen csak fejedelmi udvarok-
nál, volt azonban a várban, vagy ez időben már 
csak inkább kastélyban egy praeceptor, olyan 
iródeákféle, kiből minden k i te l t : gazdász, irnok, 
t i tkár , nevelő, de tulajdonképpen semmi sem 
volt, s semmi hatáskörrel nem birt, Ez adta a 
főúri fiuknak az első oktatás t az olvasásban és 
Írásban; a vallástanban pedig, ha volt ilyen, a 
helybeli pap, és kit először kellett volna emlí-
tenünk az édes anya, kinek ezen gonosz időkben 
egy, néha több uradalmat kellett kormányoznia 
és a mi még nehezebb volt ezen pénzszegény 
világban, valami jövedelmet kierőszakolni. Ma-
radt tehát a íiu mestere a praeceptor 10, 12 
éves koráig. A kis úrfi azalatt nyilazott a ma-

*) Ugyanott. 
10* 
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darakra , lovagolt kedve szerint, és midőn elő-
ször lő t t nyulat, nagy öröm volt a kastélyban. 
Természetes, hogy a praeceptor legtöbb esetben 
csak arra való volt, hogy hizelegjen a gyermek 
szeszélyeinek és ügyeljen arra, hogy valami na-
gyobb ba j ne érje a kis úrfit. Alantas helyzeté-
nél fogva szabadabban, önállólag ugy sem mű-
ködhete t t , ha csak magasabb képzettsége nem 
eszközölt hatást. Ez azonban ez időben r i tka 
eset lehetett, midőn ezen tisztet többnyire ván-
dorló tót-diákok töl töt ték be.1) Ezen hiányos 
elméleti nevelést némileg pótolta a kornak gya-
korlat i észjárása és munkaköre. A kis fiu, — 
persze tudtán kivűl, — szemefénye, büszkesége 
volt az apának, ki rendesen mindenfelé magával 
v i t te a rokonsághoz, a szomszédokhoz, a püs-
pökhöz és más nagy urakhoz, hogy látásuk a 
fiúban tiszteletet gerjeszszen a kor és érdem 
iránt . Igen, ezen idők szokásaiban volt valami, 
a mi a spártaiakra emlékeztet ; az ifjú mindig 
t isztelettel volt az öregebbek iránt , a kis tanuló 
a magasabb tanulót üdvözölni tar tozot t . Mun-
kálatát mindig egy magasabb osztályú tanulónak 
kellett felajánlania. Felvi t te az apa gyermekét a 
megyegyülésekre, sőt gyakran az országgyűlésre 
is, hogy a sokszor hal lot t nevek birtokosait , az 
úgynevezett nagy embereket szinről-szinre lássa 
és majdan maga is olyan lenni törekedjék, hogy 
a haza szent ügye i ránt már a zsenge gyermek 
keblében érdekeltséget gerjeszszen; hogy lássa a 
fényes királyi udvart és a mély hódolatot és 
t iszteletet, mely azt környezi, igyekezzék maga 
is minden körülmény közt hű lenni a koronához, 
s annak képviselőjéhez, az első magyar ember-
hez, a királyhoz. A nagyok látása és leereszkedő 
modora, kik akkori időben szivesen szót váltot-
tak a serdülő nemzedékkel és soha sem feled-
keztek meg hozzá tenni, vajha az Isten meg-
engedné, hogy egykor a hazának támasza legyen, 
mig egyrészt a gyermeket finomabb modorra 
utal ták, másrészt lelkében nemes ambicziót kel-
t e t t e k : a királynak, a hazának szolgálni, élni és 
meghalni. 

(Folytatjuk.) 

Holmi. Bessenyei. — Pályám emlékbzete. Kazinczy. 

A nagytapolesányi kath, nagygyűlés lefolyása 
a beszédekkel. 

(Történeti visszapillantás.) 

Babcsan József szolcsányi jómódú parasztgazda 

a nagytapolesányi kath. népgyűlésen 1894. jun. 10-én a 
néphez tót nyelven mondott beszéde magyarra fordítva. 

Mélyen tisztelt gyűlés ! 
Egy jelszó zseng folytonosan fülünkben, a mely nem 

régen van kimondva és megadva, a mely egész Magyar-
országot bizonyos hullámzásba hozta, s ez az úgynevezett 
polgári vagy czivilházasság. 

Ki van továbbá mondva e házasságról, hogy az 
nagyon szükséges, a jó magyar hazánk minden egyes pol-
gárára nézve, tehát reánk, földművelőkre is. 

Mt. Gy. ! Alkotmányunk mindenkinek megadja a jo-
got a nyilatkozásra, vájjon valamely törvényjavaslat ká-
ros-e vagy sem! Mi is élünk tehát e joggal, e szabadsá-
gunkkal, mi, sz. István országának katholikusai, és ha 
úgy találjuk, hogy a polgári házasság hitvallásunk elvei-
vel nem egyezik meg, védjük szent hitünket, s anyánkat 
a katholikus egyházat, és ha hazánk érdekével sem egye-
zik meg, védjük hazánkat is, kijelentvén, hogy úgymint 
katholikusok úgyis mint hazafiak ellene mondunk és ellene 
leszünk. 

Ha olyan jó, olyan szükséges a polgári házasság, 
tudnunk kell, mi az ? kutatnunk kell az okot is miért 
nem volt előbb, miért nem rendelte el már maga Krisz-
tus Urunk ? Mi mostanáig elmentünk a mi lelki elöljá-
rónkhoz, s nála jelentkeztünk, hogy házasságra lépni 
akarunk és ő össze is házasított, sz. áldásban részesített, 
megáldott minket és házasságunkat. Mostanáig tehát Is-
tennel és az ő áldásával léptünk a házasságra. Most 
azonban mit akarnak a polgári házasság altal ? El akar-
nak vonni ezen isteni áldástól, elak? ják tőlünk venni 
azt, a mit hitünk tanácsol és parancsol, — hogy a szent-
ségeket felvegyük, mert a keresztény katholikus házasság 
szentség, Krisztus Urunktól rendelve, a melyben mi ma-
lasztot nyerünk Istentől, hogy házassági kötelességeinket 
mindhalálig hűségesen teljesítsük, — igy el akarják venni 
legdrágább kincsünket, melyet ugy elődeink, mint mi is 
buzgón őriztünk és őrizünk, szóval vallásunktól akarnak 
lassacskán megfosztani. 

Mt. Gy. ! Mi katholikusok vagyunk, de nem úgyne-
vezett „jó katholikusok", a kik mellüket verik csak az 
emberek látása miatt, s a kik csak azért katholikusok, 
mert önhasznuk ugy kivánja, de mi katholikusok vagyunk 
tiszta meggyőződésből, a kik hitünket nemcsak ajkunkon 
és látszólag, hanem keblünkben is hordozzuk, s azért azt 
becsüljük, védelmezzük s magunkat tőle megfosztani nem 
engedjük. — Mert mi is az a polgári házasság? Világi 
szerződés, a melyet két szabad, vagy elvált személy, ke-
resztények vagy nem keresztények, bizonytalan időre 
köt, s ekkép saját önkényes hajlamaiknak hódolván, bű-
nös életet folytat. Ime, mily nagy a külömbség a keresz-
tény katholikus házasság és a polgári házasság között. 
Hiába mondják; hogy a polgári házassággal nem akarják 
sem egyházunkat, sem sz. hitünket, tehát meggyőződé-
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sünket megsérteni, hiába akarnak bennünket arról meg-
győzni, hogy a polgári házasság által semmit sem változ-
tatnak katholikus házasságunkon. Miért hallgatnak avval, 
milyen eredményei lesznek és lehetnek a polgári házas-
ságnak. 

A ker. kath. házas állapot tiszteletre méltó állapot, 
szent állapot, a polgári házasság azonban becstelen, a 
mely megfosztja a házasságot méltóságától, elpusztitja a 
keresztény családot, lehetetlenné teszi a gyermekek keresz-
tényies neveltetését, a keresztény nőt a szégyen sarába 
löki ama tiszta helyről, melyet neki az emberi társada-
lomban a kereszténység adott. 

A keresztény házasság a templomban az Ur oltára 
előtt köttetik, s szent esküvel erősittetik ; a polgári há-
zasság pedig valami irodában minden eskü, minden áldás 
nélkül megy végbe. 

A mi a legfőbb, Mt. Gy., a keresztény katholikus 
házasság felbonthatatlan, általa a jegyesek egész a halá-
lig hűségben és szeretetben élnek, de a polgári házassá-
got fel lehet bontani, mert benne semmiféle örök hűséget 
és szeretetet, hanem csak bizonytalan és ideiglenes együtt-
élést Ígérnek. Tehát kontraktust csinálnak egymás között 
bizonytalan időre! De kontraktus, szerződés, a mint azt 
én gyenge eszemmel gondolom, csak marhára, házra, föl-
dekre és effélékre köttetik, de nem személyre. Megsérti 
tehát az emberi méltóságot, a ki személyre nézve valami 
kontraktust köt. Sziv és sziv, szeretet és szeretet, nem 
egyidőre való egyezkedés dolga. Mi és hol volna az a 
szeretet, s minő az a házas élet, mely csak ideig-óráig 
tartana. 

íme ! Mt. Gy., mi minden rosszat eredményezne a 
polgári házasság ! Minthogy tehát a polgári házasság nem 
egyezik meg hitünkkel, megfosztván a házasságot szent-
ségi méltóságától, szent kötelékünket lealacsonyítja és meg-
rabol minket az isteni áldástól ; arra törekedjünk mind-
nyájan közösen, hogy az istentelen emberek eme talál-
mánya elvettessék és lábbal tapodtassák. Miért is minden 
katholikus, különösen mi, akik itt oly nagy számban össze-
gyültünk, protestálunk egyhangúlag a polgári házasság 
ellen és a többi úgynevezett egyházpolitikai törvényjavas-
latok ellen. Mindaz reánk nézve rossz, erkölcstelen, ká-

ros ; nekünk nem kell az, maradjunk csak szent vallásunk-
nál és az ő tanításánál. A kormány ne avatkozzék és ne 
gondoskodjék vallásunkról, hanem gondoskodjék inkább 
arról, a mire igen is nagyszükségünk van, az a minden-
napi kenyér! 

E g y h á z i b e s z é d . 
— Porciuncula napján, 1894. aug. 2-án — 

A n.-szőttősi szt. Ferencz-rendi zárda templomban. 

Tartotta : Duchnovszky Gyula Károly királyházai plébános. 

„Az ember fia eljött keresni és megmenteni 
azt, a mi elveszett." Szt. Luk. 19, 10. 

Alig teremtette meg Isten az embert, már is irigy-
ségre vetemedtek néhányan az angyalok közöl; pedig ők 
még inkább Isten képére és hasonlatosságára teremtettek ; 
mert csupán tiszta lelkek, kiknek értelmök és szabadaka-

ratok van, de testök nincsen. — Az égi angyalok ugy 
látták és lát ják az Istent, a mint van ; — de mivel ész-
revették, hogy a jó és igazságos Isten az első emberpárt 
kezdetben épp ugy szerette, mint őket, — ezért némelyek 
önzésből kevélyek és nagyravágyók lettek és pártot ütöt-
tek Isten ellen — annyival inkább, mert az embernek 
Istenbeni megdicsőülését az Isten egyszülött fia isten em-
beri megváltásában látták és irigyelték. A szabadakarat-
tal és értelemmel bíró pártütő angyalok fővezére, Lucifer 
irigységből megtámadta a paradicsomba helyezett értelem 
és szabadakarattal felruházott emberpárt is — és a mint 
tudjuk, veszedelembe ejtette őket. 

Hej be sok rossznak szülője az a szabadság ! ! ha 
az akaratot tőrbe ejti a bűn, mely az Isten törvényének 
szántszándékos megszegéséből ered. Hiába bír az ember 
értelemmel, — ha bűnös hajlamai erőt vesznek raj ta — 
— csakhamar kudarczot vall a szenvedély, és vétkes 
nagyravágyás által elhomályosult értelem és — eszeve-
szetten száll az ember az ördög csábvesszejére 

Ily csábvesszőt állított fel Isten ellen napjainkban a 
romlott világ gonosz fejedelme — az úgynevezett : pol-
gári házasságra való csábításával. . . . . 

De talán némelyeknek feltűnő is ezen bevezetés, s 
kíváncsian kérdik, hogy vájjon micsoda összefüggéssel 
bírhat ez a mai sz. ünnep alkalmával mondandó egyházi 
beszédhez ? ! — Éppen erre akarok megfelelni e mai be-
szédemben, — midőn elmélkedésem tárgyául választom : 
1-ör. Miért keletkezett sz. Ferencz I I I . rendje ? 2-or. 
Miért kell azt különösen napjainkban pártolnunk és ter-
jesztenünk? 3 or. Ha el akarjuk érni a czélt ; minő esz-
közöket kell ez érdemben felhasználnunk ? Mig erről szó-
lok — kérek csendes figyelmet! 

Es Te mennyország dicső szentje, Rendünknek dicső 
Alapitója, sz. Ferencz, — könyörögj érettünk, hogy a 
mai elmélkedesünket üdvönkre, Isten és szent egyháza 
dicsőségére és szeretett magyar hazánk javára fordíthas-
suk ! ! 

* * * 

Semmi sem történik ok nélkül. — Véletlenség, vak-
sors a természetben, valamint az emberi szabadakaratban 
kényszerűség — nincs. 

Mindeneket a világ Teremtője, Megváltója és Meg-
szentelője — a legjobb és legbölcsebb Isten intéz el. Az ő 
tudta és akarata nélkül fejünk hajaszála sem eshetik le. 
Igy történt, hogy az Isten szabad gyakorlatot engedett 
az angyalok és az emberek akaratának ; igy engedte meg, 
hogy a gonosz lélek, az ördög az embereket és őtet ma-
gát megkísértse. — Az ember elesett. — Jézust is meg-
kísértette a pusztában, — de 0 megmutatta, hogyan kell 
ellentállani az ördög kísértéseinek. 

Az Isten nem könyörült a kevély angyalokon bűn-
beesésök után, mert őket nem befolyásolta a test érzéke ; 
ők az Istent, — mint legnagyobb jót — színről színre 
látták, benne örök, változhatlan boldogságuk kutfor-
rását bírták. Epp azért semmi okuk sem volt a pa-
naszra ; — de mivel szabadakaratukkal visszaéltek — ezért 
az igazságos Isten egyetlen elesésök miatt az örök kár-
hozatra, a pokolra vetette őket. 

Az embereken, Ádámon és Éván azonban könyörütl, 
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mert ők a test, a szem kívánságai miatt lettek áldozatai 
az ördög kísértéseinek. 

Es azért — nemcsak megígérte, hogy az ördögnek 
felettök gyakorolt hatalmát megtöri, — de meg is vál-
totta őket az örök kárhozattól. Ugy de — Kain maradé-
kai, Jézus, az Isten-ember megváltása után is — a test 
rendetlen kívánságainak engedve — napjainkban is 
mert istenek akarnának lenni — mit tesznek ?! — 
Hiába hirdette nekik maga az Isten, az ő egyszülött fia Jé-
zus Krisztus, az örök igazság és üdv igéit; hiába az Aposto-
lok, tanítványaik és azok utódai — — ők inkább hallgattak 
és most is hallgatnak a paradicsomi kigyó alatt lappan-
gott és most is kisértő ördög csábításaira. — Avagy nem 
azt igazolja-e a mult és jelen történelme ? — — — — 
Hát a Zvvingli, a Kálvin, a Lutter, sok császár, király, 
fejedelem és alattvalóiknak, a papok és világiaknak szám-
talan bukása — nem azt bizonyítja-e ? ! — — — Hát a 
jelenkor istentelen liberálizmusának apostolai — az ör-
dög szabadelvű férfiai s némberei, ugy a paloták, mint 
viskók számtalan lakói — nem azt tüntetik-e fel szabad 
elhatározásaikban, cselekedeteikben ? ? — — — — 

Hát a forradalom emberei, az Isten és vallásra sem-
mit nem adó álszabadelvü kormányférfiak, támogatóik, 
országházakban, vendéglőkben, kávéházakban és korcsmák-
ban ülő „felvilágosultak", a petroleur-ök, az anarchisták, 
a bomba és gomba vető istentelen szoczialisták, a meg-
és nemkeresztelt szájhős hazafiak, a Jézus tanát és evan-
géliumát felforgatni törekvő keresztények, zsidók, de még 
a magukat „jó katholikusoknak" nevező nagy férfiak is 
— nem a legtöbbször az ördög csábításainak engednek-e : 
midőn a szabad vallást, illetve vallás-nélküliséget, az 
istentelenségre vezető polgári párosodást, a vagyonközös 
séget, vagy legalább annak közös felosztását, mint a kor, 
a szabadelvüség követelményeit (?) hirdetik ! ! ? ? 
Vagy talán a mai kor iskoláiból kikerült tolvajok, rablók, 
útonállók, ór- és öngyilkosok cselekedetei ellenkezőt bi-
zonyitanak-e ? ? ? 

Valamint az őscsaládban is akadt Abel-gyilkos ; 
ugy akadt későbben is. — Történelmi tény : — hogy 
Júdás elárulta az ártatlan Krisztust és a megátalkodott 
zsidók keresztre feszi tették. 

Voltak, sőt vannak napjainkban is Judások és szám-
talan megátalkodott keresztrefeszitők, kik folyton üldözik 
nemcsak az Isten-embert, Jézust, de evangéliumának apos-
tolait is. — Üldözték a pogány császárok és ezer számra 
öldösték — a Krisztus és evangéliumának — a valódi 
üdv és igazság ez isteni tanának hirdetőit és követőit. . . 

Az ördög által fogva tartottak számtalanjai harczra 
keltek már szeretett magyar hazánk alapítása kezdetén — 
szt. István első apostoli király szt. törekvései, a keresz-
tény czivilizáczió ellen. 

A7alamint az ó-testamentom idejében a — gonosz' 
ság megfékezésére Isten által küldettek a próféták és a 
pátriárkák, — ugy az uj testamentomi időszak beálltával 
— jött az Isten lelkétől ihletett ker. szt. János, s aztán 
a világ Megváltója, Jézus által választott apostoli sereg. 

Tanított az Isten-ember, és szt. tanítását, melynek 
igazságáért meghalt átadta szt. Péter, s a többi apostolai 
tanítványai és utódjainak Ily utódok szt. Ferencz-

nek fiai is, kiket Isten azért küldött, hogy az ördög há-
lójába került pogányok és hitetlenek ellen síkra szállja-
nak, a tévhitüek által okozott bajok ellen u. m. a hitet-
lenség, a családi fegyelem lazultsága, a mulandókhozi 
túlzott ragaszkodás, az érzéki gyönyörök utáni kielégít-
hetetlen vágy ellen a leghathatósabb gyógyszert, a leg-
czélszerübb eszközöket szolgáltassák. „Borzasztó és mélyen 
elszomorító azon rajz, melyet az egyháztörténelem a XII. 
és XIII-ik századokban általánosan eláradt erkölcsi rom-
lottság, hitszakadásokról és eretnekségekről nyújt. 

Ez ellen támasztott Isten a XII-ik század végén két 
nagy férfiút: Sz. Domonkost és sz. Ferenczet, kiknek 
halhatatlan érdemeit örök időkre fogják hirdetni az igazi 
kereszténység magyarhoni terjedésének történelmi lapjai. 

0 ellenök szövetkeztek ugyan az emberiség legna-
gyobb ellensége, az ördög késztetésére az akkori idők 
eretnekei, kik különösen a „tudatlan együgyü népet — 
gonoszságuk tőrébe ejteni törekedtek ; de a lángbuzgalmu, 
Isten erejével támogatott, a népek üdvét szivén viselő sz. 
Ferencz elibök állott, s csakhamar hatalmas tábort állí-
tott fel rendjének napról-napra szaporodott szerzettársai, 
s később — a mindkét világi nemből alakított III ik rend 
tagjaiból. 

Hol a tévhitüek, az eretnekek sátort ütöttek, ott 
megjelentek ők is — az ige és példa hathatós fegyverei-
vel. — Igy történt, hogy itt is Ugocsában, Nagy-Szőllő-
sön már 15-ik század végén állást foglaltak; míg azután 
1667-ben az akkor itt keresztényi és honfiúi erényekben 
tündöklő b. Perényi család hathatós pártfogásából a hí-
res Kankó-várának tövében a jelen kolostort, a hit vé-
delem e bástyáját állították fel. 

Nekik köszönheti e város, hogy benne a keresztény-
ségnek jézusi szelleme, mely itt a tévhit ellen nagy har-
czokat közdött és harczaiban mártyrokat és talán sz. Ka-
pisztránt2) is látott — megóvatott az ,nyészettől. — 
Hála légyen érte Istennek és apostoli sz'ílemű dicsőült-
jei : Szt. Ferencz és szt. Kapisztrán mennyei pártfogó-
inknak!! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Beszterczebányai egyházmegye. Főpásztori felhí-
vás lelki gyakorlatok tartására. — 

Difficillimum esse in bocce maligno degere mundo, 
et a contagione late serpentis indifferentismi immunem 
manere, cum hominibus, qui variis passionibus agitantur, 
conversari, et eorum macula non infici, imo contra ille-
cebras continuo pugnare et triumphare impossibile fere 
quod sit nemo ignorât. Nolunt siquidem cuncti, quod 
religiosa etiam corda a humano pulvere sordescere sole-

!) Karcsú A. Arzén „Szent Ferencz III-dik rendjének kézi 
könyve." 

2) A jelenlegi buzgó nagy-szőrősi szt. Ferencz-rendi házfőnök 
nt. Kőszeghy Neitusz a közlővel tudatta, hogy a szentség hirében 
meghalt Hám János szathmári püspök kormányzata idejében — a 
Kankó nevezetű, most romokban álló nagy-szőllősi várban kutatá-
sokat eszközöltetett volna — szt. Kapisztrán földi maradványai 
feltalálhatása érdekében. 
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ant, frequenterque a spiritu mundi occupentur, retinean-
tur a bono, detineantur a malo. 

Ut autem sacerdos excutere valeat hunc sibi insi-
dentem pulverem mundi, animamque suam infectam pur-
gare, expergiscentes inordinatas in visceribus suis cupidi-
tates mature supprimere et semet tborace sanctitatis 
munire et ad ducendam vitam immaculatam promptiorem 
reddere valeat: necessum est omnino, ut statis tempori-
bus a strepitu terrenorum negotiorum semet retrabat, 
sacris vacando exercitiis, quibus durantibus abiiciendo 
terrena, excludendoque totaliter mundum eiusque omnes 
vanitates, cum IIlo solum, Qui nos ad regale sacerdotium, 
gentem sanctam, populum acquisitionis elegit, quo magis 
conversari possit, sicque praecepto Domini, Qui a nobis 
sanctitatem postulat, „Estote scilicet sancti, sicut et ego 
sanetus sum", et alibi (Lev. 20, 26.) „Eritis mihi sancti, 
quia sanetus sum, et separavi vos a caeteris populis, ut 
essetis meisatisfaciat. 

Sanctitas enim vitae in quovis sacerdote illucescere 
debet, quia haec est voluntas Dei. Deus, qui non indiget 
bonis nostris, e caritate, e libera determinatione nos prae 
caeteris, et fors dignioribus nobis, ab aeterno ad servien-
dum Sibi destinavit, vocavitque in societatem filii sui 
Domini Nostri Jesu Christi, ut ante omnia nosmet ipsos 
sanctificemus, dein vero fidelibus curae nostrae creditis 
viam adipiscendae aeternae salutis monstremus, iisque hoc 
fine omnimode adjutorio simus. 

Ut igitur vobis, Dilectissimi filii et fratres, uberio-
rem praebeam de vestra praeterita vita recogitandi occa-
sionem, praecipue ab illo tempore, quo ad s. Presbyteratus 
ordinem sublimati, ad altare Domini servire inchoastis, 
utque vobis ilia suppeditem media, quibus utentes, ma-
culas animae vestrae inhaerentes eo facilius lavare possi-
tis : sacra exercitia spiritualia diebus 22-a 23 a et 24-a 
Augusti anni labentis in aedibus Seminarii mei eppalis 
Neosoliensis sub manuductione P. Ladislai Molnár e 
societate Jesu me praesente asservare intendő. 

Omnes igitur, qui semet exercitiis his subiicere cu-
piunt, intentionem suam D. Yicerectori Seminarii usque 
15-m Aug. a. curr. notificent. 

Gravissima Fratres et filii Ecclesiae nostrae immi-
nent tempóra; quidquid enim promittunt ii, qui guber-
nacula tenent, quod minime turbentur functiones sacrae, 
id certum remanet, quod lege nova, quae ignorât sacra 
nostra, fidemque nostram viliter pensât, fideles nostri 
graviori longe periculo indififerentismi expositi manebunt, 
a pastoribusque suis avellentur; ob idque intensius ac 
unquam agere debeamus, ut a fructibus nostrae vitae 
sanctions cognoscat, suspiciatque nos mundus, nobisque 
fide adhaereat. Armemur igitur in his exercitiis sacris, ut 
vincere valeamus contra principes et potentates, quae ma-
teriae tenebras tenent pro luce Spiritus sancti. 

„S. Cruee, 9. Julii 1894. . Carolus, m. p. 
Eppus. 

Kalocsa. Császka érsek jótékonysága. — 
A küzdelmek nehéz napjaiban vigasztalással tölti 

el lelkünket főpásztoraink atyai gondossága, kik az imád-
ság és jótékonyság fegyvereivel visznek bennünket a lelki 

harezba. Csak minap vett örvendező tudomást egyházme-
gyénk szeretett főpapjának azon intézkedéséről, hogy aug. 
hó utolsó napjaiban a jezsuita atyák lelkigyakorlatokat 
fognak tartani Kalocsán ; ime ismét jó hirek, a műpár-
toló Császka érsek a templomok diszitéséről gondoskodik : 
a zombori deputátiónak a félben maradt templom fölépí-
tését igéri, Újvidéknek nagy pénzösszeget ajándékoz tem-
plom-épitésre, Kis-Kőrösön templomot festet. Hadd bővel-
kedjék a kalocsai egyházmegye is szép templomokban, 
mint a szepesi. — Zomborban az áldozatkész hivek össze-
gyűjtöttek filléreikből második plébánia templomot akar-
tak építeni s a megkezdett épületet már tető alá is hoz-
ták. Azonban lelketlen emberek szétlopták a templom-
épitési alapot s most az épület ott áll meztelen falakkal ; 
se ura, se gazdája. Sajgó szívvel nézték a buzgó hivek a 
szomorú emlékű téglahalmazt, az építkezést tovább foly-
tatni nem birták. Végre Császka érsek ő nagyméltóságá-
hoz fordultak s kérték, h.ogy ezt a kínos helyzetet vagy 
jobbra, vagy balra igazítsa el. 0 exczellencziája megígérte, 
hogy az ügyet tanulmányozni fogja s ugy dönti el, hogy 
a hivek jogos óhajai kielégítést nyerjenek. — E napok-
ban Kopper György újvidéki apát-plebános könyörgött 
segítségért ő excellencziájánál temploma számára. Újvi-
déken templomot épít a katholikus hitközség. Szép tem-
plom lesz, a város legszebb pontján, legszebb az egész 
Bácskában. Ugy is kell; hiszen Újvidéken, a szerbek és 
lutheránusok erős várában oly szépen prosperál a katho-
liczizmus Kopper apát bölcs vezetése alatt! A szép góth 
izlésü templom már födél alatt van s belsejében erősen 
dolgoznak, de a hitközség pénze fogytán van ; az újvi-
déki katholikusok pedig ámbár számra nézve legnagyobb 
kontingensét képezik a városnak, de egyúttal a legszegé-
nyebbek is. Az apát ur a kegyes főpásztorhoz fordult 
szükségében s kapott dús segitséget. Az érsek — ki két 
évvel ezelőtt tízezer forintot adott Újvidéknek templom-
épitésre — most buszezer forint ajándékot adott a fönn 
jelzett czélra. Igy a szép templom fölépítése teljesen biz-
tositva van s ezzel Újvidéken a katholiczizmus hathatós 
lendületet fog venni. — Az érsek atyai figyelme nem 
csupán a sz. kir. városok előkelő hitközségeire terjed ki, 
éber figyelemmel kíséri és istápolja az apró községeket 

is ; nála gyámolitást találnak mindazok, kik szűkölködnek. 
A napokban a kis-kőrösiek kértek segitséget. Templomu-
kat festetik, de e czélra nem rendelkeznek elegendő pénz-
zel. A főpásztorhoz fordultak és kaptak 400 frt segitsé-
get. A festést az érsek udvari festője : Daberto vezeti. 
— Igy jár előttünk a főpásztor apostoli példájával. Körül 
jár, jót tévén. Jótékonyságban híveinek hálálkodó imád-
sága kiséri. Kőrösy. 

IRODALOM. 
* Mária Anyánk vagyis elmélkedések szűz Mária ün-

nepeire. Szerkesztette Semmer Imre sarutlan kármelita r. 
áldozár. Szűz Mária főbb ünnepeire szóló 59 szent elmél-
kedést tartalmaz. Minden egyes ünnep előestéjére, regge-
lére és az ünnep estéjére nyújt egy-egy elmélkedést. Asz. 
skapuláré és Nagy-Boldogasszony ünnepeinek egész nyol-
czadán naponként egy-egy elmélkedéssel szolgál. A szer-
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zőnek forrásul szolgált : a mult század második felében 
egy bajorhoni kármelita tollából megjelent négykötetes 
nagy munka : Belmélkedés az év minden napjára és ünne-
pére." E nagy terjedelmű műből, mint a kertész a virá-
gos kertből szedte és válogatta ki a legszebbeket a szerző, 
s fűzte össze e könyvében egy koszorúba, hogy ezt mi-
dőn gyermeki hálája s forrón ragaszkodó szeretetének 
jeléül a legjobb Anyának fölajánlja, egyszersmint ezáltal 
másokat is Mária iránt való minél nagyobb tisztelet, sze-
retet és buzgóságra inditsa ; Mária igaz tisztelőinek pe-
dig iránta való lelkesültséget még inkább fokozza. 

E könyvet, mint belső tartalmánál, mint külső csi-
nos kiállitásánál fogva a legmelegebben ajánljuk. A könyv 
oly tiszta nagy betűkkel van nyomatva, hogy azt az öre-
gek s leggyengébb szeműek is könnyen olvashatják. A 
250 oldalra terjedő könyvnek ára fűzve 60 kr., csinos 
vászonkötésben 1 frt. Sacerdotibus etiam erga sacra. Meg-
rendelhető a szerzőnél, kármeliták zárdájában Győrött. 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére : a beszterczebányai székes káptalanban Hu-
lényi István székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra 
és Vissnyovszky László mesterkanonoknak a székes-egy-
házi főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagy-
ván, az ekként megüresedő mesterkanonokságot Gürtler 
József zólyomi esperes plébánosnak adományozom. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére : dr Aschenbrier Antal czimzetes udvari káp-
lán és budapesti tudomány-egyetemi nyilvános rendes 
tanárnak a Boldogságos szűz Máriáról nevezett eszter-
gommezei czimzetes apátságot, Lolok Lénárd budapest-
lipótvárosi plébánosnak pedig a Boldogságos szűz Máriá-
ról nevezett topissai czimzetes prépostságot adomá-
nyozom. 

Kelt Ischlben, 1894. évi julius hó 27-én. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Báró Eötvös Lóránt, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A Mátyás-templom épitése. A budavári Mátyás» 

templomon, jóllehet már átadták rendeltetésének, folyton 
dolgoznak a kőművesek, festők és szobrászok. A belső 
berendezés ugyanis még most sem teljes és a főtorony 
nincs befejezve. Legújabban elkészültek a főszentélyben a 
kanonok-stallumok, valamint az egész szines mozaik-
padlózat. Közelebb hozzáfognak a Gara- és Zichy-kápol-
nák művészi diszitéséhez. A Mátyás-torony pedig befeje-
zéséhez közeleg. Az idén fölépítik a kereszt-gombig s a 
jövő évben a faragványokat lefelé menőleg fogják elké-
sziteni. 

— A bíboros herczegprimás ő eminencziája, mint 
Balaton-Füredről irják, e hó 12-én hagyja el Balaton-

Füredet s még aznap este Esztergomba érkezik, hol 16-ig 
marad. Ekkor a fővárosba jő, hogy 18-án ő felsége a 
király születése napján az ünnepélyes szent misét ponti-
fikálja. A biboros az eddigi megállapodások szerint 22-ig 
marad a fő- és székvárosban, a mikor is hosszabb tartóz-
kodásra Esztergomba utazik. 

— A mohácsi vész évfordulója. Mint minden évben, 
ugy az idén is fényes ünnepélylyel ülik meg Mohácson a 
mohácsi vész évfordulóját, aug. 29-ét. A csatatéren levő 
temető kápolnája előtt három nyelven tartanak beszédet, 
fejtegetvén a nagy nap szomorú jelentőségét. — Az em-
lékbeszédeket Kozáry Gyula, pécsi hitoktató (magyar 
nyelven), Erdélyi Károly, mohácsi belvárosi káplán (né-
metül) és Lipocsevics Laurus mohácsi zárdafőnök (horvá-
tul) fogják tartani. 

— A szerb király életveszélyben. Sándor szerb király 
a napokban komoly életveszélyben forgott s kicsibe mult, 
hogy egy villámnak áldozatul nem esett kíséretével együtt. 
A király ugyanis, ki jelenleg Nisben tartózkodik, a mult 
héten néhány napi kirándulást tett a Koparnik hegységbe. 
Mult szerdán d. u. 2 órakor a hegységben felütött sáto-
rából sétára indult. Nemsokára azután, hogy sátorát el-
hagyta, vészteli förgeteg kerekedett, mely a királyi sátrat 
csakhamar széttépte. A király és kisérete a sátorba akart 
visszavonulni a vihar elöl, de szerencséjökre még nem 
érték azt el, mikor a villám beleütött. Igy is már oly 
közel jártak a sátorhoz, hogy a villám okozta légnyomás 
csaknem a földre teritette a királyt és kíséretét. 

— Egy pénzhamisító banda fészke. A pénzhamisítás 
ugyszólva gyárilag kezeltetik már nálunk, majd itt, majd 
ott födöznek föl, pénzhamisító bandákat. Legtöbb pénz-
hamisítót Mohácson és annak környékén fogott össze a 
csendőrség. A nyomozás még mindig folyik s a mohácsi 
csendőrség egész határozottan állítja, hogy a bandának a 
fészke itt a fővárosban van. A pénzhamisító banda leg-
inkább hamis tízforintos bankjegyekkel áras ,totta el az 
országot, melyek oly ügyes hamisítványok, b )gy most is 
forgalomban vannak. A hamisítást csak na ;yon gondos 
megügyelés után lehet észrevenni s a közönség okosan 
cselekszik, ha jól megnézi a kezébe kerülő tízforintost. 
A bankjegy mindkét oldalán levő vörös sorozat és szám 
láthatólag szabad kézzel van rajzolva, ugy, hogy az egyes 
számjegyek többnyire kissé ferdén állanak. Legföltünőbb 
ismertető jel, hogy a számok szme barnább, máshol meg 
világosabb vörös, mint a valódi bankjegyek számainál. 

— Rektor változás. A Jézus-társaság kalocsai kollé-
giuma uj rektort kapott, ugyanis a Társaság kormánya 
a gyengélkedő egészségű ft. P. Czentár János S. J. eddigi 
rektor urat felmentette a nagy felelőséggel járó állásától 
és helyébe kinevezte ft. P. Stróbl Antal S. J . urat, ki 
mint a kalocsai érseki főgymnáziumnak 25 év óta volt 
professzora, nagy érdemeket szerzett a hazai kultura és 
az egyház körül. 

E S ^ Szerkesztőségi jelentós. 
A lap szerkesztőjét távolléte alatt a szerkesztésben 

Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya helyettesíti. 

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

Budapest, 1894. Na?y Sándor könyvnyomdájából. (Papnő velde-utcza 8. sz.. 
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Szerkesztő lakása : 
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VI., Bajza-utcza 14. sz., 
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részét illető minden 

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
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tőnél, és Nagy Sándor 
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KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

Budapesten, augusztus 15. 13. II. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok : A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyarországban a nevelés és tanitás reformjából. — A 
nagytapolcsán kath. nagygyűlés lefolyása a beszédekkel. — Egyházi beszéd Porciuncula napján. — Egyházi Tudósítás : P á r i s : 

Egy könyv a jövendő konklávéről. — Vegyesek. 

A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyar-
országban 

a nevelés és tanitás reformjából, 
Cséjplő Péter nagyváradi prém. r. tanártól. 

VII. 

Tíz-tizenkét éves korában elvezették a fiút 
a legközelebbi kollégiumba, a nagy urak gyer-
mekeiket még a XVIII. század első felében is 
rendesen a nagy-szombati iskolába vit ték. Az 
Eszterházyak, Pálffyak, Forgáchok, Csákyak, Ká-
rolyiak, Koháriak, Splényiek o t t végezték a 
gymnáziumi tanfolyamot, ot t a filozófiát, jogot, 
vagy theologiát. A szülő gyermekét, ha bevált, 
azaz ha a rektor bevette az intézetbe, vagy bi-
zonyos dijért a kollégiumban hagyta, vagy a 
városban fogadott szállást és ellátást neki. Ké-
sőbb egyes urak nagylelkűségéből alumneumok, 
konviktusok, vagyis mint most nevezik, in terna-
tusok támadtak. Nagy-Szombatban három ilyen 
intézet volt, hol az alapitványos diák teljesen 
ingyen nyert szállást és ellátást, a mi nagy 
jótétemény volt, mert a magán ellátás igen 
sokba került azon korban, midőn egy-egy ura-
dalom alig hozott 2—3 ezer forintnál több bér-
letet, vagy jövedelmet, s egy középsorsu diáknak 
évi ellátása egyre-másra száz forintba került. 
Igy például Haller Mihály után fizettek a XVIII. 
század elején havonkint 5 forintot, a miért ka-
pot t reggelit, ebédre és vacsorára négy tál ételt, 
fűtést, gyertyát amennyi kellett, de i talért külön 
j á r t egy forint, azért is csak sör ju to t t ; ugyan-

annyi t kel let t fizetni a praeceptorért is, mer t 
ezen korban szokásban volt, hogy a kisebb tanuló 
mellet t nagyobb diákot t a r to t t ak mesterül. 
Hasonl í thata t lanul többe került valamely főúr-
nak gyermeke. Károlyi Ferencz, a későbbi nagy-
váradi tankerület i főigazgatónak, Antalnak édes 
a tyja és Károlyi Sándor grófnak, a szatmári 
pacif ikátornak egyetlen fia, midőn az 1717 — 18. 
évre principistának beiratkozott a nagyszombati 
kollégiumba, egy egész kis udvart vi t t magával, 
mely állott praefektusból, praeceptorból és a 
mindhármuk számára szolgául rendelt inasból. 
Az ilyen diák évi el tar tása persze sokba került. 
A kis grófot édes a ty ja Bírónál, egy nagyszom-
bati középbirtokos nemesnél helyezte el és fize-
t e t t érte havonkint nyolczvan fr tot , mi az akkori 
időben, midőn a nagykárolyi, vagy thuróczi ura-
dalom évenkint 3—3 ezer for intot jövedelme-
zett,2) óriási kiadás volt. A diákok kizárólag 
magyar ruhában j á r t a k ; magyar csizma, tollas 
kalpag, dolmány és mente volt a teljes öltözék. 
Az előadásokra mentében kellett megjelenni 
télen nyáron, csak hogy nyáron könnyebb kel-
méből készült az. A dolmányról és mentéről az 
értékesebb gombok és zsinórok évről-évre egyik 
ruháról a másikra kerültek. A ruhák kedvelt 
szine királyszin. rubintos volt, azaz kék és vörös, 
vagy legalább is szines. A fehérnemű otthonról 
került, azért költséget nem okozott. Az előadá-
sokat mindig istenitisztelet előzte meg, azért a 

Éble, Károlyi Fer. gróf. 
2) Ugyanott. 

13 
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régi intézetek mellett még mai napig is tem-
plomot látunk. A diákság minden ünnepies isteni 
tiszteletben, körmeneten részt ve t t ; Nagy-Szom-
baton legalább ez volt a szokás. Elől ment a 
pedellus, kezében tömör ezüstből vert és erősen 
megaranyozott bottal, utána mintegy ezer egye-
temi hallgató (a nagyszombati egyetem hallga-
tóinak száma ezen időben kilenczszáz és ezer 
között váltakozott)*) az összes tanárokkal. Ezeket 
megelőzte a gymnáziumi tanulók hosszú sora. 
A vallásosság jellemzi e kor diákjait. Nemcsak 
mindenütt ot t voltak, hol Is tent ünnepiesen di-
csérték. hanem keblökben is vallásos társaságo-
kat alakitottak a magán buzgóság előmozdí-
tására. 

Minő előmenetelt tanus i to t tak ezen kor 
diákjai erről beszámoltak a minden iskolai év 
végén t a r to t t vizsgálatok alkalmával, mikor is a 
tanulmányokban te t t előmenetelről, és pedig 
minden tantárgyból külön-külön, számszerinti 
érdemsorozatot nyertek ; de reánk is fenmaradt 
tanulmányaik eredményének némi nyoma. Ugyanis 
ez időben szokásban volt, hogy a hatodik osz-
tály, vagyis a rhethorika végeztével minden 
egyes 'tanuló külön feladványt kapott , melyet ki 
kellett dolgoznia, természetesen latin nyelven és 
egy más, rendesen magasabb osztályú diáknak 
kellett felajánlania. Milyenek voltak ezek a fel-
adványok ? Ezt könnyen megtudhatjuk, hiszen 
sok közülök nyomtatásban is megjelent. Ilyen 
például ez is : Szent Czirill és Frigyes ártat lan-
ságának megtámadása és védelme. Hát bizony 
ezen tárgynak csak középszerű megoldása is igé-
nyelt egy kis megfigyelő és itélő tehetséget. 
Sokkal nehezebb és nagyobb körű tárgyisme-
retet kivántak azok, melyek a tudorrá avatás 
alkalmával ada t tak ; igy 1638-ban báró Révay 
Antal ezen tétel t dolgozta fel : Vájjon Pázmány 
a nagyszombati egyetem alapitásával, vagy egyéb 
kitűnő te t te i által tet t-e nagyobb szolgálatot a 
magyar kath. egyháznak 1 Ezen tételnek kidol-
gozása az egyházi és világi tör ténelmek alapos 
ismeretét igényelte. Igaz, a régi diákok nem ta- \ 
nultak annyit, mint ma, de a mit megtanultak, 
azt jól tanulták meg és megemlékeztek reá éltök j 
végéig. Egyébiránt a jezsuitáknak kitűnő modo-
ruk volt arra, hogy diákjaik ismereteiket érvénye-
sítsék. Minden kollégiumban volt egy nagy terem, 
melyet theátrumnak neveztek. E teremben min-

*) História Univers. Tirnav. Kazy. 

den iskolai évben legalább egyszer, az iskolai 
év utolsó napján, de gyakran többször is, szini 
előadásokat rendeztek. Mikor vették kezdetöket 
ezen oly nagygyá fejlődött játékok, erre meg-
felel Kazy a nagyszombati egyetem történetében. 
Ezt azért is szükségesnek tar tom felemliteni, 
mivel ezzel egyúttal megfelelünk a szinügy Ma-
gyarországban való keletkezésének kérdésére is. 
Kazy ezt igy adja elő: A nyilvános előadások 
abban az időben vették kezdetöket, midőn diák-
jaink már nem csak folyékonyan beszéltek lati-
nul, hanem irtak is, sőt az ékesszólásban is oly 
előmenetelt te t t -k , miszerint ugy a költeménye-
ket, mint a már kidolgozott beszédeket, oly szé-
pen szavalták, hogy szavalatuk még a kor leg-
műveltebbjeinek is élvezetet nyúj tot t . Ez az 
1618-ki évre esik, midőn a nagyszombati tanu-
lók számra hétszázan felül voltak. A theatrum 
még nem létezett. A diákok összejöttek a kollé-
gium legnagyobb termében, az ebédlőben, melyet 
az ilyen alkalomra gyönyörűen feldiszitettek 
paizsokkal, czimerekkel, zászlókkal s egyéb jel-
vényekkel, hogy nem csak a hallás találjon él-
vezetet, hanem a szemek is kedvező benyomást 
nyerjenek. A nagytudományu Pázmány, ha csak 
{ehette, szivesen betért a szerzetesek ebédlőjébe, 
hogy tanuja legyen a diákok buzgalmának és 
előmenetelének. Pázmánynyal együtt sok nagy 
ur, világi ugy, mint egyházi tour lá togat ta a 
diákok já tékai t és gyönyörköd >tt bennök. A 
nagyszombati diákok első nyii /ános fellépte 
Pozsonyban volt 1618-ban. II. Ferdinándnak ki-
rályivá koronáztatása alkalmából. I t t mutat tak 
be ismertebb eseményeket a megkoronázott király 
életéből az ország szine előtt oly tetszesnyilat-
kozatok mellett, hogy az egyes jeleneteket ú j ra 
és újra ismételniök kellett. 

A fényes közönség soraiban számos osztrák 
és stájeri főúr is jelen volt. Másnap a diákok 
ez évi rektora, a tudós Káldi, az előadott szere-
peket szépen lemásolva, a két királynak, II. 
Mátyásnak és II. Ferdinándnak átnyújtot ta , amit ő 
felségeik, megelégedésök jeléül, nagy kegyességgel 
fogadtak. A diákok előadásai tehát folyton töké-
letesedtek és nagyobb körben terjedtek el. Az 
első, czimmel ellátott játékot 1624-ben adták 
elő Nagy-Szombatban, midőn a diákok létszáma 
ezeren felül állott. A darab czime Szent Ignácz 
volt, a Jézus-társasági szerzet nagynevű alapitója. 
Még nagyobbszerü kiállitással és több készült-
séggel játszottak 1634-ben, midőn a nagyszom-



RELIGIO. 99 

bati iskola egyetemet nyert. Ezen ünnepségek 
alkalmával adták Benjámint . Gyöngéd czélzás 
volt ez Pázmányra, ki ezen kedvencz intézetét 
Benjáminának szokta volt nevezni. Ez körülbelül 
megfejti egyúttal a darab ta r ta lmát is. Ezen 
darabokat nagy és fényes közönség szokta vé-
gignézni; az ország főméltóságainak neveivel 
találkozunk it ten. Az előadásokat jelmezekben 
tar tot ták, melyek gyakran nagy költséget igé-
nyeltek. De akadtak Maecenások is; igy Eszter-
házy Pál, a nagy nádornak a fia, nagy költség-
gel Velenczében készi t te tet t jelmezeket a nagy-
szombati diákok számára. l) 

Az 1634-ik évi nov. 13-ikán nyerte meg 
Pázmány bőkezűségéből a nagyszombati kollé-
gium az egyetemet, mely egyelőre két fakultás-
ból, a hittaniból és a bölcseletiből állott .2 ; Az 
uj egyetemet pára t lan fényű ünnepségekkel nyi-
to t ták meg. Miután Pázmány az első rektornak 
ünnepiesen á tadta az egyetem aranypecsétjét , az 
összes diákság a primási palota elé vonult. In-
nen kisérte a biboros pr ímást a Szent Miklós 
egyházába. Elől a pedellus erősen aranyozott 
ezüst bottal, u tána mintegy ezer diák tanáraik-
kal, végül az érsek egész udvarával és számos 
főrenditől környezve. AVeni-Sancte elhangzása után 
az érsek muta t t a be a vérontásnélküli áldozatot, 
melynek végeztével a rektor t , Dobronoki Györ-
gyöt trónusához szólitván, rövid beszédet inté-
zett hozzá, miközben kezébe adta az egyetem 
alapitásáról és a királyi megerősitésről szóló 
oklevelet. Ezután Jászberényi Tam as, a bölcseleti ! 

szak dékánja hosszabb szónoklatot t a r t o t t a nagy 
közönséghez. Ennek végeztével Pázmány Péter 
örömkönyes szemekkel a Te-Deumot intonálta. ! 
Ugyanez nap a déli órában párat lan fényű ven-
dég-koszorú gyűlt össze az érsek asztalához. Ha 
az ot t megjelent vendégek névsorát közöljük, 
elmondjuk Magyarország akkori tör ténetének 
szereplőit csaknem kivétel nélkül. Jelen voltak: 
Pázmány a házigazda, Eszterházy Miklós a nádor, 
Telegdy János kalocsai érsek, Lipcsey György 
veszprémi püspök, az ország kanczellárja, gróf 
Batthányi Ádám, a dunántuli részek generálisa, 
gróf Eszterházy István a nádor fia, gróf Erdődy 
Gábor a király kamarása, gróf Thurzó Mihály, 
Jakusics György szirmiai püspök és pozsonyi 

x) De ortu et prog, lit in H. I. F. de Miller. 
'2) Ezen időben a poesis és rethorika az egyetemhez 

tartozott". 

prépost, Pasky János szkalkai apátur , Bosnyák 
István esztergomi kanonok, Kisdy Benedek szent-
györgyi prépost, báró Eszterházy Dániel, báró 
Nyáry Lajos, báró Forgách Ádám Széchényi ka-
pitány, báró Csáky Lajos pápai kapitány, báró 
Vesselényi Ferencz füleki kapitány, Bercsényi 
Imre a pozsonyi kir. kamarának tanácsosa, Tőrös 
János ugyanaz, Kéry János gyarmat i kapitány, 
a nagyszombati tanács néhány tagja, a bécsi 
egyetem képviselői: Lamormaini Vilmos, a bécsi 
jezsuita ház főnöke, ő felségének gyóntatója, 
a theologia tanára Ziegler Kristóf, Krolberger 
András pozsonyi rektor, stb. 4) 

A következő napon, november 14-ikén, az 
uj egyetemen első, disz-előadást t a r t o t t a logika 
tanára, Palkovics Márton. 

(Folytatjuk.) 

A nagytapolesányi kath nagygyűlés lefolyása 
a beszédekkel. 

(Történeti visszapillantás.) 

Üdvözletek a nagytapolesányi kath. gyűléshez. 

Az 1894. junius hó 10 én tartott nagytapolesányi kath. 
népgyűlés lefolyása alatt, az elnökséghez érkezett távsür-

gönyök : 

(Nyitra, VI./10-én 3 óra.) Isten bő áldását kérem 
szent vallásunkért lelkesedő hivekre Bende püspök. 

(Alba, 10. d. e. 10 óra.) A megyei meghivást hálá-
san köszönve, a katholikus gyűlésre Istennek bőséges szent 
áldását esdem. 

Nagyszombat, 10-én 5 óra 50 p.) 0 herczegsége 
nagyságod által a kath. nagygyűlés ezerei nevében kü -
dött fenbecsü üdvözletet hálás szivvel fogadva, mindnyá-
jokra s lelkes fáradalmaikra Isten áldásait teljes lelke 
mélyebői kéri Szilány. 

(Esztergom, 10 én d. e. 8 óra 20 p.) A katholikus 
gyűlést az igaz hit és tiszta erkölcs bajnokait békeszerető 
magyar hazafiakat apostoli királyunk hűséges alattvalóit 
szeretettel üdvözli az esztergomi főkáptalan. 

(Tolna, 10-én 8 óra 40 p. d. e.) Hódoló üdvözletet 
és szivből ragaszkodást a nagytapolesányi katholikus nép-
gyűlés elnökének és résztvevőinek küld a tolnai hithű 
katholikusok nevében Pécsy József tolnai prépost. 

(Kisterenye, 10-én 8 óra 5 p. d. e.) Árvamegye 
hithű katholikusainak megbízásából lelkem mélyéből üd-
vözlöm a nagygyűlést szorongatott helyzetünkben egyet-
értés, tömörülés, egyöntetű eljárás és következetes kitartás 
mellett remélhetjük ügyünk biztos győzelmét az ellen-
séggel való minden traditio legszigorúbb kizárásával, tehát 
csak lankadatlanul előre az egész vonalon. 

Zmeskál Zoltán. 

*) História Univers. Tirn. Kazy. 
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(Komárom, 10-én 9 óra d. e.) A legmelegebben üd-
vözlöm a nagygyűlést, felette sajnálom, hogy ott nem 
lehetek Molnár apát. 

(Vágujhely, 10-én 12 óra d. e.) A vágujhelyi kath. 
iparos egyesület tagjai szivök lelkesedésével üdvözlik a 
nagygyűlést, lélekben ott vagyunk mindnyájan, hol az 
igaz hit zászlaját lengetik s azért a gyűlés tagjaival kí-
vánjuk: Isten segélje az igaz ügyet! az egyesület nevében 

Huszár elnök. 
(Szomolány, 10-én 11 óra 10 p. d. e.) Felsődiósi 

mezőváros kath. hithözsége lelkészével egyesülten öröm-
mel üdvözli a kath. gyűlést s Isten áldását esdi le rá ! 

Jedlicska Pál esperes. 
(Szomolány, 10-én 11 óra 10 p. d. e.) Egyházunk jogai-

nak vallásunk szabadságának és éde& magyar hazánk keresz-
tény jellegének megvédésére egybegyűlt katholikusokat 
hiveivel együtt melegen üdvözli. 

Mikovinyi Móricz, szomolányi pleb. 

(Vágujhely 10-én 3 óra d. u.) A hrádeki hivek szív-
ből üdvözlik, a kath. gyűlés határozatait magokévá teszik 

Teherváry. 
Ezenkívül érkezett még távsürgöny gróf Csáky Ká-

roly kanonok úrtól az esztergomi kath. kör nevében és 
üdvözlő levél a beszterczebányai püspök ő méltóságától. 

Ö Felsége köszönő válasza a nagytapolcsányi katho-
likus nagygyűléshez. 

Másolat. 

Nyitravármegye főispánjától 110/94. szám. 

Tekintetes Főszolgabíró ur ! 
Belügyminiszter ur O Nagyméltósága f. hó 13-ról 

2440. sz. a. hozzám intézett magas leiratában értesített, 
miszerint: O császári és apostoli királyi Felsége legke-
gyelmesebben meghagyni méltóztatott, hogy a f. hó 10-én 
Nagytapolcsányban megtartott katholikus népgyűlés által 
táviratilag kifejezett hódolatért legfelső köszönete nyilvá-
nitassék. Felhívom Főszolgabíró urat, hogy erről az em-
lített népgyűlés elnökeit megfelelőleg értesítse. Nyitrán, 
1894. évi junius hó 16-án. Thuróczy Vilmos s. k. főispán. 

Vaszary Kolos bibornok hgprimás üdvözlő leve le a 
nagytapolcsányi kath. nagygyűléshez. 

3565. szám. Másolat. 

Nagyságos és Főtisztelendő 

cz. Kanonok, Alesperes és Plébános ur ! 

Nagy lelki örömet, és e küzdelmes időben kiváló 
vigaszt merítettem a kath. hitéletnek ama megnyilatkozá-
sából, melyről 311. számú felterjesztésével értesített. 

Nem kételkedtem ugyan, hogy a mely ügyet a fen-
kelt lelkű Odescalchi herczeg. a Majthényiek, Tarnóczyak, 
Zamoyszkyak, Szerdahelyiek, Babóthyak. Ordódyak, és 
más ismert hithűségü, s nagynevű katholikus urak vezet-
nek, támogatnak: annak sikerülni kell; de ilyetén siker, 
minőről Nagyságod értesített, meglepett, kiváló örömmel 
és a rendezők iránt meleg hálával töltött el. 

E hálás köszönetemet Nagyságod iránt kifejezni és 

Nagyságodat ugyanannak az illető lelkes védnökök és lét-
rehozók előtt tolmácsolására felkérni, czélja jelen leve-
lemnek. 

Ki egyébiránt ájtatos imáiba ajánlottam állaudó jó 
indulattal maradtam 

Budapesten, 1894. jun. 22-én. 
Nagyságodnak jóakarója 

Kolos s. k. 
bibornok-érsek. 

Nagyságos és Főtisztelendő 
Szecsányi Vilmos 

cz. kanonok, alesperes és plébános urnák 
Nagytapolcsány. 

À Nagy-Tapolcsányban 1894. évi junius hó 10-én 
tartott 

katholikus nagygyűlés határozatai csatlakozással 
a Budapesten, 1894. január 16-án tartott kath. nagygyűlés 

határozataihoz. *) 

I. 

A katholikusok kötelességei. 

Kimondja a nagygyűlés : 
Nem elég minden egyesnek vallásos életet élni, és 

az egyház rendeletei szerint a szentségekben részesülni : 
hanem kötelessége egyszersmind hitét a közéletben is 
vallani. 

Azért a szülőknek kötelessége gyermekeiket katho-
likus hitben nevelni, ahol csak lehet, kath. iskolába já-
ratni s vallásos életökre ügyelni. 

Ezért kiki tőle telhetőleg a katholikus egyleti élet 
előmozdítására törekedjék, katholikus ifjúsági, katholikus 
legény- és munkás-egyletekben és katholikus körökben 
részt vegyen, és a katholikus jótékonysági egyletek mű-
ködéséhez járuljon. 

A polgárok községi, hatósági és országos képvise-
leti választásaiban részt vegyen, és ott megbízható katho-
likus férfiakra, és ilyenek hiányában csak arra szavazzon, 
ki a katholikus hitet és egyházat meg nem támadja, ha-
nem annak védelmére vállalkozik, és ezt határozottan meg 
is fogadja. 

Ezért bárminemű magán- vagy hivatalos eljárásunk-
ban sem tagadhatjuk meg hitünket, és egyházunkhoz ily 
állásban is ragaszkodni tartozunk. 

Minthogy az 1868 : LIII. t.-cz. és kivált a kereszt-
ség kiszolgáltatására és anyakönyvelésre vonatkozó minisz-
teri rendelet hitelvünkbe ütközik: ezen rendelet visszavo-
nását és ezen törvény módosítását szakadatlanul szorgal-
mazni minden katholikusnak kötelessége. 

Végre azt is kimondjuk, hogy a katholikus oly tör-
vény alkotásához sem járulhat, mely a keresztség hitkö-
zösségéből való kiválás, vagy a vallástalanság útját 
egyengeti. 

*) E határozati javaslatok 5 ezer példányban magyar és 11 
ezer példányban tót nyelven nyomattak ki. Mind szétkapkodta 
a nép. 
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II. 

Autonomia. 

Mondja ki a nagygyűlés : 
Hogy az apostoli Király kegyúr i és az állam fel-

ügyeleti jogának sérelme nélkül az egyház, — a katholi-
kus autonomia mielőbbi életbe léptetésével, — közegei 
által maga intézze mindazon ügyét, mely jelenleg a par -
lamenti kormány hatáskörébe vonatott . 

I I I . 

Iskolák. 

A hol annak szüksége fennforog, arról kell gon-
doskodni, hogy katholikus kisdedóvodával b i r junk. Már 
létező katholikus népiskoláinkat fenn kell ta r tanunk, és 
mindenütt , a hol katholikus népiskola felállítását a ka tho-
likusok száma megengedi, ilyenek létesítésére kell töre-
kednünk. 

Katholikus középiskoláinkat és jogakadémiáinkat 
igyekezzünk szinte rendeltetésük és alapitványaik értel-
mében fenntartani, hogy azok ne csak névleg, hanem 
tényleg is katholikusok legyenek, és ezért kívánnunk kell, 
hogy ott a katholikus egyház befolyása és vezetése ér-
vényesüljön. 

A katholikus Pázmán-egyetemet mint katholikus 
egyetemet kívánjuk bírhatni, hogy az egyetemi katholi-
kus alapítványok katholikus egyetemnek szolgáljanak. 

IV. 

Házasság. 
Mi, kik hazánkat ugy szeretjük, mint egyházunkat 

és ezt a szeretetet hi tünkből merí t jük, — annak kegyele-
tes emlékében, hogy Szent István első királyunk a ke-
resztény katholikus vallás alapján szervezte a magyar ál-
lamot, és hogy az, hála az isteni gondviselésnek, közel 
kilencz század viharait átélni, polgárosodni és megerősödni 
képes volt, — tudjuk és hiszszük, hogy az állam jól fel-
fogott érdeke a katholikus egyház érdekével ellentétes 
nem lehet. 

Oly politikát tehát, mely a haza törvényeit egyhá-
zunk hitelveivel ellentétbe hozza és a mely csak már 
azért is hazánk különféle hitű és a jkú polgárai megnyug-
vását kizárja : nem csak vallásunkkal, de hazaszeretetünk-
kel sem tudnánk megegyeztetni. 

A házasság előttünk szentség, s mint ilyen az egy-
ház joghatóságához tartozik ; 

az egyház ennek anyagi viszonylataiban eddig is az 
állam igényeire tekintettel volt, az állam pedig megvédte 
annak társadalmi és anyagi következményeit, sőt más hi-
tűek házassági jogát azok megnyugvásával megállapította 
és ezen viszonyokat rendezte. Ehhez tehát mindenkor 
készségesen járulhatunk. 

De inás a polgári házasság. Ez a házasság dolgában 
az egyh áz joghatóságát az állam joghatóságába vonja. 

Ez az, a mibe, legalább mi katholikusok, soha bele 
nem nyugodhatunk, a minek törvénybe iktatása ellen 
jelenleg minden törvényes uton és módon küzdünk, és 
ha ez mégis megtörténnék, ennek másitása érdekében 
nem szűnnénk meg e küzdelmet ugyanazon törvényes uton 
tovább is folytatni. (Folytat juk.) 

E g y h á z i b e s z é d . 
— Porciuncula napján, 1894. aug. 2-án — 

A n.-szőllösi szt. Ferencz-rendi zárda templomban. 

Tartotta : Duchnovszky Gyula Károly királyházai plébános. 
„Az ember fia eljött keresni és megmenteni 

azt, a mi elveszett." Szt. Luk. 19, 10. 

(Vége.) 

Ma, — midőn az itteni szt. Ferenczrendiek e sze-
rény, de szent haj lékában az Istent — szt. Ferencz úgy-
nevezett „Porciuncula" ünnepén dicsőíteni jö t tünk — ma 
már csak egy szt. Ferenszrendi őrt látunk it t buzgól-
kodni. Vájjon — mi oka annak ? — — hol vannak tá r -
sai ? ? — — — Ne kutassuk az okokat ; — azok igen 
elszomoritók. . . 

Ahelyett inkább vigasztalódjunk — mert hiszen nincs 
azért ő itt magában. — It t vagyunk mi, a szt. Ferencz III-dik 
rendjének tagjai — kik legalább időközönként ellátogatunk 
ide, hogy Isten és ember előtt tanúságot tegyünk a r ró l ; 
hogy mi, kik élő hittel, reménynyel és szeretettel Jézus 
szt. keresztjére és szt. Ferencz regulá jára esküdtünk, — 
nemcsak külsőleg és szavakban, de cselekedetekben is 

igazolni akar juk : miszerint az Isten és az egyedül üd-
vözítő ker. katholikus anyaszentegyház sz. parancsainak 
hódolunk ; a bűnt és erre vezető alkalmat kerülni törek-
s z ü n k ; az imádság böjtölés, alamizsnálkodás és más jó-
ságos cselekedetek gyakorlása által — mikép szt. Ferencz 
regulá ja parancsolja — lelkünk üdvét biztosítani óha j t juk . 
De nemcsak ez a mi czélunk és rendeltetésünk ! Nekünk 
j ó példával, szeretetteljes oktatással hatnunk kell feleba-
rátainkra is. — Igen — a szt. Ferencz III-ik rendje tag-
jainak — világi foglalkozásai közepette is — meg kell 
muta tn i : hogy távoztat ják a ruházatban — a hiu fény-
űzést, a megengedett mulatságokban, vigalmakban — a 
mértékletlenséget, — kerülik az ellenségeskedést, — soha 
sem követnek el igazságtalanságot embertársaik iránt. 

De ezek sem elegendők ! A szt. Ferencz III-ik rendje 
tagja inak, különösen napjainkban, midőn az istentelen 
szabadkőmivesség a valláserkölcs nélküli szabadelvüség, a 
rendetlen anyagi élvek hajhászatainak rabjai — a szédel-
gés ezen mesterei nton-utfélen nemcsak a köznépet, a 
napszámosokat és kézműveseket, de különösen a munka-
kerülő uri úgynevezett „felvilágosult" osztályt — össze-
jövetelek, gyűlések alkalmával, részint érzékcsiklandoztató 
szavakkal, a többnyire gscbaftelő uzsorások kezébe került 
napisajtó istentelen termékeivel, u jságlapok és röpiratok 
felolvasásával — az ördög lépvesszejére csalják, — igetii 
midőn ezek napjainkban t i tokban és nyilvánosan, szaba-
don űzik gonosz mesterségüket, — nekünk szt. Ferencz 
regulá ja követőinek résen kell lennünk ; nem szabad tét-
lenül néznünk az ördög konkolvhintőinek aknamunkáját , 
hanem szintén uton-utfélen igyekeznünk kell — nemcsak 
nappali ^s éjjeli őröket állítani, de eçrész tábort létesíteni 
ellenök. 

Az ellenséges tábor már igen nagyra nőtte ki ma-
I gát napjainkban, — mert az álszabadelvüség, a polgári 
! párosodás, az Isten nélküli iskola, az istentagadás és val-

lástalanság apostolai minden lehető törvényes és törvény-
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telen eszközt használnak arra, hogy táborukat gyarapi t 
sák. erősítsék . . . . épp azért nekünk is, s általában 
minden jóravaló kereszténynek, katholikusnak — kik 
Istennek legyen hála még mindig nagyobb számmal va-
gyunk — szövetkeznünk kell és a tettek harczmezejére 
lépnünk. 

De hol vannak a vezérek ! ? — — — Vannak hála 
Istennek ! ilyenek is. A legfőbb vezér, Jézus Kris/.tus 
anyaszentegyházának látható feje, földi helytartója, XIII-ik 
Leó pápa, ki minden alkalommal — évenkint gyakrab-
ban a világ összes püspökei, papjai , és híveihez nemcsak, 
de a tévhitüekhez is intézi szavait, körleveleit, — min-
denkor rámutatván az emberiség üdvét veszélyeztető ba-
jokra, mindenkor bátran hirdetvén — az elévülhetlen örök 
igazságokat, mindenkor intvén, serkentvén a keresztény 
egyházi és világi fejedelmeket. — hogy alattvalóik jóllé-
tét a helyes irányban, a Jézus evangéliuma szellemében 
munkálják. 

Szóllott — illetőleg irt O a világ összes püspökei 
s papjaihoz 1882. évben, midőn szt. Ferencz I I I ik rend-
jének minden keresztény községben való alapítását, ter-
jesztését ajánlá, s bogy ajánlásának annál nagyobb nyo-
matékot adjon maga is sz. Ferencz III-ik rendjének tag-
jává lett, megmutatva ezzel, hogy e rend mily szükséges, 
s milv magasztos annak hivatása különösen napja inkban. 
Nem is késtek erre az egész világ főpásztorai különös 
hangsúlyozással ajánlani ez áldásos törekvésű harmadik 
rendet. 

De mindennek daczára ezen társadalmi, egyházi és 
honfiúi szempontból olyannyira üdvös harmadik rend sze-
retet t magyar hazánkban az elmúlt évtizedben kevés 
helyütt birt ezredekét sikra állitani, s azért megtörtént az, 
hogy az ellenséges tábor mai napság már-már végveszély-
lyel, teljes feltorgatással fenyegeti - a keresztény társa-
dalmat, ezért azonban nem vádoljuk — szt. Ferencz rend 
magyarországi kolostorainak főnökeit, — mert ők elég 
buzgóan karolták fel e szent ügyet ; — de nem kis szem-
rehányás illet minket, kik ez áldásos hatású szt Ferencz 
harmadik rendjének magasztos intézményét megismertük, 
sőt talán tagjaivá is lettünk, de eddig — annak terjesz-
tésére, üdvös működésének előmozdítására oly keveset 
tet tünk . . . . 

De még nem késő a mulasztást helyreütni ! Ti, kik 
a mai szent napon — ugy is mint szt. Ferencz rendi ta-
gok, ugy is, mint szt. Ferencz tisztelői itt egybegyűlte-
tek ; ti, kik a mai „Porciuncula" ünnephez kötött szent 
bucsu áldásaiban a sz. gyónás, áldozás, imak és jóságos 
cselekedetek elvállalt gyakorlata által részesül tök; ti, kik 
a mai beszédem folyamán megértettétek : 1 ör mi czélra 
keletkezett szt. Ferencz III-ik rendje ? 2-or miért kell azt 
pártolnunk és terjesztenünk ? tőletek is sok függ, 
hogy a jövőben szeretett magyar hazáukban e rend — 
legalább azon községekben, a hol laktok — tagjai szá-
mában. buzgalmában szaporodjék es erősödjek . . . 

Napjainkbau, midőn szent és igaz, egyedül üdvözítő 
hitünk elveinek oly sok ócsárlója, — szentegyházunk 
üdvintézményeinek akár tudatlanságból, akár álszabadel-
vüségből — oly sok rágalmazója, — szentegyházunk 
kegyszereinek, a szentségeknek — oly sok lábbal taposója 

van ; — napjainkban, midőn oly sok esküszegő, oly sok 
fogadalombonfó akár tudatlanságból, akár álszabadelvü-
ségből — megfeledkezik rendeltetése czéljáról, Istene, egy-
háza, sőt hazája iránt hűtlen lesz, — most inkább, mint 
valaha fel kell ébrednünk tétlenségünk lethargikus álmá-
ból — s nekünk nemcsak szóval, de tényleg is keresz-
tényeknek, katholikusoknak kell lennünk. 

Ezredéves fenálJásának jubileumát fogja ülni szere-
tet t magyar hazánk — rövid idő múlva; ezredéves — 
küzdelemteljes, de dicső magyarországi multunk alkonyán 
nehéz fellegek kezdenek tornyosulni Szt. István birodal-
mának, sz. Mária országának, magyar hazánk eddigi és 
jövőbeni fenállásának biztositékát, palladiumát képező 
katholiczizmusa lá tha tá rán ; veszélyes áramlatú szelek kez-
denek lábra kapni, melyek elsodrással fenyegetik a ma-
gyar Sión egyházának tornyán eddig fényesen ragyogot t 
keresztet . . . . E p p azért a magas Sión őréi, Magyar-
ország katholikus főpapjai — szentséges Atyánk XIII-ik 
Leó pápa hozzájok nem régen intézett lelkesítő szózatán 
fellelkesülve — bátorságot öntenek belénk, papjaik és 
híveikbe, midőn a törvény által megengedett módon ke-
resztény társulatok, szövetkezetek, katholikus körök ala-
kítását, katholikus összejövetelek és gyűlések tar tását idő 
és czélszerünek a jánl jak . 

Lépjünk tehát katholikus ak t ióba! ! — akár va-
gyunk eddig valamely társulatnak, rendnek tagjai , akar 
nem. Buzgólkodjunk azon körben, melyben élünk, moz-
gunk és vagyunk. Hassunk jó irányban keresztény és 
katholikus feleinkre : hogy az Isten dicsőségét, a hitval-
lás szentségét, a társadalom valláserkölcsi jóllétét, a 
Krisztus tanain alapuló igaz hazaszeretetet fentartani, 
gyarapítani igyekezzenek. Mi magunk — és imeretségünk 
körébe vont honfitársainkkal, kath. meggyőződésünk s 
egyetértésünk megtörhetlen erejétől támogatva azon le-
gyünk : hogy a teljes Szentháromságu egy Isten Fiu és szent 
Lélek szent akarata, és nem az istentagadó jelenkori ál-
liberálizmus törekvése érvényesüljön, a földi törvényhozás 
és szentesítés terén. 

Ezért küzdjünk, ezért imádkozzunk — ez iránt fo-
lyamodjunk segítségért, mennyei pártfogóink, a boldog-
ságos szűz Máriához, Szt. István honalapító első apostoli 
királyunkhoz és szt. Ferencz Atyánkhoz. 

Amen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Páris. Egy könyv a jövendő konklávéról. — 
Az apostoli szentszékhez való ragaszkodásban a ka-

tholikus nemzetek egymással vetélykednek. Mindegyik 
nagy súlyt f'ektett arra, hogy a pápasaggal mennél jobb 
vi-zonyban legyen. Azonban a pápaságnak, mely első 
sorban ugyan vallási intézmény, de másodrendű hatásai-
nál fogva páratlan társadalmi és politikai tenyező is egy-
úttal, a maga nemzeti, honi és világpolitikai czéljaira való 
megnyerésere egy nemzet sem fordít annyi gondot, egy 
állam sem tejt ki oly finom és állhatatos politikát, — 
mint a franczia nemzet, mint Francziaország. Csak egy 
példát hozok most fel. XIII . Leo pápa 84 éves kora 
daczára oly egészséges, hogy akár még 10 évig is elél-
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het. Az aggkorral járó gyengeségei azonban olykor-oly-
kor némi riadalmat keltenek s hirek járják be a világot, 
mintha nemsokára pápaválasztásunk lenne. A pápa, mint 
mondám, egészséges, szervezete ép és szivós ; mégis ha-
lála esetével nem szűnnek meg foglalkozni az emberek. 
S jellemző, hogy az első figyelemre méltó megnyilatko-
zás, mely a jövendő konkláve esélyeivel foglalkozik, egy 
franczia praelátus tollából származik, ki évek óta Rómá-
ban lakik, hogy ott önként szolgálja a pápaság és hazája 
érdekeinek összhangzását. Minden kath. nemzet, még a 
legkisebb is, ösztönszerűleg sürgölődik-forgolódik Rómá-
ban a pápaság körül, hogy ennek óriás hatalmát a maga 
érdekei számára megnyerje és megnyervén kamatoztassa.1) 
Az a franczia praelátus, kire imént czéloztunk, látva, 
hogy a világ és az azt kormányzó államférfiak, bármeny-
nyire csititsuk is, nem szűnnek meg a pápaválasztás esé-
lyeivel s annak következményeivel foglalkozni, mint évek 
óta Rómában lakó s az ottani személyeket és ügyeket 
közvetlen tapasztalásból ismerő, kötelességének ismerte 
honfiúinak, s kivált hazája államférfiainak tájékoztatása 
végett a jövendő konkláve eshetőségeire vonatkozólag a 
mit tud elmondani. A bibornokok ugyan, s a római prae-
látusok általában, nem szoktak beszélgetéseikben a jövendő 
konklávéra kiterjeszkedni. Vannak azonban idők, midőn 
annál többet gondolnak ők is az ily eshetőségre, kikről 
nem hiába mondja egy közmondás, hogy „soha sem be-
szélnek a konklávéról, hogy mindig róla gondolkodhas-
sanak." Lucius Lector nevet vett fel a jövő konklávéval 
foglalkozó franczia praelátus s művének egyszerűen „Le 
conclave" czimet adott. Abból a történeti tényből indult 
ki, hogy a kormányok soha sem szokták érdektelenséggel 
bevárni a konklávet, hanem jó korán kezdik kidugni 
tapogatódzó csápjaikat és szétvetni embereket fogdosó 
hálóikat. A XI., XII. és XIII. században a német császá-
rok igyekeztek kedvök szerint való embert segíteni a 
pápai székbe, hogy Olaszország felett uralkodhassanak. A 
XV. és XVI. században Spanyolországból Ferdinánd, V. 
Károly. II. Fülöp éreztették hatalmukat ; a XVII., XVIII . 
és XIX. században a Habsburgok és a Bourbonok vetély-
kedtek a konklávék befolyásolásában. Francziaország, a 
„priroogenita ecclesiae, filia," soha sem maradt háttérben, 
mindig élénk részt vett a jövendő papa megválasztásában 
s ez által a közvetlenül következő világpolitikai fordula-
tok befolyásolásában. Lucius Lector röpirata egy mások-
nál korábban ébredő gallus figyelmeztetése a franczia 
bibornokokhoz és államférfiakhoz intézve, hogy azt az 
óriás előnyt, melyet a pápai hatalomnak Francziaország 
érdekeiben való latba veté-e teremt, hazajoknak bizto-
sítsák. 

Lucius Lector röpirata három szempont alá esik. 
Az első a pápai, az egyházi, s ez, a pápaválasztásra 

vonatkozólag, nála is, a bibornokoknál is, oly világos 
mint a nap. Krisztus egyházának méltó fejet kíván min-
den pap, minden katholikus, olyat, a ki méltóan képvi-
selje az emberiség előtt a legszentebb, az örök érdekeket. 

Csak a magyar katholikusság nem tud magának a pápa 
és a szent Collegium körül oly pozicziót kivivni, mint például akár 
a lengyelek, akár a horvátok. Amazoknak Ledochowski bibornok, 
emezeknek Strosmayer püspök képviseli és gyakorolja a befolyását. 

Lucius Lector meg van győződve róla, hogy a szeplőte-
len kath. hit s a szent Lélek meg fogja világítani a pápa-
választó testület elméjét, lelkiismeretét, Ítéletét abban az 
ünnepélyes időben. 

A második szempont, a melyből Lucius Lector röp-
irata ítélet alá esik, a világi, a világpolitikai szempont 
általában véve. S ebben is eltalálta az igazságot. Pápavá-
lasztásnál a vallási érdekeken kivül sok világi, politikai 
és személyes érdekek szoktak tekintetbe jőni. Lucius 
Lector figyelmezteti erre a franczia bibornokokat. Azt 
mondja, hogy tulajdonképpen elzáratásuk ideje alatt fog-
nak a „konkláve iskoláján" átesni s az reájok nézve a 
legfelsőbb iskola lesz, melyen valaha ember áteshetik. 

A harmadik szempont, melyet Lucius Lector müvé-
nek megítélésénél tekintetbe kell venni, az ő franczia ér-
deklődése, az ő. franczia partikularitása, és evvel járó 
részrehajlása. Abban szintén eltalálta a tényleges állapot 
képét, hogy a jövő konklávéban a következő három par-
tikuláris világi s világpolitikai érdek fogja a főszerepet 
játszani : 1. a forradalmi olasz királyságot fenntartó és 
támogató hármas szövetséggé, 2. a hármas svövetséggel 
szemben álló franczia álláspontté, 3. a pápaság által 
Olaszorszországban követendő politikáé. Abban újból el 
kell ismerni Lucius Lector Ítéletének helyességét, hogy 
szerinte az olasz bibornokok előtt főpolitikai tényező lesz, 
a pápaság helyzete az olasz nép körében, az újonnan te-
remtett olasz államra mint tényre való tekintettel. 

Lucius Lector szerint a bibornokok közt a következő 
irányzatok fognak előtérbe lépni : 1. lesznek triplicisták 
a pap hivei a hármas szövetségnek. Ezeknek vezérök Le-
dochowski bibornok lesz, a „német és osztrák" biborno-
kok élén. *) Ledochowskiról azt mondja Lucius Lector, 
hogy ellensége Francziaországnak s mióta Vilmos csá-
szárral kibékült, nagy hive a hármas szövetségnek. 2. Má-
sodik csoportot fognak képezni az Olaszországgal szem-
ben békéltető „conciliateur" bibornokok. Megjegyzi, hogy 
az olasz bibornokok előtt a főproblema nem a hármas 
szövetség kedvének keresése, hanem a pápaságnak olasz 
politikája leszen. Azok. kik az olasz királysággal való 
megalkuvást lehetségesnek és kívánatosnak tartják, „bé-
ké l te tőkének nevezetnek ; kik ellen szükségesnek tar t -
ják, hogy a jövő pápa épp oly hajthatatlanul fentartotta 
az apostoli szentszék állami jogait, mint elődei, azok ké-
pezik a harmadik csoportot s azoknak neve „intransigens", 
nem alkuvó Lucius Lector azt hiszi, hogy a közönséges 
logika szerint, kik „békéltetők" a szent Collegiumban, 
azok a tripple alliance hivei előtt rokonszenvesek, s vi-
szont a „tripplicisták" mind „conciliateur", megalkudó 
pápára fogják adni szavazatukat. Egy negyedik csoport-
ját a bibornokoknak különbözteti még meg Lucius Lector 
s ezeket a „nyugtalanok," az „elégedetlenek" csoportjának 
nevezi. Szerinte ezt a csoportot XIII. Leo pápa demokratikus 

*] „Onze Austro-Allemandt." A magyar bibornokokat, ugy 
látszik, nem számitja külön. Talán nem is vette észre ! Hisz ál-
lam férfiaink gondoskodtak róla, hogy Magyarországot Ausztriában 
lássa és keresse a világ. A porosz protestáns császárság által veze-
tet t német világpolitika, mely az olasz királynak a pápasággal 
szemben biztositja Rómát, éppen igen alkalmas arra, hogy mi 
történeti jogokból élő magyarok, igavonói, vagy na hát, hogy ne 
legyen oly nagy a szégyen : kocsitolói legyünk ! 
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és Francziaország irányában republikánus fellépése verte 
össze. Jellemző a franczia iróra nézve, hogyan tudja a 
franczia bibornokokat és államférfiakat a demokráczia és 
respublica pápai pártolása (de hol, mikor és miben ?) által 
keltett eme „nyugtalankodó" bibornok csoport nagysága által 
meglepni s mily ügyben tudja a franczia barát biborno-
kok számát egyre leolvasztani természetesen, hogy annál 
erősebb akczió kifejtésére sarkalja honfiait, kiknek a 
konklávéban latbavető sulyjuk leszen. „Rampolla bibornok 
lesz talán az egyedüli, úgymond, ki védelmére fog kelni 
annak, a mihez oly szorosan van kapcsolva, s a minek ő 
oly állhatatos lelkes, fáradhatatlan elősegitője." Azzal 
ijeszti Lucius Lector a francziákat, hogy egy az előbbi 
(mostani) pápasággal szemben politikailag reactionalis 
pápaság nem lesz szokatlan az egyházban. „Egy uj pápai 
kormányzás több mint egyszerű személyváltozás ; az sok-
szor a rendszer, az irányzat, a tájékozódás megváltozta-
tását jelenti." (Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Szent István első és apostoli magyar királynak 

ünnepe a szent Zsigmondról nevezett királyi palotai ká-
polnában a következő rendben fog megtartatni: Augusz-
tus 19-én délután 5 órakor az Oltáriszentség kitétele mel-
let ünnepélyes litánia. Augusztus 20-án reggel 726-kor 
csendes mise. 7 órakor a sz. Jobb ünnepélyes körmenet-
ben a budavári plébánia-templomba átvitetik. Ugyanott 8 
órakor sz. beszéd, azután pedig ünnepélyes főpapi mise 
fog tartatni. Ennek végeztével a sz. Jobb ismét körme-
netben a kir. palotai kápolnába visszavitetik és az ünne-
pély Te Deummal fejeztetik be. Délután 5 órakor ünne-
pélyes vecsernye. Augusztus 21-én és a következő napo-
kon az egész nyolczadon át naponkint 8 órakor szent 
mise, 10 órakor csendes mise. délután 5 órakor pedig a 
szentség kitétele mellett litánia fog tartatni. Augusztus 
26-án délután 5 órakor az ünnepélyes litánia Te Deum-
mal fejeztetik be. Az egész nyolczadon át az isteni tisz-
telet után a sz Jobb a hivek tiszteletének kitétetik. B. e. 
IX. Pius pápa 1862. junius 6-án kelt rendeletével teljes 
bucsut engedett azon híveknek, kik ezen ünnepen vagy 
annak nyolczada alatt töredelmesen meggyónva és meg-
áldozva a kir. palotai kápolnát látogatják és ott ő szent-
sége szándékára imádkoznak. Ezen teljes bucsu a megholt 
hivekre is alkalmazható. Királyi palotai plébániai hivatal. 

— Az uj primási palota. Vaszary Kolos biboros 
herczegprimás ismételten kijelentette, hogy Buda várában 
megfelelő uj primási palotát szándékozik építtetni. E 
palota számára most alkalmas helyet keresnek a budai 
várban. A palota-épités kérdése a minap beszélgetés tár-
gya volt Balaton-Füreden a herczegprimás és báró Eötvös 
Lóránt kultuszminiszter között. A miniszter abbeli véle-
ményét fejezte ki, hogy a palota egyedüli helye a Má- ! 
tyás-templom közelében lehet. A herczegprimás örömmel 
vette ezt tudomásul, valamint a miniszter ama kijelenté-
sét is, hogy a koronázó templom környékének rendezése 

küszöbön áll és ez szükségessé teszi a pénzügyminiszté-
rium egy pár épületének lebontását. Egyiknek vagy má-
siknak telkét azután átengedik a herczegprimásnak, hogy 
arra épitse palotáját. 

— A szolgálatkészség jutalma. Mikor Vilmos kir. 
herczeg lováról lebukva halálosan megsérülve feküdt az 
uton, legelsőnek Deisenhofer vendéglős és neje nyújtottak 
segítséget, amennyiben a haldokló kir. herczeget a saját 
lakásukra vitették és ápolták addig, mig más segély 
nem érkezett. — A vendéglős és neje kellemes meglepe-
tésben részesültek. Ugyanis Erzsébet kir. herczegasszony, 
a boldogult Vilmos kir. herczeg nővére, Vilmos kir. her-
czegnek ébenfa keretbe foglalt élethű arczképével aján-
dékozta meg. Jenő kir. herczeg pedig a vendéglősnek 
aranynyal kivert és monogrammjával ellátott ezüstserle-
get, nejének pedig egy gyémántbrossot adott emlékbe 
szolgálatkészségük jutalmául. 

— A német császár Konstantinápolynak. A berlini 
Post jelenti, hogy Vilmos császár a konstantinápolyi föld-
rengés által károsultak segélyezésére 6000 márkát ado-
mányozott, melynek a fele kizárólag a konstantinápolyi 
német iskola részére van rendelve. 

— A tüdővészes emberről. Wittman Ottó dr hírne-
ves német professzortól rendkívül érdekes könyv jelent 
meg. A tüdővészes emberről czimmel, melyben a maga 
és mások sok évi tapasztalatai nyomán arra a konklúzióra 
jut, hogy a tüdővészes embert teljesen el kell különíteni 
a családjától, mely még a legnagyobb óvatosság mellett 
is ritkán kerülheti ki a végzetes bajt és a családtagok 
rendesen maguk is beleesnek e rettenetes betegségbe. 
Wittman dr hevesen kikel nemely orvos ellen, a ki föl-
ismerve bár a bajt, nem figyelmezteti kellő óvatosságra 
a családot és elnézi, hogy a tüdővészes ember, a ki min-
den leheletével megfertőzteti a szoba levegőjét, szobáról 
szobára jár-kel, családja közvetlen közelében tölti a na-
pot, csókolja, érinti őket, mig a szerencsétlenek mit sem 
sejtve szívják magukba a vegzetes bajt. Megtörtént pél-
dákkal illusztrálja, hogy mint pusztult el igy egy berlini 
család, melynek a tüdő vészes férj okozta halálat. Vittman 
szerint a tüdővészes embernek nejétől és gyermekeitől el 
kell magát különítem mindvégig. Korbácsot érdemel az a 
nő, — irja Wittman — a ki tüdővészes férjétől nem 
óvakodik a leghatározottabban. A tüdővészes férj nem 
férj többé, hanem veszedelmes beteg, a ki nemcsak a 
maga, hanem mások életével is játszik s igy nem cziro-
gatasra és envelgésre, hanem gondos ápolásra van szük-
sége. A könyvnek különben nem az a czelja, hogy a tü 
dővész gyógyításának módjaival foglalkozzék, szerzője 
csupán azokat a borzasztó következményeket irja le. me-
lyeket a tüdővészes emberrel való érintkezés idéz elő. 

— Iskolatársak találkozója. Dr Zelliger Vilmos 
budapest-terézvárosi káplán felhívja a vele 1879-ben a nagy-
szombati főgymnáziumban érettségit tett iskolatársait, 
különösen Madarasz Géza, Osvald Jenő és Szeky Béla 
urakat, az 1889. évben történt azon megállapodásra, hogy 
1894. évi aug. 19-én délben Martinkovits János plébános-
nál Vedsődön (Pozsony m., vasúti állomás Diószeg) talál-
kozni fognak. A Diószegre 11 órakor érkező gyorsvonat-
nál kocsik fognak rendelkezésünkre állani. A kik netán 
akadályozva lennének a megjelenésben, kéretnek a felhi-
vót e körülményről minél előbb értesíteni. 

Szerkesztőségi jelentés. 

A lap szerkesztőjét távolléte alatt a szerkesztésben 
Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya helyettesíti. 

Kiadótcdajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, iiittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

Budapest, 1894. Na?y Sándor könyvnyomdájából. (Papnő velde-utcza 8. sz.. 
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Budapesten, augusztus 18. 14. II Félév. 1894 

: Megjelenik e lap heten- j 
E ként kétszer : : 
\ szerdán és szombaton. : 
\ Előfizetési dij: \ 
: félévre helyben s posta- \ 
Ë küldéssel 5 f r t . : 
: Szerkesztő lakása : l 
l Budapest, : 
I VI., Bajza-utcza 14. sz., \ 
\ hova a lap szellemi Ë 
: részét illető minden = 
: küldemény czimzendő. \ 

Előfizethetni 
: minden \ 
l kir. postahivatalnál : : 
: Budapesten a szerkesz- \ 
\ tőnél, és Hagy Sándor jj 
i könyvnyomdájában, \ 
\ IV., Papnövelde-utcza = 
E 8. sz. alatt, hova a : 
: netaláni reclamatiók is, í 
: bérmentes nyitott : 
: levélben, intézendők. : 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmanyok : A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyarországban a nevelés és tanítás reformjából. — A 
nagytapolcsán kath. nagygyűlés lefolyása a beszédekkel. — Egyházi Tudósítás : P á r i s : Egy könyv a jövendő konklávéról. — 

— Irodalom. — Vegyesek. 

A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyar-
országban 

a nevelés és tanitás reformjából, 
Cséplő Péter nagyváradi prém. r. tanártól. 

VIII. 

Pázmány nem sokáig örvendhetet t az általa 
alapitot t nagyszombati egyetem gyors virágzá-
sának, mer t már másfél évvel később, 1637. 
márcz. 19-ikén megszűnt é ln i ; vele a magyar 
tanügynek legbuzgóbb és legtehetségesebb Mae-
cenása szállott sirba, de a tőle meginditot t moz-
galom uj követőkre talált . Pázmány kétségkivül 
korában Magyarországnak a legnevezetesebb fér-
fia volt, akár a munkakör t tekint jük, melyet 
betöl töt t , akár az állást, melyet elfoglalt. Ezen 
nevezetes férfi született az 1570-dik évben Vá-
radon, a váradi várban. Atyja régi, de egyszerű 
nemes család ivadéka, anyja a Massa olasz őr-
grófoktól vette eredetét. 18 éves korában a r. 
katholika hitre té r t és nem sokára ezután Ko-
lozsvárott a Jézus-Társaság tagjai közé lépett. 
Elvégezvén tanulmányai t a rend intézetében, 
bővebb kiképeztetés végett a gráczi egyetem 
hallgatója lőn. 

Mint egyszerű szerzetes, de a hi t tani és böl-
cselet-tanári koszorúval ékesitve, hazájába visz-
szatérvén, megkezdé működését, azt a működést, 
melyhez annyi emléke fűződik a magyarnak. 
Munkáját oly siker koronázta, a minő r i tka ha-
landónak ju to t t osztályrészül. Forgách halála 
után a királyi udvarnál ugy, mint az országban 

csak egy vélemény volt,' hogy a primási széken 
utódja Pázmány lehet. V. Pál pápa ezt megért-
vén, nagy gyorsasággal felmenté a szerzetesi 
fogadalmak alól és megerősitet te az esztergomi 
érseki székben. Hosszú ideig Magyarországban 
nem t e t t senki annyi t az oktatásügy érdekében, 
mint Pázmány. Felál l i tot ta a nagyszombati egye-
temet , ugyanot t a papjelöltek számára növeldét 
a lapi tot t , ugyanazok részére a magasabb kiké-
peztetés végett Bécsben a nevét viselő intézet-

I nek a lapjá t veté meg ; Pozsonynak kollégiumot 
adott, a győrit segitette, a homonnait újjáala-
k í to t ta stb. De nem csak léteit adot t ennyi in-
tézetnek, hanem szellemet is ébresztett bennök. 
A növendékeket gyakran személyes jelenlétével 
és szóval jámbor életre és a tudományokban 
való előhaladásra buzditotta. 0 Magyarországot 
katholikussá akarta tenni, de nem erőszakkal, ha-
nem. felvilágosítás utján a tanitás által, azért ala-
pitott annyi iskolát és azért kérte a vele köze-
lebbi barátságban álló országnagyokat, hogy 
példáját követve, ipkolákat alapitsanak. Mint az 
ország egyik főméltóságosa, élénk részt vett 
mindazon mozgalmakban, melyek akár egyházi, 

i akár politikai téren küzdelmekkel tel t korában 
felmerültek. II. Ferdinándnak legbizalmasabb 
tanácsosa volt, Bethlennel és I. Rákóczy György-
gyei szivélyes levelezésben állott. Ugyancsak 
tani tás czéljából az i rodalommal is foglalkozott; 
i r t valami tizennyolcz munkát latin és magyar 
nyelven. Mindkét nyelven kitűnően i r t ; magyar 
munkáinak irálya korabeli társai t messze túl-
szárnyalta. Éppen az uj királynak, III. Ferdi-

14 
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nándnak az üdvözlésére sietett , midőn Pozsony-
ban 1637. márcz. 19-én utolérte halála. Élt 67 
évet. A még tetemeiben is áldott főpapnak ham-
vai Pozsonyban nyugszanak. 

Pázmány szellemében működtek utódai is. Igy 
Lósy I. Pozsonyban papneveldét alapitott,1) Lippay 
pedig a jogtudományok előadására két tanszéket 
emelt. Ettől kezdve Nagy-Szombat le t t Magyar-
ország szellemi műveltségének és tudományos-
ságának a közép- és gyújtópontja . Ide sereglett 
az ország minden részéből a tanulnivágyó i f jú-
ság. i t ten a lkalmaztat tak a rend legképzettebb 
férfiai tanároknak, vagy meghivat tak a világiak 
közül, mert hiszen a jogi szak világi tudósok 
kezében volt. Az egyetem mellett állott a jól fel-
szerelt nyomda, az egyetem rendelkezésére szolgált 
a gazdag könyvtár. A nagy-szombati iskolák 
minta-iskoláknak t e k i n t e t t e k / ) Innen á rad tak 
szét az ország minden részébe az ez időben ala-
pi to t t iskolákba a tanárok és tanitók, kik többé-
kevésbé ugy és annyit igyekeztek tanitani , min t 
a főszékhelyen. A nagy-szombati jezsuiták fára-
dozásai folytán már a XYI. században Pozsony-
ban és Kassán uj gymnáziumok keletkeztek. A 
kassai gymnázium ugyan sokat szenvedett az 
erdélyi fejedelmek által támasztot t szabadság-
harczok idején, de mindannyiszor uj és szebb 
jövővel kecsegtető életre ébredt, mert mind-
annyiszor akadtak nagylelkű maecenások, igy 
III. Ferdinánd szép kincstári palotával ajándé-
kozta meg a tanitó Jézustársasági atyákat . Bá-
thory Zsófia nagyszerű templomot épitet t a 
részökre, Kisdy egri püspök adományozása kö-
vetkeztében az intézet akadémiát nyert. Az 
ekkép magas niveaura emelkedő intézetnek a 
Rend egyik nagynevű tagja , Molindes Ferencz 
alapjából uj iskolákat épit tetet t , melyek mai 
napiglan is e czélnak szolgálnak. Midőn a XVII. 
század iskoláiról beszélünk, lehetetlen mellőz-
nünk Széchenyi Györgyöt, eme nagy iskola-ala-
pitót, ki ugy látszik, mindenét ezen szent ügy-
nek szentelte. O alapi tot ta a hires egri iskolákat, 
a nagy hirre vergődött budai akadémiát, Győ-
röt t , Kőszegen, Lőcsén, Pécsett, Esztergomban 
gymnáziumokat. És végre e század utolsó évé-
ben, 1699-ben alapitot ta Benkovics Ágoston püs-
pök a nagyváradi gymnáziumot. 

A mai napig is fönálló „Emericanum^, mely czi-
mét tőle nyerte. 

2) Így kellene most egy újonnan alapitott katholikus 
tud. egyetemet a magyar katholikus tan- és nevelésügy 
középpontjává tenni. A szerb. 

Benkovics Ágoston született 1632-ben Nyitra-
Apátiban ; hihetőleg 1652-ben a pálosok szerze-
tébe lépett, s 1653-ban letet te a szerzetesi foga-
dalmakat. Tanulmányai t Rómában végezte ki tűnő 
sikerrel. Visszatérvén hazájába, egy ideig mint 
missionarius működött , s nagy hévvel, s egész 
odaadással csak szent hivatásának élt. Szerze-
tes társainak bizalma még egészen fiatal korában 
a terebesi perjelségre emelte, majd a sá to ra l j a -
újhelyi, s később a tállyai kolostor elöljárója 
lőn. Ezen minőségben Szegedy egri püspök hely-
nökévé nevezte ki egyházmegyéjének ruthénajku 
hiveinél. Hat évig viselte a magyarországi pálo-
sok rendfőnöki tisztét. 1681-ben, mint a Rend 
atyja (Pater Ordinis), a szerzetesek kormányzá-
sától visszavonulván, Lipót király őt váradi 
püspökké nevezte ki. Minthogy azonban a váradi 
egyházmegye ezen időben részben a török hó-
doltságba esett, részben Erdélyhez tartozott , a 
királyi kegy ugyanekkor őt a leleszi prémontrei 
prépostság czimével és javadalmaival is felru-
házta. Eme javakról azonban Benkovics azonnal 
önként lemondott , midőn a karloviczi béke után 
püspökségének bir tokai t tényleg átvehette. Benne 
megujult az örökös főispánság is, mert ettől 
kezdve a váradi püspökök ismét viselték e mél-
tóságot. — Benkovics épi t te t te Nagyváradon az 
ideiglenes püspöki residencziát, s a vele szem-
közt levő székesegyházat, mely ma ruthén tem-
plom. Sokat t e t t a mostoha viszonyok közt 
elcsenevészedett vallásos élet felélesztésére. A 
Kisdy-féle egri egyházmegyei, de Kassán levő 
papnövelő intézetet gazdagon megajándékozta; 
Rómában tizenhétezer forintos aiapitványt te t t , 
hogy ennek kamatjaiból egykori szerzetének két 
tagja magasabb kiképeztetést nyerjen és végre 
a nagyváradi gymnáziumot alapitotta. Áldott 
legyen érte még emlékezete is! — Tetemeit, 
kivánsága szerint, Sátorallja-Ujhelyen, a pálosok 
templomának sirboltjában temet ték el, még 
pedig egykori szerzetes társa, a szentség hiré-
ben álló, s a vértanúi halált szenvedett Cseplé-
nyi György koporsója mellé. A nagyérdemű 
főpap halálát mélyen gyászolta az egyházmegyei 
papság, gyászolták a nemes biharmegyei karok 
és rendek. A nagy gyászpompával végzett teme-
tésen a megyét képviselték: Szánthó Ferencz 
főispáni helytartó, Erdélyi Pál a megye pertá-
rosa, Várnay Gáspár táblabiró és a Gyenes Imre 

x) Synopsis Annalium. Eremit. Ord. S. Pauli. 
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vezetése a la t t harmincz nemesből álló díszban-
derium.1) A temetésnél, ugy látszik, Telekessy 
István egri püspök pontifikált.*) 

IX. 

A Benkovics által a lapi tot t váradi gymná-
zium a szegényebbek közé tar tozot t összes jöve-
delme azon háromszázhatvan f r tnyi esedékes évi 
kama t volt, melyet Benkovics püspök alapitvá-
nya nyúj tot t . Ez összeg kezdetben a prezneczi 
prémentre i r. prépostságnál volt elhelyezve, ké-
sőbb a bécsi banknál. Tandijról, vagy valami 
egyéb, a tanulók részéről fizetendő dijról sehol 
semmi emlités sincs még ez időben. Közadako-
zás ut ján épült fel a társházzal összekötött 
gymnázium és ugy is t a r t a t o t t fenn. A tanuló 
ifjúság már kezdetben nagy számmal gyűlt össze 
Váradra, mer t messze az Alföldön, még nem volt 
a XVIII. század elején ehhez hasonló iskola. A 
tanuló if júság az első években tulnyomólag a 
szegényebb néposztály gyermekeiből került ki; 
mert az alföldi nemesség a két százados török 
háborúk folytán részben ki i r ta tot t , részben Er-
délybe vagy a felvidékre vándorolt. De később 
számos előkelő és nemes ifjúval találkozunk a 
váradi gymnázisták soraiban. Az e korból fenn-
maradt hivatalos iratok minden adott alkalom-
mal kiemelik a váradi tanuló if júság szorgalmát, 
jó magaviseletét és a tudományokban t e t t elő-
menetelét, mely a tani tók buzgalmának meg-
felelő. 

A XVIII. században a tani tási idő tiz egész 
hónapon át t a r to t t . A hétnek hat napja szor-
galmi időnek vétetvén, ugy osztatot t be, hogy 
annak kétharmadát a tanulásnak, egyharmadát 
az üdülésnek szentelték. E szerint a heti időt 
12 részre osztván, belőle nyolcz rész a tanulásra 
esett, négy részt szünidőre fordi tot tak, vagyis 
egy egész nap és két délután szabad volt, öt 
délelőtt és három délután a taní tásnak volt 
fentartva. 

Minden osztályban egyformán t a r t o t t az 
előadás két és félóráig délelőtt és ugyanannyi 
ideig délután. E szerint a heti óraszám minden 
osztályban tizennyolcz volt. A mondottakból vi-
lágos, hogy az osztály, vagyis jobban mondva 
az összekötött ké t osztály összes tantárgyai t egy 
tanitó, a magister adta elő. Az intézet élén a 

Megyei levéltár. 
2) Descrp. Fund. Ep. et Cap. M. W . Kov. 

í váradi Jézustársasági házfőnök, praefectus scho-
larum, állott. A tantárgyak közt kiváló helyet 
foglalt el a lat in nyelv. Tankönyvnek használ-
ták Alváry Emanuelnek a munkáját , amióta 
nyomtatásban megjelent, addig minden valószí-
nűség szerint Írásban, de ama mű ter jedelmében 
és módszere szerint adták elő e tudományt , mert 
Alváry tulajdonképpen csak összeszedte azt, a 
mit a nagyszombati gymnáziumban régebb idők-
től fogva tan i to t tak . Alváryn kivül tanul ták a 
váradi gymnáziumban a görög nyelvet Gletscher 
J a k a b tankönyve szerint. A görög nyelvet ná-
lunk minden osztályban, az elsőtől kezdve a 
negyedikig bezárólag, hetenkint harmadfél órá-
val t an i to t t ák , vagyis minden héten egy délutáni 
t an i t á s t a görög nyelv elsaját í tására forditot tak. 
A váradi gymnáziumban legnagyobb súlyt fektettek 
a vallástanitásra, ugy látszik, minden délelőtti 
tanitás a vallástannal kezdődött. Tankönyvekül 
használták Kanisinak katekizmusát és bibliáját. 
A tani tás nyelve a latin volt, de az elsőben 
vegyest a magyarral . Ezt onnan tudjuk, mer t 
ezen osztályban a szent beszédet vasárnaponkint 
az osztály t anára magyar nyelven ta r to t ta . Vizs-
gálatokról ez időben még alig van emlités, a 
tanulók azonban minden hóban te t t előmenete-
lökről számoltak. Ugyanis minden hóban egyszer 
összejött az egész gymnázium if júsága a thea-
t rumban, a hol a tanár ikar jelenlétében feleltek, 
szavaltak, beszédeket t a r to t t ak stb. Később, mi-
dőn a váradi gymnázium ötödik és hatodik osz-
tá lyt nyert , ezen osztályok tanulói saját müvei-
ket muta t t ák be az ilyen számonkérő napokon. 
A tanitáshoz utasitással szolgáltak azon mód-
szertani szabályok, melyek az 1735-dik évben 
ezen czimen Nova Methodus docendi et discendi? 
nyomtatásban megjelentek. A főfigyelem azonban 
ezen korban arra irányult, hogy a tanuló i f jú-
ságban a vallásos ós erkölcsi érzelem ápoltassék. 
A váradi gymnáziumban az összes if júság min-
dennap szent misét hallgatott , vasár- és ünnep-
napokon azonkivül az if júságnak szent beszédet 
t a r to t tak , délután pedig az összes ifjúság a 
l i tánián vagy az ünnep minőségéhez képest, a 
vecsernyén részt vett. A két alsó osztály tanulói 
sajá t osztályukban saját taní tójuktól hal lgat ták 
a magyar nyelven t a r to t t szentbeszédet, mely 
rendesen valamely keresztény igazság magyará-
zatából állott. Ez igy volt ünnepnapokon, a mi-
dőn a felsőbb osztályok tanulói szintén saját 
osztályukban saját tanitójukkal latin szent be-

14* 
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szedet hallgattak ; vasárnaponként azonban az 
összes ifjúság közösen a többi hívekkel együtt 
hal lgat ta a magyar nyelven t a r to t t prédikácziót. 
Délután az alsó osztályok tanulói litánia előtt 
már egy órával megjelentek a templomban a 
többi hivekkel közösen a katekizálásra, mig a 
felsőbb osztályok tanulói az e czélra berendezett 
teremben ugyanezen időben hangosan imádkoz-
tak, vagy énekeltek. Az összes gymnáziumi ifjú-
ság havonként legalább egyszer szent gyónáshoz 
járul t . Minden Jézustársasági papok vezetése alatt 
álló intézetben volt legalább egy, de gyakran 
több vallásos jellegű és természetű egyesület, 
természetes, hogy volt ilyen a váradi kis-gym-
náziumban is, és pedig a Szűz Máriáról nevezett 
Congregáczió. 

A váradi gymnázium egyes osztályainak ne-
nei igy fordulnak elő a hivatalos aktákban, az 
első osztály: infima, vagy parva minor, vagy 
egyszerűen parva classic; a második osztály: 
elementáris, principia, parva maior, a harmadik 
media, vagy grammatika, a negyedik suprema, 
vagy syntaxis. Ez időben konviktus, vagy alum-
neum Váradon még nem létezett, voltak azon-
ban benlakó tanulók, kik a társháztól szállást 
és ellátást nyertek. 

A gymnáziumi elöljáróság először 1776-ban 
számolt eljárásáról a Helytar tó Tanácsnak, ille-
tőleg a pr imásnak a ta r tomány Rendfőnöksége 
utján. Idáig hihetőleg csak a szerzet főnöksége 
gyakorolta a felügyeletet és az ellenőrzés jogát. 

A Jézus-Társaság iskolái nálunk ugy, mint 
külföldön nagy s iker t a ra t tak és fényes eredmé-
nyeket hoztak létre, ezt mindenkinek meg kell 
vallania, s elleneik sem tagadják, kik a XVII. 
század második felében és a XVIII. század első 
részében közviszonyainkat ismerik. Honnan ez a 
nagy siker és honnan ez a fényes eredmény? 

Az egység szelleme, mely ezen szerzet egyes 
tagja i t á thatot ta , okozta, hogy a jezsuita inté-
zetekben mindég és mindenütt egyformán és 
ugyanazt tani to t ták hasonló rendszer mellett , 
ugyanazon módszer szerint. Rendszerük sok 
kezdő tanerőt megóvott mindenféle botlástól és 
tévedéstől, módszerük pedig a siker révébe ve-
zetett . Ha pedig a tanár tehetséggel, tudomány-
nyal és közlő képességgel volt megáldva, növen-
dékeinek gondolkozására, ugy mint érzelmeire, 
egész életökre kiható jótékony hatást gyakorol-

Ratio studiorum. Antverp. 1635. 

hatot t . Igaz, a jezsuita intézetekben egyéni sza-
badság helyett, fegyelem vol t az uralkodó elv. 
A mai felfogás szerint a tanár egyéni szabadsága *) 
a fődolog a tanításban. Ez a mai viszonyok közt 
kétségtelen, de ne feledjük, hogy mi a XVII. és 
XVIII. század iskoláiról irunk. Az akkori politi-
kai és társadalmi viszonyaink mellett csak egy 
erős, szilárd rendszer menthet te meg azokat az 
eltespedéstől, az elposványosodástól. De nem csak 
a tudomány terén volt meg a teljes egyforma-
ság, mivel minden jezsuita intézetében ugyan-
azon Alváryt tani to t ták és ugyanazon részlete-
ket magyarázták Cicerónak, Ovidiusnak. Catul-
lusnak , Propert iusnak és Vergiliusnak műveiből 
a latinból, és Aesopusnak. Agapanesnek, szent 
Chrysosthomusnak a műveit és Cebesnek könnyű 
irmodoru leirását a görögből, hanem és még in-
kább egy és ugyanazon elvből indultak ki a val-
lás, az erkölcs terén. Mert nem a világi tudo-
mány volt az, a mire a Jézus-társasági tagok 
fősúlyt fektet tek. A fődolog a vallás- és az er-
kölcsi érzelem ébresztése, ápolása volt. A tudomány 
erkölcs nélkül gyorsan tünő ragyogvány, gyakran 
rossz eszköz a gyengébbek félrevezetésére. A jezsuita 
intézetekben mindent Isten nevében kezdettek 
és fejeztek be. Már korán igyekeztek az ifjúság 
zsen ge keblében felkölteni az élénk vallásos ér-
zelmet és azt minden lehető eszközzel és min-
den alkalommal lehetőleg ápolni törekedtek ugy 

hogy az a földi élet utolsó lobbanásáig hű társ 
maradjon. Es e tekintetben siker koronázta fá-
radozásukat, mi e kor jámbor vallásossága mel-
le t t abban is nyilvánult, hogy növendékeik kö-
zül számosan, még öreg korukban is rendesen 
részt vettek az istenitiszteletben a közreműködő 
ifjúsággal és vele együtt hangoztatták a gyer-
mekkor i szent énekeket. 

(Vége köv.) 

A nagytapolcsányi kath, nagygyűlés lefolyása 
a beszédekkel. 

(Történeti visszapillantás.) 

Szecsányi Vilmos cz. kanonok, esperes-plebános 
felköszöntője 

melyet a banketten JBende Imre nyitrai püspök ur ő 
méltósága tisztéletére mondott. 

Mélyen tisztelt Urak! 
Mi még mindig bízhatunk a legnagyobb magyar, gr. 

Széchényi István szavaiban, a ki jóslatszerüleg hirdeté: 

*) Az egyéniség érvényesítéséhez nagyon, de nagyon 
érettek ám a jezsuiták is. Azért, habár az ő tanításuk és 



RELIGIO. 109 

„hogy Magyarország nem volt, hanem lesz" ; mert a ma-
gyar nemzet fölött őrködő isteni Gondviselés minden vál-
ságos időben támasztott férfiakat, vezéreket, a kik e nem-
zetet. a civilizált Európa e védfalát, e támaszát sokszor a 
végpusztulástól mentették meg. 

Válságos időket élünk! Magyarország boldogsága, 
jövője, nagysága már most ugy szólván csak egy hajszá-
lon függ. 

De azért nekünk nem szabad elcsüggednünk, nem 
szabad kétségbe esnünk! — Mert hiszen ott virraszt fö-
löttünk a magyarok nagyasszonya B. Sz. Mária, ott vir-
raszt fölöttünk a dicső nemzetalkotó királyunk sz. István, 
s az imádandó isteni Gondviselés most is támaszt vezér-
férfiakat, a kiket követve s a kik zászlói alatt küzdve mi 
még mindig a ránk tornyosuló vészfellegeket szerencsé-
sen elháríthatjuk. 

Örvendetes s vigasztaló ránk nézve e szomorú na-
pokban, midőn a trón, az oltár s a haza oly nagy vesze-
delemben forognak, örveodetes mondom, s vigasztaló ránk 
nézve e válságos időben, hogy az egyház ostromolt ha-
jója ormán oly férfiakat látunk mint gr. Zichy Nándor ő 
exczellencziája, mint gr. Esterházy Miklós Móricz, mint 
hg Odescalchi Livio ő kegyelmessége s gr. Zamoyszky 
Jenő, kik a római költő „nonne vides nudum remigii la-
tus" szavaival már is az egész ország szunnyadó erőit 
küzdelemre s védelemre keltették fel s valóban emberfeletti 
munkát végeztek : et laudem eorum omnis enarrabit eccle-
sia sanctorum. 

Es most kérem, uraim ! engedjék meg szerény sza-
vamat azon egyháznagy tiszteletére emelnem, a kinek főt. 
káptalana, az ő diszes, ugy hazafias, mint egyházi érde-
mekben tündöklő tagjaival a mai kath. népgyűlés fényét 
oly nagyra emelé — azon egyháznagy tiszteletére a ki-
nek helyét az elnöki széken érdemetlenül voltam szeren-
csés elfoglalni, e nagy férfiú Bende Imre, nagy hazafi, de 
még nagyobb apostol, a nyitrai püspök ur ő méltósága, 
miért is az egész diszes vendégkoszoru nevében kivá-
nom : 

Bende Imre nyitrai megyés püspök ő méltósága, az 
egyház s haza oltalmára az emberi kor legvégsőbb hatá-
raig boldogul éljen. 

Tanulság 
a nagytapolcsányi Icath. nagygyűlésből. 

Tanulság kedveért, akiknek talán a költségektől bor-
sódzik a hátok, amely költségek e ránk katholikusokra 
nézve ma már egyetlen eszközzel, a gyűlések tartásával 
járhatnak, azok kedveért, mondom, szükségesnek tartom 
nyomatékosan kijelenteni, hogy a nagytapolcsányi kath. 
nagygyűlés minden kiadása ezekre a tárgyakra ment : 
két szónoki emelvény, egy a magyar, egy a tót szónokok 
számára; amely elkülönitést nem lehet elég tápintatosnak 
magasztalni ; mert 1-ör a különben hosszura nyúlandó 
gyűlés három rövid óra alatt véget ért ; 2-or senki sem 
volt kénytelen olyan beszédet hallgatni, amelyet meg nem 
értett volna. A két szónoki emelvény deszkái megmarad-
tak jövőre, valamint az ernyők is. 

nevelésük egyöntetű vala, az egyes tanárban és tanuló-
ban egyaránt kifejthette a nagy elvi egyöntetűségben 
egyéni kiválóságát, egyéni tulajdonságait. 

Két diadalkapu: „Isten hozta" és „Éljen a haza" 
feliratokkal, ingyen zöld ággal diszitve. Mindössze néhány 
szál deszka, amelyet jövőre is lehet használni ; zöld 
ágat meg majd ád az Isten. Isten után Odescalchi Livio 
herczeg ezután is. Ez utóbbiak különben nem lényegesek. 

Teremül szolgált a gyönyörű templomot körülvevő 
hatalmas tér, amelynek egyik oldalán a magyar, egyik 
végén meg a tót szónoklatok tartattak a nélkül, hogy egy-
mást háborították volna. Isten szabad ege alatt a szabad 
szó, az ildomos szó bárhol, bárki előtt elmondható, mint 
N.-Tapolcsányban elmondatott a nélkü, hogy bárki meg-
botránkozott volna rajta ; még a jó főszolgabíró ur sem, 
akire a Pesther Lloyd pestises nyelvű tudósítója azt fogta, 
hogy engem többször félbeszakított; ami éppen olyan ha-
zugság, amilyenről én a szabadelvű lapokat magasztalom 
már vagy 25 éve, de akiken nem fog semmi jó szó, 
semmi csípős szó. 

Az igaz, hogy a főszolgabíró nekem súgott valamit, 
mikor kijelentettem, hogy a magyar szabadelvűek éppen 
ugy akarják a kath. egyházat megsemmisíteni, vagy leg-
alább lenyűgözni, mint ezt az olasz, franczia szabadelvűek 
már nyíltan hirdetik. Erre súgta azt, hogy „talán azt 
még sem." Mire én azt súgtam vissza, hogy csak szíves-
kedjék türelemmel hallgatni, én mindent bebizonyítok. 
Ennél több „hatósági beavatkozás" nem történt. Hogy 
mégis tudomást vettek róla mások is, az egyenesen on-
nan van, mert néhány méltatlankodó hívünknek a fő-
szolgabíró ur mentségére magam elbeszéltem. 

Sőt a Pester Lloyd hitsorsosai is egész áhítattal hall-
gattak bennünket, pedig bizony mi emlegettük a zsidó 
tüntetőket, a zsidó hirlapvásárlókat is. Egy zsidó atya-
finak meg éppen nagyon tetszett, hogy még csak nem is 
verekedtek. 

A föntemlitett költségeken kivül minden falunak 
volt egy négyszöglábnyi festett deszka jelvénye a falu 
nevével, festett nyéllel. Ebbe sem halt bele a legszegé-
nyebb falu sem. 

Meghívót én nem láttam, de nem is volt szükséges ; 
mehetett oda boldog boldogtalan, hallgathatott, hallhatott 
mindent bátran; amit mi ország-világ előtt kinyomatunk, 

mint kath. szózatot, nincs azon mit tilkolni. A falusi né-
pet felszólítják a jó plébános urak és az megy lelki aty-

jával. A városi nép értesül az újságokból, és megy kü-
lönvonaton mint a nyitraiak. Attól nem kell tartani, 
hogy üres falaknak vagy üres tereknek beszélünk. A nép, 
a melyet oly régóta tartottak ámítással, kortes hazugsá-
gokkal, szívesen meghallgatja az igazság hangját, be is 
veszi, és reménylem, okul is belőle. 

De azt már nem mondom, hogy a helybeli esperes-
plebános urnák nem került volna költségbe és nem kis 
kényelmetlenségébe a vendéglátás ; de hát uram fia, hány-
szor megtelik az a plebánosi vagy általán papi asztal 
olyanokkal is, akik aztán azzal fizetnek, hogy a szabad-
elvüség szekerét tolva édes anyjok, az egyház sanyarga-
tásán buzgólkodnak. 

Midőn ez egyszerűségében nagyszerű népmozga-
lomról adott jelentésemet befejezem, nem lehet eléggé 
dicsőitenem azokat a buzgó férfiakat, akik a szentséges 
Atya intelmét nemcsak tudomásul venni, hanem annak 
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életet adni is elég bátrak, elég buzgók voltak ; valamint 
azt sem hallgathatom el, amit már e lapok annyiszor 
sürgettek, annyiszor emlegettek, hogy egyes egyedül ez 
az urja, módja annak, hogy amit 27 év alatt gyáva tét-
lenséggel elmulasztottunk, azt, ha nem is egészen, hanem 
nagyrészben rövid idő alatt helyre üthetjük. Minden mu-
lasztás, minden halogatás bűn Isten egyháza, annak bölcs 
feje és hazánk jövője ellen ! 

Tomor Ferencz. 
Emlékezet okáért. 

Valami a nagytapolesányi kath. gyűlés 
kiadásairól és azok fedezésére történt 

nagylelkű adakozásokról. 

Hiteles számitás szerint a nagytapolesányi katholi-
kus gyűlés költségei 1200 ftra emelkedtek. 

Ennek fedezését fele részben Odescalchi Livió hg cs. 
és kir. kamarás vállalta magára. 

300 frtot adományozott Leonhardi Curt lovag 
Nyitra-Sárfőn. 

150 frtot adott Zamoysky Jenő gróf Aba-Lehotán. 
35 frtot adott Ftrényi József korossi esperes-pleb. 
10 frtot adott Spányik Tamás chinoráni esperes-

plebános. 
5 frtot adott Fhrengruber Viktor nadlányi plébános. 
Szecsányi Vilmos cz. kanonok, nagytapolesányi esp*-

plebános levélbélyegekre 35 frtot, távsürgönyökre 25 frtot 
adott, s pótolt a hol pótolni, áldozott a hol áldozni kellett. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Páris. Fgy könyv a jövendő JconJclávéról. (Vége.) — 
Lucius Lector, mielőtt a papabili bibornokok sze-

mélyes ismertetésére áttérne, megjegyzi, hogy pápavá-
lasztásnál a fődolog nem az, hogy ki lesz a pápa, 
hanem az, hogy milyen lesz, s mit fog tenni az uj 
pápa. Hogy ki lesz a pápa, azt most még kevésbbé le-
het előre tudni, mint valaha. S ha ő mégis nehánv pa-
babilis bibornokot megnevez, abból még nem következik 
az, hogy a megnevezettek közöl lesz valamelyik pápa, 
hanem csak az következik, hogy a megnevezettek, mint 
csoportok és irányzatok vezérei, fognak az egyháznak 
XIII . Leo után pápát adni. 

Ritkán történik az, hogy egy egyéniség már a con-
cláve előtt különösen kiválnék. A választók maguk ren-
desen keresve keresik a megválasztandót. Ritkák s mint-
egy kivételek az oly esetek, mikor a választás oly gyor-
san vezet eredményre, mint IX. Piusnál és XIII. Leónál. 
A mostani „papabilis" bibornoKok közöl Luciu Lector 
szerint egy sem számithat hasonló szerencsére; sőt egy 
sem emelkedett a „papabilitás-nak arra a magas fokára, 
melyen például Pecci bibornok volt. Egy sem nyerte el 
az erkölcsi investiturát. A jelenlegi papabilisek közt egy 
sincsen, a kire rá ne illenék, hogy „némely a ki mint 
pápa ment be a conclávéba, mint biborüok került ki be-
lőle." Mindazon által nem mondható, az sem hogy a Cu-
ria Romana jelenleg nagy egyéniségekben szegény volna. 
Most is vannak itt nagy erényü és fényes tehetségű fér-
fiak, kik az idegen bibornokokra nagy befolyást képesek 
gyakorolni. 

A papabilis bibornokok közt Lucius Lector első 
helyen emliti, de csak emliti, a szent Collegium decanját, 
Monaco La Valletta bibornokot. Betegsége végzetes 
akadály. 

Az intranzigens bibornokok zászlaját nagy tekintély-
lyel fogja hordozni. Faroe chi bibornok, a pápa római vi-
cariusa. Parocchi bibornok lombardiai származású. Mint 
egyszerű áldozópap erős olasz hazafiságáról tett tanúbi-
zonyságot, midőn hazájának „szabaditóit" üdvözölte. 
1868-ig „liberális" volt és Savoya zászlóira áldást adott. 
Viktor Manót „magoanimo"-nak nevezte. A mióta azon-
ban az olasz szabadság a pápa ellen fordult és IX. Piust 
megrabolta, engesztelhetetlenné lőn a rablóállammal 
szemben. 

Erős és tanulékony ész, rendkívül fogékony agyve-
lővel megáldva, Parocchi bibornok oly munkaerővel van 
megáldva, milyennel kevesen szoktak lenni. Nagy eszével 
s fáradhatatlan munkaerejével rengeteg tudományt gyűj-
tött össze a tudás minden terén. Miüt szónok is kiváló 
egyéniség. Conferencziában s másnemű egyházi szónokla-
taiban könnyű és fő eloquentiája a tárgyak változatossága 
s az ismeretek ency klopaedikus gazdagsága által igazán 
meglepő. A munka összege, melyet naponta végez, hihe-
tetlen nagy. Rómában a pápának püspök-helyettese, a leg-
nehezebb kormányzású olasz egyházmegyék egyikét kezeli 
s ezzel oly szükségletnek felel meg, a mely maga képes 
minden más tekintetet felülmúlni. 

Nagy lelkipásztori elfoglaltsága mellett mindig ta-
lál időt sok más nevezetes foglalkozásra. Elnököl a con-
gregatiókban, jelentéseket fogalmaz, utasításokat állit ösz-
sze, röpiratokat ir és elolvas mindent, a mi több nyel-
ven az emberi gondolkodás minden terén sajtó alól nap-
világra kerül. Ha politikai ereje az általa végzett munka 
mértékét meg fogja ütni s ha az emberek ismeretében és 
kezelésében tudásának s esze elméletének magaslatára 
fogna felemelkedni: akkor Parocchi bibornok azok közé 
tartoznék, kik szent Péter székére fényt árasztottak. 

Kik kisebbíteni szeretik őt, azt vetik szemére, hogy 
intranzigensségre való igényeit rosszul igazolja, és hogy 
mint Róma püspöki hivatalának viselője szakadatlanul 
megalkuszik azokban a viszonyokban, melyeket az olasz 
kormánynyal fentartani kénytelen Igen alaptalan szemre-
hányás, ha tekintjük a bibornok ur feladatának nehéz-
ségeit. Neki, mint vikárius bibornoknak legelsőbb teen-
dője nem lehetne, mint tüstént elhagynia Rómát, hog)ha 
főpásztori gyakorlatában vonakodnék megegyezésre jutni 
az olasz hatóságokkal. És igyekezetei, buzgósága, szere-
tetreméltósága és jótékonysága daczára számos ellensé-
geskedéseket keltett hivatalának viselésében, a melyben, 
hogy czélt érjen valaki, mindent ugy kellene tennie, hogy 
senkibe se ütközzék, holott lehetetlen csak valamit is 
tennie a nélkül, hogy az egész világ meg ne ütközzék 
rajta. 

Seraphino és Vincenzo Vannutelli bibornok-testvé-
rek sajátságosan különböznek egymástól. Finom és ügyes 
ügykezelők, majd apostoli delegátusok, aztán internuutiu-
sok, végül nuntiusok mindaketten, a hierarchiában ugyan-
ezt a pályát futották be. Mind a kettő békülékeny a 
nélkül hogy „békéltető" volna. Mind a kettőnek kidom 
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borodott véleményei vannak. Ausztria *) barátjai, a nélkül 
hogy bárkinek ellenségei volnának. Az idősebb nagyobb 
mystikus; az ifjabbik több diplomata. Ez az utóbbi al-
államtitkár volt Franchi bibornok alatt, kitől személyes 
okok miatt elvált. Államtitkár lehetett volna belőle egy 
oly pápa mellett, a kinek nem lett volna kirívó szine. 
Az idősebb inkább vallási mint politikai eszméket vinne 
magával a pápaságba. E tény miatt figyelemre méltó 
helyzete van a világban. 

Capecelatro Alfonz bibornok a de Castro-Pagano 
hercz-gi családból esetleg a „békitő" csoport jelöltjeként 
jöhet szóba. Marseilleben született, nápolyi eredettel. Tu-
dós oratoriánus, ragyogó tollú iró, világosan látó törté-
netiró. Barátai XIY. Benedek pápához hasonlítják, nyilt-
eszüségénél és ítéletének súlyozásánál fogva. Egy időben 
Margit királyné felkérte, hogy legyen gyóntatója. Innen 
eredt liberális és „békítő" hire. XIII. Leo azonban, ki 
írói tehetségét nagyrabecsüli, kinevezte őt a római szent 
egyház alkönyvtárosává, Capua érsekévé és végül 1885-
ben bibornokká, azon időtájban, midőn a két hatalom 
közt közeledésről kezdett hir szárnyalni. Édes testvére az 
olasz királyság főpostamesterének és jó talián hírében áll. 

Némelyek a Tripple Alliance kedveltjének mondják, 
talán éppen azért, hogy esélyeit kevesbítsék. Valószínű 
támogatást várhat némely hasonérzelmü kollégái részéről, 
mint például Malogolától, Guarmotól, Mocrínnitól; s neve 
kikerülhet az urnából, hogyha meg tud szabadulni a ke-
vésbé tényleges, mint inkább megütközéseket keltő párt-
fogásoktól. 

A nem papabilis bibornokok közt, legalább ezidő 
szerint, van egy, ki a legtevékenyebb szerepek egyikét 
fogja játszani a jövő Conclavéban ; és ez Galimberti bi-
bornok. Heves támadások czéltáblája volt egy ideig ; né-
melyek benne látják a Tripple Alliance minősített ügy-
nökét. A franczia chauvinizmus kénytelen azonban elis-
merni és bevallani e tekintetben, bogy ezt az „incrimi-
nácziót" nem meri abban az excessiv formulában igazolni, 
a melyben hallotta. A chinai missziók ügyében a bibor-
nok a becsületrend keresztjét kapta, a mi azt mutatja, 
hogy Francziaország iránt nem engesztelhetetlen. Hogy 
jelenleg a központi monarchiák iránt vannak hajlamai, 
az igen valószinü. De a kik ismerik, vonakodnak elhinni 
róla azt, hogy oly elfogultan és hevesen foglalna állást, 
mint mondják az egyházra nézve tulajdonképpen idegen 
ügyben é9 érdekekben. 

IRODALOM.. 
= Előfizetési felhívás. Vogl Máté „Szentek éle-

tére" különös tekintettel a magyar szentekre. 
Már az ó-szövetségben meghagyta Isten Izrael fiai-

nak, hogy a szentirás szavait folytonos emlékükben tart-
sák és azok fölött gyeimekeikkel együtt gyakran elmél-
kedjenek. A kereszténynek még inkább kötelessége, hogy 
isteni vallását mind jobban megismerje, a szent hit szép-
ségeiről mindinkább meggyőződjék, és vallása szabályait, 
mind jobban megszeresse. Az egyház szolgái, tanitói ál-

*) Magyarországot a külföld figyelembe nem veszi. Ritkán 
halljuk vagy olvassuk az Ausztria-Magyarország fogalmát is. 

tal gondoskodott is mindenkor arról, hogy e czélból meg-
felelő munkák jussanak hivei kezébe, kik igy megizlelve 
a jót és üdvöst, a könyvpiaczot elözönlő rossz, lélekölő, 
silány ferczelményektől elvonva, lelke üdvösséginek elő-
mozdítására használja a képességet, melyet az olvasás ta-
nulása által szerzett. 

Ezen lélek üdvösségét előmozdító jámbor olvasmányok 
között méltán előkelő helyet foglal el a szenteknek élet-
leirása, a melyből a keresztény a hit bajnokainak, a val-
lásosság mintaképeinek gondolkozásmódját, szavait, tetteit 
megismerve, állapotjának megfelelő szent életre buzduljon. 
Azért nem is volna szabad egy jámbor keresztény házból 
sem hiányozni a „Szentek életé"-nek, minden keresztény 
család mindennapi kenyerének kellene lennie, melylyel 
lelkét táplálja, melynek olvasása által hitében megerő-
södjék. 

A tisztelettel alulirt „sz. Család" kath. mű-és könyv-
kereskedés a szükségnek kiván eleget tenni, midőn Vogl 
Máténak a hatvanas években magyarul megjelent és köz-
kedveltségnek örvendett, de már teljesen elfogyott „Szen-
tek életé11-1 újból kiadja, s alkalmat nyújt minden keresz-
tény családnak egy ily hasznos házi könyv megszerzésére. 

A több mint 100 ivből álló kitűnő munka, mely az 
edd?g létező magyar kiadásban megjelent „Szentek életéi-
nek legjobbika, és melynek kiadására a pécsi ftdő egy-
házmegyei hatóság adott engedélyt, két év leforgása alatt 
havonként 4 ives füzetekben jelenik meg. Az összes mű 
két nagy kötetet fog képezni egy-egy szines czimképpel 
diszitve. Minden költség kímélése nélkül, a legdíszesebben 
kiállított füzetek, igen csinos borítékkal lesznek ellátva. 

Hogy a legszegényebb keresztény család is megsze-
rezhesse részletfizetésre kapható az alább megjelelt felté-
telek mellett. 

Az első füzet sajtó alatt van, mely egyszersmind a 
műnek 1895-ik évben megjelenő első füzete; a második 
füzet megjelenési ideje 1895-ik február 1-je. 

Előfizetési ára félévre . . 1 frt 60 kr. 
évnegyedre . — 90 kr. 

Budapest, 1894. augusztus hó. 
a „Sz. Család" kath. mű- és könyvkereskedés. 

Budapest, IX., Üllői ut 21. 

— Mészáros Kálmán sz. Fer. r. atyánál, Budapesten, 
a következő jó és hasznos munkák rendelhetők meg : 

„Örök igazságok." E könyv valamint a hitszónokok-
nak egyházi beszédekül, ugy a keresztény családoknak 
olvasmányul, igen hasznos s üdvös szolgálatot nyújt . 
Valóban örök igazságokat tartalmaz. Korunk tévedéseit s 
ferde fogalmait ostorozza, alkalmazva honi állapotaink és 
viszonyainkhoz. A keresztény családoknak eléggé nem 
ajánlható, különösen hitellenes s vallásgunyoló és megvető 
napjainkban. A hit és erkölcs ápolására és megerősíté-
sére, meggyőző érvekkel iparkodik a lelket fölébreszteni 
s érdeklővé tenni. A kiben csak egy kis vonzódás van a 
komolyabb vallásos olvasmányokhoz, az örömmel fogja e 
könyvet olvasni, mert tartalma bizonyára lelkét fogja át-
járni. Ára fűzve bérmentes küldéssel 1 frt 30 kr. Csinos 
vászonkötésben 1 f r t 80 kr., félvászon 1 fr t 50 kr. Arany-
metszésü diszkötésben 2 frt 30 kr. 
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A Szent-Család imakönyve, sz. József tisztelete. Egy-
házmegyei hatóság jóváhagyásával. Sz. József tiszteleté-
nek ajtatosságát a legbővebben tárgyalja, miért is külö-
nösen a Sz. József-társulati tagoknak alig mellőzhető 
segédkönyvül szolgál. De minthogy a templomi közös 
ajtatosságot is magában tartalmazza, minden kath. hívő-
nek legpraktikusabb imakönyvül szolgálhat. Ara csinos 
kötésbeni bérmentes postaküldéssel 85 kr. 

A legfölségesebb oltári szentség imádása és az oltár-
egylet ismertetése. IV-ik újólag átjavított kiadás. Megbe-
csülhetlen hasznos könyvecske. Vajha minden kath. csa-
ládnál ismernék. Ara 18 kr. 

Paray le Monial, vagyis : Jézus legszentebb Szive 
tiszteletére vonatkozó jelenések. E kövyvecske, valamint 
Jézus szive társulatának megismertetésére, ugy Jézus 
szive tiszteletének buzditására szolgál. Ara 20 kr. 

Róma, vagyis az örökváros nevezetességei. Függelé-
kü l : 0 szentsége XII I . Leo pápa életrajzával. Ara 20. kr. 

Nagy Mária-Czell, vagyis : Nagy Lajos magyar király 
győzelme. 18 kr. 

„Lourdes" vagyis: En vagyok a szeplőtelen fogan-
tatás. Mindazt röviden tartalmazza, amit e világhírű cso-
dahelyről minden jóravaló kereszténynek tudni hasznos és 
szükséges. Ara 20 kr. 

A halálról. Elmélkedések és imák a szenvedők és 
betegek vigasztalására. Fűzve 1 frt . Egész vászonkötésben 
1 fr t 50 kr. 

Nagyböjti szent beszédek, melyek a mult nagyböjt-
ben lettek elmondva a budapesti Ferencziek templomá-
ban. Ez nemcsak prédikáczió, de a hiveknek is igen hasz-
nos olvasmányul szolgálhat. Napjaink egyházellenes tö-
rekvései és ostromlásai párhuzamban vannak állitva Jézus 
Krisztus szenvedésével az Olajfák-hegyétől a Golgotáig. 
Lehet ezt olvasni akár mikor, nemcsak nagyböjtben. Ara 
35 kr. (vei unum sacrum). 

V E G Y E S E K . 
— Szent István napja. Hétfőn, augusztus 20-án első 

apostoli királyunk országos ünnepén az istentiszteletek a 
budavári főplebánia templomban a következő sorrend sze-
rint folynak le : Az ünnep előtt való nap este 7-től 8-ig 
s az ünnep napján reggel 4-től 5-ig a Mátyás-torony 
Károly-harangja hirdeti a nagy napot. 20-án reggel 7 
órakor indul a körmenet a királyi palota Szent Zsig-
mond kápolnájából s a Szent György-téren, az Uri- és 
Szent Háromság-utczán a budavári Nagy Boldogasz-
szony templomába vonul, a hol nyomban megkezdődik 
az ünnepi szent beszéd. Ezt követi a nagymise, a melyet 
Vaszary Kolos kardinális, herczegprimás mutat be az Ur-
nák. Mise alatt Brósig „F-moll" miséjét adják elő. Gra-
dualéra és offertoriumra az „Ah, hol vagy magyarok tün-
döklő csillaga?" és az „Oh, dicsőséges szent jobb kéz!" 
kezdetű himnusokat éneklik Bogisich Mihály átirata sze-
rint. A nagy mise után körmenet következik a szent 
jobbal. A menet keresztül megy a Tárnok-utczán, dísz-
téren, a Szent György-téren és a Szent Zsigmond kápol-

nába vonul, a hol a „Te Deum" lesz s a herczegprimás 
áldást ad a népre. Délután 5 órakor végződik az üunep 
litániával. 

— A Mátyás templomból. A budavári főplebánia 
templom nagy oltára kedden készült el. Kőből van ki-
faragva az egész s beleértve a gazdag aranyzománczozást 
is 27,000 forintba került. Az oltár fölött két sor festett 
ablak világítja meg a szentélyt. A felső sort a magyar 
szentek képei díszítik, az alsó nagy ablakon az evangé-
listák és a próféták láthatók. Az oltáron kedden délután 
helyezték el az oltárképet helyettesítő szobrot, a mely 
Mária mennybemenetelét ábrázolja. Az elhelyezés után 
Bogisich Mihály budavári prépost, esperes plébános meg 
is áldotta a szobrot. 

— TJsztye község pusztulása. A trsztenai járás Usztye 
községét nagy katasztrófa érte, a mennyiben majdnem 
az egész község elhamvadt. Körülbelül 1100 ember ma-
radt hajlék s élelmiszer nélkül. A kár körülbelül 500,000 
ír tra tehető. A tüz eddig ismeretlen okból támadt a köz-
ség nyugati szélén s erős szél altal hajtatva végig ment 
az egész községen. Néhány perez alatt az egész község 
borzasztó látványt nyújtott. Egyszerre három-négy helyen 
is tűzoszlopok támadtak, melyek azután mintegy láng-
tengerré olvadtak össze s pusztítottak mindent, még a 
temetőben levő fa-sírkeresztek is elégtek. Templom, plé-
bániaiak s iskola egyszerre tűzben voltak. A torony le-
égett s a harangok lezuhantak s a lángokban elolvadtak. 
Ember élet is áldozatul esett a tűzvésznek. Három asz-
szony égési' sebeket kapót s másnap mindhárman meg-
haltak. Maga a plébános is, ft. Andrássy Károly, élet-
veszélyben forgott. Első gondja volt ugyanis a szentséget 
megmenteni. Bámulandó bátorsággal s elszántsággal be-
hatolt a lángokban levő templomba s kihozta a szentsé-
get a lángokból. De midőn még másodszor is bement, 
hogy a kelyheket s egyéb értékes tárgyakat kihozza, 
ruhaja tüzet kapott, a mig ezt mentette, addig már egész 
udvara lángban volt, sőt szobáiba is behatolt a tüz s igy 
sajátjából mit sem menthetett meg. A nyomor kimonű-
hatlan. 

— Apponyi a Magyaro$ Bejöveteléről. Apponyi Al-
bert gróf, a ki Budapesten léte alatt csaknem minden 
héten megnézte a Mßgyarok Bejövetelét, legutóbb a kö-
vetkező érdekes sorokat irta Feszty Árpád Albumába: 

Ha fenn akarunk állani mint magyar nemzet, ma-
gyar állam, akkor ezen akaratnak öntudatos ereje kell, 
hogy áthasson mindent: politikát, gazdasági és kultu-
rális életet. A köztevékenység minden ágában mindenki 
érezze, hogy szomszédja más alakban bár, de ugyanazt 
az eszmét szolgálja, és hogy ez a sokoldalú tevekeny-
ség olyan vezetes alatt áll, mely — gyengeség és szóra-
kozottság nélkül — ezt az egy czélt ismeri. 

Ebben az organikus önfentartasi munkában nagy 
szerepe van annak a művészetnek, mely a hazai törté-
nelem dicsőségeit és szomorúságait emlékező tehetsé-
günkből szivünkbe viszi át. Itt a kiaknázatlan kincsek-
nek egész bányáját, a nagy feladatoknak egész tömegét 
találja a magyar művészet. Es én az első magyar kör-
képet nemcsak azért szeretem, mert igazi műremek, 
hanem főleg azért, mert alkotója erős kézzel markolt 
bele művészetének nemzeti feladataiba. 

Vivat sequens ! Apponyi Albert. 

STE^ Szerkesztőségi jelentés. 
A lap szerkesztőjét távolléte alatt a szerkesztésben 

Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya helyettesíti. 

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

Budapest, 1894. Na?y Sándor könyvnyomdájából. (Papnő velde-utcza 8. sz.. 
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Budapesten, augusztus 22. 15. II. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyarországban a nevelés "és tanitás reformjából. 
Szent beszéd Szent István első apostoli magyar király ünnepén. — A budapesti Páli Szent-Vincze-Egyesület huszonötévi története. 

Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : Pápai encyklika Brazília püspöki karához. — Vegyesek. 

A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyar-
országban 

a nevelés és tanitás reformjából, 
Cséjplő Péter nagyváradi prém. r. tanártól. 

X. 

Magyarországot a XYI. és a XVII. században 
kemény sorscsapások érték. Az egykor hatalmas 
nemzet meg volt alázva, hazája elnyomva és 
szétrombolva. A megfogyott és elszegényedett 
magyar a küzdelem és a szenvedés iskolájában 
növekedve, jobbá, erőteljesebbé lett . A súlyos 
viszontagságokat ugy kezdé tekinteni, mint az Ég 
igaz büntetését. A súlyos válságokon keresztül ment 
magyar nemzet a XVII. század folyamán erköl-
csösebb és vallásosabb lett. A vallásosság emelé-
sére, az erkölcsös élet ápolására mindenfelé 
támadtak társulatok, szövetkezetek az országban. 
A társulás szelleme minden időben élénken nyi-
latkozik az emberiség történetében, de soha oly 
megragadólag, mint a Középkor századaiban. A 
lovagrendek és czéhek, szövetkezetek ezen társu-
lási szellemnek a kifolyásai. Mindig lélekemelő 
látvány marad, ha többen, ha sokan egy morális 
czél elérésére szövetkeznek. Az egyesülésben rop-
pant erő rejlik. A XIX. század óriási alkotásai 
az egy czélra központosított erők következmé-
nyei. Nálunk is a XVII. és XVIII. században 
szokás volt az erőket egyesíteni bizonyos czé-
lok elérésére. Csakhogy azok a czélok nem gaz-
dag hasznot igérő vállalatok voltak, hanem egy-
szerüen egyesületek a vallásosság emelésére és 

! az erkölcsös élet ápolására. A ki hazánk mult 
századbeli intézeteiről ir, annak szükségképpen 
kellő méltánylat ta l kell lenni ezen szövetkeze-
tek iránt , mert ilyen egyesületek, legalább min-
den kath. intézetben voltak és végeredményök-
ben kiszámíthatat lan befolyást gyakoroltak az 
összes i f júságra és általa az egész nemzetre. 
Hozzánk az ifjúság ezen egyepülését a jezsuita 
tanárok hozták be. Az első egyesület a nagy-
szombati kollégiumban keletkezett 1617-ben 
Szűz Máriának Erzsébet látogatása czimén. Ennek 
első elnöke volt Pázmány Péter. Az uj egyesület 
gyorsan virágzásnak indult és olyan népszerű-
ségnek örvendett , hogy tagjainak elszaporodása 
következtében ujabb egyesület alkotása vált szük-
ségessé 1636-ban. Ezen ujabb congregatio a 
szeplőtelenül fogan ta to t t Boldogságos Szűz czimét 
ve t te fel és elnöknek hasonlóképpen Pázmány 
Péter pr ímást nyerte meg. Időközben mind a 
gymnázium tanulóinak, mind az egyetem hall-
gatóinak száma folyvást emelkedvén, 1651. évben 
egy harmadik társula t is keletkezett, mely az 
angyalok született Királynéjának pártfogása a la t t 
állott. Ez időtől fogva a nagy-szombati tanuló-
if júságba három társulat közt igy oszlott meg : 
a theologusok és a bölcselet hallgatók az Erzsé-
bet látogató Szűz Mária Egyesületében sorakoz-
tak , az ékesszólástant és a költészetet tanulók 
a bűn nélkül foganta to t t Szűz Mária tá rsu la tá t 
alkották, a negyedik és a harmadik osztály 
tanulói az angyalok született Királynéjának 
Egyesületét képezték.1) Váradon a XVIII. század 

*) Histor. Univ. Kazy. 
13 
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elején és folytán két ilyen vallásos jellegű és 
természetű Egyesület virágzot t . Mindket tő t Jézus-
társasági papok hozták be és t e r jesz te t ték el 
nagy sikerrel a kathol ikus hivek és tanuló-if ju-
ság közt. A hivek közt e l te r jed t Egyesület 
neve: A kereszten haldokló Krisztus volt. Ennek 
élén á l lo t t egy Jézus- társasági pap, rendesen a 
magyar hitszónok, de soha sem a házfőnök, vagy 
egyik a gymnáziumi t aná rok sorából. 

Minket csak a másik tá rsu la t érdekel, mely 
a gymnáziumi tanulóif júság nagy részét fogadta 
kebelébe és lobogójára a Szűz Mária nevét tűz te 
ki. ]) E tá rsu la t valószinüleg a gymnázium ke-
letkezésével vet te kezdetét és min t ennek, ugy 
annak is létezése első nyomai t még mindig némi 
homály fedi. Első főnökei a rek torok valának, 
de már 1731-től fogva a Szűz Mária-Egyesület 
élén mindig egy tanár áll., rendesen a legfelsőbb 
osztály tanára . A tá r su la t alapeszméje csak ez 
l ehe te t t : a lelkierők tulnyomósága az anyagi 
felett , vagyis szellemi fegyverekkel korlátolni , 
megtörni a fizikum vágyait. Igen, e kor gyer-
mekeinek erőteljeseknek kellet t l enn iök : mer t 
csak egészséges tes tben van ép, erős lélek. Félre-
vonulnak ezek az i f júságot oly csábitóan ingerlő 
élet örömei elől. órahosszat imádkozásba merül-
nek, minden is teat iszteleten részt vesznek, a 
körmeneteken buzgólkodnak, néha t e s töke t böj-
töléssel sanyarga t ják , máskor, a mennyire sze-
génységüktől telik, alamizsnát osztogatnak, szó-
rakozásul csak szent könyveket olvasnak, gyakran 
gyónnak és áldoznak. Czéljuk a vallásos élet 
emelése, az erkölcsök nemesitése; a katholicziz-
mus eszméinek oltalmazása, terjesztése, ha lehet, 
tani tással , ha nem, önpéldaadással. A Mária-
Egyesület szelleme meglep és egyút ta l elbájol 
bennünket , mer t az if júsággal e lválaszthatat lanul 
já ró őszinteségnek eme mély vallásos bensősége 
és mélysége mindenkor t i sz te le t remél tó tünemé-
nye marad a XVIII. századbeli tanulóif júságnak. 
Nem tudom, hány tago t számito t t a váradi gym-
názium Mária-Egyesülete, hanem annyi bizonyos, 
hogy csak a két felsőbb iskola tanulói (a har-
madik és negyedik) lehet tek tag ja i az Egyesü-
letnek. Összejövetelüket a számukra kijelölt helyi-
ségben t a r t o t t á k minden vasár- és ünnepnapon. 
E helyiség a váradi gymnáziumban nem lehete t t 
más, mint vagy sa já t tan termük, vagy, a mi 
valószinübb, a thea t rum. A társula t minden esz-

x) Remiden. M. W . 

tendőben kétszer nyilvános gyűlést t a r t o t t és 
pedig először Boldogasszony szeplőtlen foganta-
tásának ünnepén, másodszor pedig Sarlós Bol-
dogasszony napján (jul. 2-án). Ezen gyűlésekre 
megje lentek a szülők, a tanár i kar, az egyházi 
és világi ki tűnőségek. A gyűlést énekes mise 
előzte meg, melyen az Egyesület tagjai szent ál-
dozáshoz já ru l tak . Ezen gyűléseken szokásban 
volt az u jonczokat befogadni, vagyis az Egyesü-
let kötelékébe beavatni . A gyűlésen egy társulat i 
t a g beszédet t a r t o t t a megjelent vendégekhez, 
de laudibus Marianis. A váradi gymnáziumban a 
Mária-Egyesület félszázadon tul virágzott . Csak 
a Rend eltörlése u tán vész nyoma az okiratok-
ban. A Mária-Egyesület szabályai nyomta tásban 
is megje len tek 1745-ben Nagy-Szombatban. Czi-
me ez vo l t : „Circulus Menstruus Fil iat ionis 
Marianae." x) Cséplő Pder. 

S z e n t b e s z é d . 
Szent István 

első apostoli magyar király ünnepén 

1894. augusztus hó 20-án 

a budavári Mátyás-templomban 

Mondotta : 

dr Walter Gyula, 
herczeg-primási titkár. 

,,A bölcs király a nép támasza.u 

Bölcs. VI. 26. 

Ájtatos Hallgatók ! 
Ha az alattvalói hódolat és hűség kötelezettségétől 

á thatot t nép nem emelheti fel tekintetét bölcs és igaz-
ságszerető fejedelméhez a megkülönböztetett tisztelet és 
hála érzelmei nélkül : akkor teljesen indokolt azon öröm 
és ujjongás, mely sz. István király ünnepén a Kárpátok 
ormairól kiindulva, végig zug az Alföld rónáin és zajos 
visszhangra talál Adria gyöogözni soha sem szűnő h u l l á -
maiban ; különösen jogosult azon bensőeo érzett dicsőítés 
és lelkes magasztalás, melylyel minden hű magyar kebel 
azon sz. király emlékének adózik, ki magas hivatásának 
élénk tudatában, sohasem ismert sürgetőbb kötelmet, fon-
tosabb feladatot, mint a hatalma alatt álló nép jólétét és 
nyughlmát, szerencséjét és boldogságát előmozdítani. 

Tudván igen jól, hogy a pusztán emberi törvény 
vagy nyers erőszak, a kényszer vagy vas-szigor csak addig 

]) E lap szerkesztője, most már megvallja, hogy a 
budapesti főiskolai kath ifjúság számára a végett igye-
kezett a Szent-Imre Egyesület alapításával gondoskodni, 
hogy lassankint az egész ország kath. ifjúságának összes 
egyesületei a budapesti Szent-Imre-Egvesület vezetése alá 
kerülve országosan s egyöntetűen vallásossá tegyék i f jú-
ságunk társulati életét. A nagy akczió azonban kissé meg-
rekedt vagyis s tagnál ; de az életre való eszme le fogja 
rázni magáról az akadályokat. 
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lehetnek egy nemzet-test fentartó elemei ; csak addig 
szerepelhetnek valamely birodalom egységét és épségét 
biztosító feltételei gyanánt ; csak addig sorozhatok az 
uralkodói hatalom védvei közé, mig tudatlan, vagy zsar-
nok bitorolja a trónt, avagy műveletlen, gyáva nép felett 
birja hatalmát a fejedelem ; oda irányította minden tö-
rekvését, azon feladat szerencsés megoldása képezte népei 
javáért hőn dobogó szive vágyainak czélpontját, hogy 
országa állami szervezetét az igazság és jog azon elveire 
alapítsa, amelyekből a tekintély tisztelete és a törvények 
sérthetlensége, mint azon gyökerek táplálkoznak, amelyek-
ből a nemzetek legfőbb javai : a szabadság és nagyság 
sarjadoznak. 

Népet akart e hon határai között mely tisztult élet-
nézetekkel, emelkedett gondolkodásmóddal, nemes érzel-
mekkel halad az élet ösvényein. 

Nemzetet akart e hon határai között, mely igazsá-
gos törvények által kormányoztatva, nemcsak kötelessé-
geket, de jogokat is élvezve, szeretettel ragaszkodjék a 
röghöz, mely szülte és táplálta ; törhetlen hűséget tanú-
sítson azon sz. talaj iránt, a melyhez legnemesebb érzel-
mei, legkedvesebb emlékei, legszebb reményei fűződnek. 

Országot akart teremteni, mely a határai között vi-
ruló műveltség és jólét, szabadság és megelégedés birto-
kában, szilárd fenállást, tartós maradandóságot remél-
hessen. 

Fejedelem akart lenni, ki jogarát nemcsak országfői 
méltósága, hanem azon hivatala jelképe gyanánt is te-
kinti, amely a kormánya alatt álló népek igazi javának, 
valódi boldogságának komoly munkálására kötelezi. 

Mélyen fürkésző észszel, ritka államférfiúi bölcses-
séggel és nagy, nemes szivvel megáldva, csakhamar meg-
győződött azon igazságról, hogy dicső és magasztos terve 
sikeres megvalósulása iránt csak azon esetben táplálhat 
biztos reményeket, ha országa állami szervezetének alap-
jául a kath. vallást fogadja el, amelynek elvei a nemze-
tek igazi szabadságának legszilárdabb biztosítékait ké-
pezik. 

I. 

Szabaddá, nagygyá tenni egy népet vagy nemzetet, 
az országfők legdicsteljesebb törekvése, leghálásabb fel-
adata. 

Nem képzelhető kincs, melyet mohóbb vágyódással 
óhajtana valamely nép magáénak vallani ; nem képzelhető 
drágább ajándék, melylyel valamely népnek jelentékenyebb 
örömet lehetne szerezni ; nem létezik fejedelmi kegy, 
melylyel valamely nemzetet maradandóbb hálára lehetne 
kötelezni, mint a szabadság azon drágaköve, melynek 
fényére büszke, ragyogására féltékeny a nemzet, mely azt 
tulajdonának nevezheti. 

„A természet legfelségesebb java a szabadság", 
mondja XIII. Leo.1) 

Azon kedves csengésű szó az, melyet minden emberi 
fül örömmel hall ; melyre minden kebel boldogan emel-
kedik. Szent tűz az, melynek lángjai a sziveket erőiket 
nem ritkán meghaladó elhatározásokra gyulasztják. Va-
rázserő, mely az ember valójának minden legparányibb 

Libertás praestantissimum. 1888. junius 20. 

tömecsét á that ja és ellenállhatlan lelkesedésre, tettvágyra 
ragadja. Titokszerű hatalom, mely a kart egész erejének, a 
főt egész gondolatgazdagságának kifejtésére indítja, hogy 
hozzájárulhasson azon sz. határoknak megóvásához, ame-
lyek szabad hazáját övezik ; hogy közreműködhessék azon 
föld tekintélyének, nagyságának, dicsőségének emelésén, 
amelynek talaján a szabadság bájteli virágai fakadnak. 

Oly mélyen gyökerezik szeretete az ember bensejé-
ben, hogy készebb koczkára tenni legbecsesebb kincseit; 
készebb áldozatul hozni vagyonát, életét, mint szabadsá-
gáról lemondani. 

Mardonius jelentékeny ajánlatokkal kisérlé meg 
megvesztegetni Aristidest, de ő a napra mutatva, igy vá-
laszol a barbár vezér követeinek: „A szabadság árául a 
világ minden aranya is semmi előttem." 

Regulus inkább visszatért börtönébe, minthogy ha-
zájának szabadságát áruba bocsásssa. Jurisics, Losonczy, 
Szondy, Dobó, Zrinyi, Hunyady és más kimagasló alakjai 
a magyar történelemnek, dicső védői a nemzet jogainak, 
szabadságának, fényes bizonyítékai szintén azon ellenáll-
hatlan befolyásnak, ame.yet a szabadság eszméje az em-
berekre gyakorol. 

Nemcsak titokzatos azonban a hatás, amelyet az 
egész emberiség hévvel hangoztatott jelszava, a szabad-
ság, ugy az egyes egyed egész valójára, mint a nemzetek 
életének minden mozzanatára, az állami lét alakulásaira 
gyakorol, hanem épp oly romboló is az erő, melylyel 
minden erkölcsi és társadalmi rend felforgatását, szétdu-
lását, megsemmisitésését okozhatja, ha levetkőzi azon 
magasztos jelleget, amelynek előnyeivel birnia, amelynek 
dicsében tündökölnie kell. 

Mig u. i. némelyek azon korlátolatlanságot nevezik 
szabadságnak, amelynél fogva ugy az ember, mint a pol-
gár minden akadály nélkül hódolhat nemtelen hajlamai-
nak, aljas szenvedélyeinek, meggondolatlan vágyainak ; 
addig mások azon féktelenséggel állítják párhuzamban a 
szabadságot, a melynél fogva a nép akaratának oly fel-
tétlenül kell érvényesülnie, hogy még az uralkodót is 
megfoszthatja hatalmától. 

Ha azonban a szabadság fogalmának ily értelmezését 
elfogadhatónak találnók, el kellene fogadnunk azt is, 
hogy az eső legjótékonyabb akkor, ha patakként hullva 
a földre, elpusztítja határainkat, tönkre silányítja termé« 
seinket, megsemmisíti összes reményeinket; el kellene 
fogadnunk azt is, hogy a tüz legáldásosabb akkor, ha 
rombolva dühöng házaink között, ha felemészti fáradsá-
gos munkával gyűjtöt t szerzeményünket, ha megfosztva 
mindentől, koldusbotot ad kezeinkbe és földönfutókká tesz. 

Belátva e képtelenséget, könnyen beláthatjuk annak 
szükségességét is, hogy a szabadság fogalmában a cselek-
vés feltételessége foglaltassák. Nem a jog mindent tenni, 
hanem csak, mint Simon Gyula, a franczia Cicero mondja, 
„a képesség cselekedni, vagy nem cselekedni, a tulajdon-
képpeni szabadság." 

Miután azonban nincs oly inditó ok, amelynek alap-
ján az akarat magát valami cselekedetre határozná, mi-
előtt az ész annak helyességéről, jóságáról, czélszerüsé-
géről meggyőződést nem szerzett : önként következik* 

15* 
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hogy az igazi szabadság csak azou képesség, amelynek 
erejénél fogva magunkat valami jóra határozzuk. 

„Éppen azért, mivel szabad vagyok, indíttatva ér-
zem magamat jó cselekedeteket gyakorolni", mondja 
Simon Gyula, mintha visszhangoztatni akarná aquinói sz. 
Tamás szavait: „A szabadság azon képesség, amelynél 
fogva megválaszthatjuk a czélunkhoz vezető eszközöket", 
vagy a sz. irást, amely szerint bűnt cselekedni — szol 
gaság.x) Ugyanezen igazságot bizonyitja a régi bölcsészek 
tana, amelynek értelmében: „Senkisem szabad, csak a 
bölcs. Bölcs pedig csak az, ki állandóan a jót követi és 
erényesen él." 2) 

Részletesebben és világosabban nyilatkozik még 
Montesquieu, midőn igy ir : „Egy országra, vagyis törvé-
nyek által igazgatott társaságra nézve a valódi szabadság 
csak abban állhat, hogy minden alattvalónak csak azt 
szabad tennie, amit akarnia kell és hogy nem kénytelen 
azt t-mni, amit nem kell akarnia." 3) 

Számtalan tévedésnek lévén az emberi gyarlóság 
kitéve, a jó gyakorlására nyert képességét is csak azon 
esetben használja annak czélja és rendeltetése szerint, ha 
szenvedélyeinek és indulatainak háborgó tengerén nem 
hiányzik az iránytű, amely tetteinek út ját kijeleli ; ha 
vágyai és hajlamai sűrűiébe becsillámlik egy-egy sugár, 
amely szerint lépteit irányithatja. Az akarat gyöngesége 
mellé támaszul kell állitani az ész Ítéletét, hogy megálla-
pítván a cselekedet minőségét, vagy megengedje végre-
hajtását, vagy tiltakozzék elkne. 

Az akarat mellé védőül állított e támasz — a tör-
vény, amely épp oly kevéssé árt a szabadságnak, mint a 
napsugár a földnek, melynek talaját termékenynyé vará-
zsolja. A szabadság nagy, magasztos czél : a törvény az 
eszköz, mely eléréséhez segit. A szabadság élet, tevékeny-
ség, mozgás : a törvény a rugó, amely az akaraterőt cse-
lekvésre indítja é3 szabályozza. 

Mint a partok, amelyek a folyam medre mellett 
húzódnak, folyását nem akadályozzák, hanem csak mél-
tóságteljesebbé teszik; mint a gátak, amelyeket a parto-
kon emelünk, csak arra szolgálnak, hogy a netán felbő-
szülő hullámok pusztításai ellen védelmet nyújtsanak : 
akként nem akadályozzák a törvények sem a népek és 
nemzetek fejlődését, haladását, emelkedését, virágzását, 
hanem csak biztonságot kölcsönözaek azon intézmények-
nek, amelyek a szabadság talaján létesülnek és az embe-
riségre áldásokat árasztani hivatvák. 

Mint a magas hegyeken, a szük ösvények mellé, 
melyek alatt feneketlen mélységek tátonganak, korlátokat 
vonnak, nehogy szerencsétlenség érje a járó-kelőket : ak-
ként szükséges, hogy azon vágyak és törekvések szabá-
lyozására is, amelyeket az ember a szabadság örve alatt 
kielégíteni kiván, megvalósítani ügyekszik, törvények lé-
tezzenek, nehogy a gyarlóság gyöngeségei, vagy a go-
noszság elhatalmasodásai egész nemzetek és országokat a 
végromlás veszélyébe döntsenek. 

Azért mondja Simon Gyula : „Nem remélhetünk 
szabadságot, mig a törvény szolgáivá nem leszünk." Cha-

1) Ján. Vil i . 34. 
2) V. ö. Libertás praestantissimum. 1888. jun. 20. 

Montesquieu. Esprit des lois. L. XI. Chap. 3. 

tham lord szerint: „Ahol a törvény megszűnik, ott kezdő-
dik a zsarnokság",*) ÂZÂIZ CL szabadság csak a törvény 
védve alatt virágozhatik. „Csak a törvénynek köszöni az 
emberiség az igazságosságot és szabadságot'1', tanít ja 
Rousseau.2) Ugyanezen igazságot hirdeti Gentz is, midőn 
i r j a : „Csak tisztult értelem és szilárd jellem mellett ural-
kodhatik a szabadság anélkül, hogy sírját ne ássa egy 
nemzetnek." 3) Misem világítja azonban meg annyira az 
értelmet, mint a fény, amelyet a jó törvények árasztanak ; 
misem aczélozhatja annyira a jellemet, mint azon kitar-
tás és következetesség, amelylyel a törvény szabványait 
végrehajtani törekszünk. 

Ha azonban a valódi szabadság csak azon törvények 
tisztelete és sérthetlensége alapján remélhető, amelyek 
meghatározzák, mit szabad és mit nem szabad akarnunk : 
megdönthetlen a tény, hogy a valóban jó törvények a 
vallásban gyökereznek és igy a vallás az igazi szabadság 
forrása, védve és ótalma. 

Az emberi törvények túlnyomó nagy része u. i. oly 
cselekedetek körül forog, amelyeket maga a természet 
ruházott fel a jó tulajdonaival és jellegével. Ily cseleke-
detekre azonban semmiféle állami törvényhozás sem ad 
szabványokat, hanem szabályozza azokat a természet azon 
örök törvénye, melyen sem a kor, sem az éghajlat, sem 
a műveltségi fok nem változtathat ; melynek kötelező 
ereje oly mélyen van az emberi szívbe bevésve, annyira 
uralkodik minden halandó felett, hogy nincs akaratnyil-
vánulás, amelynél önkéntelenül és azonnal ne kutatná, 
mily viszonyban áll szándéka, tette, a bensejében élő azon 
törvényhez, melynek teljesítését akarva, nem akarva kö-
telességének tekinti. 4) 

Más szabványai az emberi törvénynek, amelyek tisz-
tán polgári viszonyokra vonatkoznak, szintén csak a jóra 
czélozváu, jóllehet közvetve, mégis az örök, isteni törvé-
nyekben birják forrásukat és csak arra szolgálnak, hogy 
az isteni törvény szándékait teljesíteni segítsenek. 

Ily értelemben nyilatkozik Cicero, midőn mondja: 
„A törvény nem egyéb, mint az ész által az istenek 
lényéből levont oly helyes követelmény, mely parancsolja 
azt, ami tisztességes és tiltja, ami a tisztességgel ellen-
kezik." 5) Gyönyörűen irja Lamartine is : „A törvény 
semmi, ha nem más, mint az emberi akarat kifejezése. 
Csak azon körülmény avatja a törvényt valóban törvénynyé, 
hogy az isteni akarat tolmácsa. Ami az engedelmességet 
kötelességgé teszi, az azon tudat, mely azt az Istenre 
vezeti vissza." ü) 

Nem áll tehát elszigetelve sz. Ágoston, midőn fel-
kiált : Be kell látnunk, hogy semmi igazságos sem létez-
hetik a törvényekben, hacsak az örök törvénynyel ösz-
hangban nem állanak." 7) (Vége köv.) 

Chatham. Speeches. 
2) Rousseau. De l'économie politique. 
3) Gentz. Politische Freiheit. 
*) V. ö. Die Religion der Kommenden Zeit. 20. lap. 
5) Oratio Philippica. 
6) Lamartine. Girondins. 
7) Augustin. De lib. arbitr. Lip. I. Cap. VI. Nr. 15. 
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A budapesti Páli Szent-Yincze-Egyesület. 
Huszonötévi története. 

Gabler Lajos Pál titkár beszéde a nagyérdemű egyesület 
ezidei jubiláris közgyűlésén. 

Nagyméltóságú Gróf Elnök Ur ! 
Mélyen tisztelt Közgyűlés ! 

„Tempora labuntur, tacitisque sene-
scimus annis. Et fugiunt freno non 
remorante dies." Ovidius. 

„Az órák elfolynak, idők is eljárnak, 
nem mulatnak utjokban." 

Öt lustrum pergett le visszaidézhetlenül az idők órá-
ján, hogy szeretett hazánk szivében, az 1833. évben Pá -
rizsban alakult Paulai szent Vincze egyesületnek egy ér-
tekezlete keletkezett melyet a legtisztább szándék létesí-
tett, és a legőszintébb lelkesedés szült. Kettős czélt tűzött 
ki magának : a hármas isteni erény, hit, remény és sze-
retet dicső szivárványán át ott tündöklött a társulati tagok 
öntökélyesedése párosulva az áldozatkész testvéri szeretettel, 
melynek magasztos fénye világosságot terjesztett, meleget 
ápolt, életet fejlesztett s akadályt nem ismerő tevékeny-
séget teremtet t ; és mely szeretetről Hippo nagy tudo-
mányu püspöke ily ékesen szól: „Haec est margarita 
pretiosa, Caritas, sine qua nihil tibi prodest quodconque 
habueris, quam si solam habeas, sufficit tibi :" A sze-
retet azon gyöngy, mely nélkül bármid vagyon is, nem 
használ semmit; melyet ha egyedül birsz, elégségséges." 

A hit az egyház azon sziklaszilárd alapkövéhez, 
melyről édes üdvözitőnk a világ végéig örökké elhangzó 
emlékezetes szavakat mondá: „et portae inferi non prae-
valebunt adversus earn" 2) „és a pokol kapui nem vesz-
nek raj ta erőt." a vallás középpontjához vezetet t ; a re-
mény nevelési, oktatási, jótékonysági és korházi szóval 
az emberiség minden szenvedéseit és nyomorát enyhitő 
intézetekbe iparkodik tőkéjét fektetni, melytől a jövő 
nemzedékben vár gyümölcsöt; és a szeretet felkarolja 
a szűkölködőt, a szegényt, lelki s testi nyomorát iparko-
dik enyhíteni, csüggeteg lelkébe vigaszt, Istenbe vetett 
bizalmat, a fájdalom s szenvedéstől megtört, testére eny-
hitő balzsamot önteni s gyógyirt nyújtani. Magasztos 
mindkét czélja, egyetemes mint a katholika anyaszentegy-
ház, de kizárólagos, mint a honszeretet, s a midőn a he-
lyi szegények részletes segédkezésében fáradozik, katho-
licitas jellegénél fogva, nem zárkózik el az összes egyház 
szükségei elői. 

Paula szent Vinczét választá védő szentjeül. Nevéhez 
akarta működését fűzni ; mert tőle akart tanulni, tenni 
és áldozni a hitért és a szegény szenvedő felebarátért , s 
azért, a mi minden igazi katholikusnak a legszentebb. 

Valóban nem tűzhetett volna kettős czéljával zász-
lajára fényesebb eszményképet, mint e hitszilárd és tett-
gazdag erényhös nevét. Az ő élete társulati életünk min-
den rovatát lelkesítő példájával élteti. Tőle tanulhatjuk 
hálásan megőrizni a kath. egyház önállóságát, de egy-
szersmind a fiúi tisztelet és áldozatra kész hűséget és ra-

') Sanct. August. Tract. 5. in. epist. Joan. 
2) Matth. XVI. 18. 

gaszkodást az anyaszentegyház egysége és annak látható 
feje iránt ; tőle tanulhatjuk szegény, szenvedő testvérein-
ket testi, lelki szükségeikben gyámolítani ; tőle tanulhat-
juk végre a szent Vincze egyleti tagoknak oly annyira 
szükséges : alázatosság, önmegtagadás, keresztény okosság, 
felebaráti szeretet és a lelkek üdveérti buzgalom, ugy nem-
különben a testvéri szellem magassztos erényeit ; melyek 
gyakorlatára „vágy kell, mely lelket éget, sziv kell, mely 
többre vágyik, mint a mit a világ adhat ; sziv, me-
lyet szent lelkesedés dobogtat, halhatatlan érdekedés, 
mely égedelemmel érdeklődik a hit örök igazain és re-
ményein." x) 

Szent Vincze szelleme lett ezen conferentia irány-
tűje ; mely nevét tőle külcsönözte, iránya békés volt, 
alapeszméje, életforrása, éltető eleme s törvénye a ker. 
szeretet, mely szent Ágoston szerint: „oly gyökér, a mely 
csak jó hajtást hozhat" 2) és melyről a legszentebb sziv 
követéséről irott könyv szerzője, ily széppen szól: Ama, 
fili : amare licet, amare oportet : ad hoc factum est cor 
tuum : sed amandum amare me amare, et si quid aliud 
ames, id non nisi amore mei amare debes." 3) Fiam, sze-
ress, szeretned szabad, szeretned kell, szived arra van 
teremtve : hanem a szeretendőt szeretve engem szeress, és 
ha mást szeretsz, azt csak az én szeretetemben szeressed." 
Számosak által üdvözölve, a békés hóditás terére lépett e 
konferenczia, és ma — huszonöt év múlva — midőn a 
szokottnál nagyobb körben ismételve a világ elé lép, nem 
kérkedés, vagy hivalgás czéljából, hanem, hogy számot 
adjon működéséről és legdrágább értékéről, azon szellem-
ről, mely éltette, vezette és fennen lobogtassa azon zászlót, 
melyet negyedszázaddal ezelőtt lelkes, buzgó férfiak ki-
göngyölitettek és melyet ezideig becsülettel megőrzött, 
hogy lengjen e kettős czélu lobogó nyiltan, szabadon, 
hogy örvendjenek, kik ezt minden szennytől tisztán, dia-
dalmasan tartották és hogy redői alá, melyekbe burkolva 
van, a mi szent és drága minden katholikusnak, s sora-
kozzanak mindannyian, kik e kettős czélu lobogón gyö-
nyörködnek. 

Csekélységemnek jutot t a megtisztelő feladat, hogy 
ezen diszes körben a jelen kevés örömeitől, sokféle bá-
nataitól értekezletünk még fennlevő csekély porlepte ok-
mányaihoz visszatérve, azokból a multak emlékeit felidéz-
zem és értekezletünk negyedszázados történetét, az életnek 
megmentve, vázoljam. Gyengeségem tudatában csak érte-
kezletünk iránti őszinte érdeklődésemből meríthetek erőt és 
bátorságot ezen nagy s nehéz feladat megoldására és azon 
megnyugtató tudat, hogy ama lelkes önfeláldozó tagok, kik 
az egyesület bölcsőjénél állottak és virágzását oly hathatósan 
előmozdították, ama szívesen érdeklődő mélyen tisztelt vendé-
gek, kiket közgyűlésünkön tisztelhetni szerencsénk van, az 
ér teke^zle t kettős czéljai iránt táplált buzgóságukkal nem 
az ügynek, hanem a személynek fogják betudni a fogyat-
kozásokat, azon tudat, mondom, biztat, hogy szóljak, hol 
hallgatni szeretnék. S mentsen ki végre az idő rövidsége, 
La csak főbb vonásaiban előadom értekezletünk huszonöt 
éves tanulságokban oly gazdag történetét. 

1) Nogáll János „Az Úrangyala." 
2) August, rde Laude caritatis." 
3) De imitatione sacri cordis Jesu. lib. I. cap. XX. 6. 
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Az egyház, — a melyről méltán igy kiálthatunk 
fel: „Oh ! sainte Eglise! les grands hommes t'appartien-
nent! „Oh egyház, melyhez nagy férfiak tartoznak" — 
egén világító, az örök derűnek viszfényét sugárzó álló 
csillagok és csak az anyaszentegyház anyai ölén növeke-
nagy férfiak egyikének méltóságos és főtisztelendő dr. 
Kubinszky Mihály tinnini felszentelt püspök, pápai prae-
latus, hatvani prépost, kalocsai érseki helynök, olvasó ka-
nonok, az érseki lyceum kormányzója, elemi iskolai fel-
ügyelő és a budapesti központi papnevelő-intézet akkori 
kormányzójának lángbuzgalma, bölcs utmutatása s buzditó 
gondviselése folytán, gróf Károlyi István és gróf Czyráky 
János pártfogása alatt alakult meg értekezletünk. Több 
egyházi és a társadalom majdnem minden osztályát kép-
viselő világi férfiak jelenlétében a budapesti központi 
papnevelő intézet kormányzójának szobájában 1868. évi 
február hó 17-én tartá értekezletünk alakuló közgyűlését. 
Ez alkalommal egyhangúlag és nagy lelkesedés között 
elnökké : gróf Károlyi István és gróf Cziráky János ; al-
elnökeivé : gróf Apponyi Albert, lovag dr Balogh Sándor, 
dr Stockinger Tamás és dr Kubinszky Mihály ; titkárokká : 
Lipthay Kornél, Stockinger Ferencz és Szalay Péter ; 
pénztárnokká: Novákovits János; könyvtárnokká: dr br. 
Hornig Károly ; ruhatárnokká pedig Hegyei Ferencz vá-
lasztattak meg. Az értekezlet hetenkint egyszer és pedig 
minden csütörtökön d. u. 3. órakor a papnövelde épüle-
tében tartatott és első évében 44 értekezlete volt. 30 mű-
ködő és 64 pártoló tagja volt. Évi bevétele 1520 frt 88 
kr., kiadása pedig 1079 frt 31 kr. Gondozott 50 családot 
74 gyermekkel és 6 egyént egyszer mindenkori segély-
ben részesített. Orvosi segélyt 7 esetben nyújtott és 4 
betegnek különböző korházakbani felvételét kieszközölte. 
Ügyvédi segélyben 3 család részesült. Vagyontalan egyé-
nek számára Nagyváradig ugy Gráczig a vaspályán sza-
badjegyek szereztettek. Egy szegény érdekében pedig 0 
Felsége a királyhoz segélyezésérti kérvény nyújtatott be. 
A pesti gyógyszerész testület az egylet gondozottai ré-
szére 200 frt erejéig a gyógyszereket ingyen, ezen össze-
gen felül pedig 10%-nyi elengedéssel nyújtotta. Ez vala 
értekezletünk születési évének működése. 

1869. évben az elnökséget kizárólag gróf Cziráky 
János ő nmlga vezette ; az elnökök sorába a távozó dr 
Kubinszky Mihály helyébe Klempa Simon lépett; a tit-
kári teendők pedig Stockinger Ferencz és Türk Constan-
tin kezébe valának letéve : pénztárnok volt : Zsihovits 
Ferencz ; könyvtárnok pedig Fuchs Sándor. Évi bevétel 
1363 frt 41 krral, kiadás 1702 frt 34 krral szerepel. 24 
működő és 17 pártoló tagja volt. 

Számos férfi és nő nyert 80 drb. mindennemű ruha-
darabot, 75 darab fehérneműt, 61 pár lábbelit, 17 drb. 
pokróczot és 1 darab kalapot az élelmi segélyen kivül ; 

mások házbérük fizetésére nyertek némi pótlékot : ismét 
másoknak gyermekeik részére nyújtatott ruha, iskolakönyv 
vagy alkalmas mestereknél helyeztettek el tanitváyokul. 
A halottak tisztességes eltakarítására is közreműködött az 
értekezlet. Szégyenből titokban maradni óhajtó családok 
a bukástól megóvattak. 

Czélba vétetett a szegények számára egy lakóház-
nak megszerzése és felszerelése, melyre dr Haynald Lajos 

bibornok, kalocsai érsek ő eminencziája 1000 forintot 
adományozni kegyes volt. Rendetlen életviszonyok a kellő 
feltételek betöltése által szentségi méltóságra emeltetni 
segítettek. Karácsonkor az egylet minden gondozottá bi-
zonyos czukor és kávéadagban vagy valamely más a kö-
rülményekhez és szükséghez mért tárgyban részesült. 

1869. évi julius hó 10-én gróf Apponyi Albert a 
nmlgu elnökség és a tagtársakhoz intézett levelében első 
sorban mély hálaérzetét fejezi ki „azon nemes türelmet-
lenségeért a keresztény testvéri érzelemnek, melynek foly-
tán megadatott a pozsonyi értekezlet tagjainak, hogy 
munkájuk kezdetén, a keletkezés nehézségei és az anyagi 
előmunkálatok szárazságainak közepette érezhessék azon 
szeretet és kölcsönös vonzalom édességét, melyet önök 
találóan a szent Vincze egylet fő jellegének neveztek. A 
mit erről hallani és olvasni messze elmarad a valóságtól, 
önök buzgalmának köszönheti a pozsonyi értekezlet, hogy 
hetenkint tart értekezletet, 10 tevéken és két, három 
résztvevő tagja van. 

Levelét azután igy folytat ja: „a pozsonyi értekez-
let pesti idősebb testvérének minden közléseit és tanácsait 
köszönettel veendi, alaposan felfogván az értekezletek 
közti gyakori érintkezés előnyeit. Végül a párizsi főta-
nácsnál leendő közvetítői szerepre annak idején felfogja 
kérni értekezletünket. 

1870. évben, a titkári teendőket Fuchs Sándor és 
Türk Constantin vezette. 1870. évi julius hó 24-én d. e. 
11 órakor értekezletünk védszentjének ünnepén Zsichovich 
Ferencz a szent miseáldozatot mutatá be a Mindenható-
nak. Méltóságos és főtisztelendő Cselka Nándor, jelenleg, 
Carrei felszentelt püspök, érseki helynök és központi 
papnevelő intézeti kormányzó remek egyházi szónoklatot 
tartott. 

24 működő és 15 jótevő tag folytatta tevékenysé-
gét, ki „magasztos feladatához képest, magára vállalt kö-
telmeit Isten és a felebaráti szeretet gyakorlására fordí-
tani teljes erejéből iparkodott, azon eszmétől vezéreltetve, 
hogy a szűkölködők segélyére hozott áldozatai gyümöl-
csét megtermi azon öntudat megnyugvása által, ha életök 
terheit enyhíti s kebleikét a hálaérzet szárnyain szaba-
dabban az éghez emelhetni segélyezi." 

Évi bevétele 1434 frt 30 kr., kiadása pedig 1347 frt 
11 kr. Kiosztatott 40 drb. mindennemű ruhadarab, 21 drb. 
fehérnemű, 25 pár lábbeli, 6 drb. pokrócz és 6 lepedő. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest. Pápai encyklika Brazília püspöki kará-

hoz. — Jóllehet a messze Amerikába Brazília püspökeihez 
intézi szózatát XIII. Leo pápa legújabb levelében, hogy 
atyai intésekkel szolgáljon nekik, kijelelve az utat és a 
módot a katholikus egyház kormányzására, és ezzel egy-
szersmint hogy megmutassa nekik a katholikusok kötel-
meit és feladatait, de ez intés és oktatás minket is épp 
ugy illet, magyar katholikusokat, kik sok tekintetben ha-
sonló helyzetben vagyunk brazíliai testvéreinkkel, sőt 
némi tekintetben, ha a jelen vallásellenes kormány csel-
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szövénves törekvéseit tekintjük, még csaknem rosszabbul 
állunk, mert mig ott azok a kath. egyház jogainak győ-
zelemre juttatásaért, azok elismerése és tiszteletben tar-
tásaért küzdenek ; nekünk itt, a rég őseink által győze-
lemre jutott, szentesitett, századokon át gyakoroltatott 
jogaink megrablói és fosztogatói ellen kell sikra száll-
nunk a hatalom polczán ülő azon tömeg ellen, kik a 
szabadság jelszavai alatt, a szolgaság lánczát kovácsolják 
számunkra. Midőn tehát ez alkalommal Brazilia püspökei-
hez, s általok az ottani hivekhez szól szent Péternek 
utóda, Jézus Krisztus földi helytartója, nem csupán azo-
kat illetik, a kikhez közvetlen elmondattak, de mint atyai 
figyelmeztetés és engedelmességre szólitó parancs gyanánt 
tekintendő az mindazoktól, kik gyermeki ragaszkodás és 
odaadással viseltetnek iránta. Igen, mindnyájunkat illetnek 
szent atyánknak ez intő s figyelmeztető szavai, kik elis-
merjük a pápa legfőbb tanitói és kormányzói hatalmát, s 
hódolattal hajolunk meg atyai intelmei előtt. De mi reánk 
magyarokra különösen ráillenek e figyelmeztető intelmek, 
jelen zavaros napjainkban. 

E levelében XIII. Leo rámutat azon eszközökre, 
melyek a katholiczizmus ügyét nagyban képesek előmoz-
dítani s győzelemre segíteni. Mindenekelőtt kiemeli a 
papság tudományossága s tiszta életének szükségét, me-
lyet mintegy alapul fektet le ; lelkesíti a lelkészkedő pap-
ságot, hogy a dologtól ne vonakodjanak, és az Ur szőlle-
jébe hivatottak mindenben fáradhatlanok és kitartók 
legyenek. E nagyfontosságú figyelmeztetéshez hozzáteszi : 
Hogy az ő fáradságuk veszendőbe ne menjen, a lelké-
szeknek mindenkor és mindenben fegyelmet kell tartaniok, 
Krisztusért hősiesen kell küzdeniök, de csak azok rendelete 
és tekintélye alatt, kiket Krisztus maga rendelt vezetőkül. 
Megköveteli s parancsolja a papság helyes nevelését, s 
egyátalában kath. szellemű nevelést, mert csak a jövő 
nemzedékeknek kath. szellemben való neveltetése által 
érhető el, hogy a katholikusok megvédelmezhessék egy-
házuk jogait s saját szabadságukat. Sürgeti a katholikus 
egyletek felállítását, különösen az ifjúság számára, kivált-
kép oly jótékony egyesületeket is, melyek az előforduló 
szükségben segélyt nyújthatnak, és a hamis úgynevezett 
jótékonysági egyletek ') tevékenységét meggátolhatják 
vagy legalább megcsökkenthetik. Ki ne látná ez intelmet 
egyenest ránk vonatkozónak ? Kiváltkép a nevelésre nézve, 
mely nálunk annyira nyaka tekert s oly ferde irányba 
van terelve, hogy abból nemcsak a katholikus szellem 
van kiölve, de napról-napra sokkal inkább a paganismus, 
mint a christianismus felé vezet. 

A katholikus sajtóról, mondja az encyklika : Ki nem 
kerülheti figyelmeteket t. testvérek ! hogy mily nagy ha-
talmat gyakorolnak manap a jóra ugy mint a rosszra az 
újságok és hasonló iratok. Azért a katholikusok fő gondja 
legyen e fegyverrel is a katholiczizmus védelmére kilépni, 
ha győzelemre akarnak jutni. Azért a kath. sajtót támo-
gatni és előmozditani mindenkinek kötelessége, s átalában 
a kath. irodalmat elhanyagolni nem szabad. Ezt a paran-
csot nem szűnik meg hangoztatni a szent atya, akármely 

x) Értetődnek leginkább a szabadkőműves páholyok jóté-
konyságai. 

nemzethez is intézze szavait feltüntetve mindig a sajtó 
hatalmát és befolyását a közvéleményre. Es hol látjuk a 
rossz sajtónak rohamosabban növekvő hatalmát és befo-
lyását mint nálunk ? hol gomba módra növekvő termé-
nyeit szabadon, vagy vajmi csekély ellentállással növeszti, 
minthogy a kath. sajtó, mely egyedül képes azt meg-
akasztani és terjedésében akadályozni, — s egyedül van 
hivatva a közvéleményt helyes irányba terelni; nálunk, 
ugyszólva elhagyatott szánandó helyzetben tengődik, ugy 
hogy gyakran önléteért való küzdelmében, erejében meg-
törve, a legnagyobb megfeszítéssel sem képes a hatalmas 
ellennel megküzdeni, és azt romboló törekvéseiben meg-
gátolni. 

A polgárok választói jogának gyakorlatára nézve 
fölemlíti : „Minden katholikusnak meg kell gondolnia, 
hogy az egyháznak főérdeke, minő férfiak választatnak a 
törvényhozók testületébe. Miért is mindenkinek iparkodni 
kell szavokat olyanokra adni, kik a közügyek iránti buz-
gólkodást a vallás iránti buzgólkodással összekötik." E 
szózat csakugyan általános, amit a Brazilia katholikusai-
nak mond, az általában az összes katholikusokhoz van 
intézve. Mit jelentsen ez egyebet, minthogy a szent atya 
parancs szava, kötelességünkké teszi, tömörülni, egy ka-
tholikus pártot alakítani, s bizalmunkat oly férfiakba he-
lyezni, kiknek kipróbált vallásos buzgalmok, meggyőz 
bennünket arról, hogy ők képesek is. készek is, minden-
kor katholikus érdeinket megvédeni, s ha kell azokért 
síkra szállni. Vajha meghallanák és megértenék a pápa e 
parancsszavát, minálunk is azok, kik még manap is fölös-
leges és szükségtelennek tar t ják a katholikus pártalaku-
lást, kik katholikus létökre nem átallanak katholikus és 
vallásellenes egyének mellett agitálni, magasabb állásuk 
s méltóságuk tekintélyével oda hatni, hogy a választá-

! soknál oly képviselőjelöltek jussanak győzelemre, kik a 
; katholiczizmusnak ismert ellenségei. Vajha okulnának a 
I mi katholikusaink, a főbbek ugy mint az alantasok, s ne 

felednék : Istennek inkább kell engedelmeskedni mint az 
embereknek, már pedig a pápa Isten nevében, — kinek 
földi helytartója intézkedik és parancsol. A ki tehát a 
pápára nem hallgat s szavait semmibe sem veszi, az el 
nem ismeri, hogy ő Isten földi országának a kath, egy-
háznak látható feje, s az ilyen lehet minden, — pogány 
és publikánus — csak katholikus nem. Az ilyen méltat-
lanul viseli a „katholikus" nevet, s jogtalanul hordozza 
azon méltóságot, a melyhez talán a vallás vagy a kath. 
egyház által jutott . 

XIII . Leo pápának a Brazilia püspökei s katholiku-
saihoz intézet szózatát szívleljék meg Magyarország ka-
tholikusai is, mert az minket is illet, sőt ne csak meg-
szívleljük, hanem minél előbb kövessük is. 

V E G Y E S E K . 

— Szent István ünnepe Budapesten. Szent István 
ünnepét a szokásos kegyelettel ülte meg a nemzet. Nincs 
város, nincs község az országban, a hol ezen a napon 
áhítattal nem gondoltak honalapító szent királyunkra A 
legfényesebben ünnepeltek ősi szokás szerint Budapesten. 
A nagymisét maga a herczegprimás mondotta. A Zsig-
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mond-kápolna belsejét az ünnep alkalmából déli növé-
nyekkel díszítették föl, s bejáratánál a bíbor-színű dísz-
ruhába öltözött alabárdos koronaőrök álltak sorfalat. 
Pontban 7 órakor megérkezett Vaszary Kolos herczeg-
primás dr Kohl Medárd titkár kíséretében, bement a 
kápolnába, hol a papság fogadta, a katonaság pedig két-
szer tisztelgett neki. A hgprimás a templomban kikészí-
tett Szent-Jobbot tartalmazó díszes szekrény előtt imát 
mondott, a papság énekelt, a mely után megindult a me-
net a Mátyás-templom felé. A szent ereklyét részben 
növendék-papok, részben szerzetes áldozárok vitték vállai-
kon négyen-négyen fölváltva, mellette a főváros tisztvi-
selői diszmagyarban haladtak. Az ereklye mögött lépdelt 
Vaszary Kolos bíboros hgprimás udvari papjai kíséreté-
ben, utánuk pedig közéletünk kitűnőségei. Ott voltak 
Wekerle Sándor miniszterelnök, báró Eötvös Loránd val-
lás- és közoktatásügyi miniszter, Josipovich Imre horvát 
miniszter, Reiszig Ede belügyi államtitkár, továbbá Ráth 
Károly főpolgármester, Kamermayer Károly és Márkus 
József polgármesterek, Rózsavölgyi főv. tanácsnok, Sélley 
Sándor főkapitány, valamennyien diszmagyarban. A tem-
plomba érkezve a hgprimás egyenesen a szentélybe ment, 
hol a jelen volt méltóságok meghajlással fogadták. A 
mint a szent Jobbot elhelyezték, a szószékre lépett dr 
Walther Gyula primási titkár, s gyönyörű egyházi be-
szédben emlékezett meg a nap jelentőségéről. *) A beszéd 
elhangzása után a hgprimás felöltötte azt a misemondó 
ruhát, a mely a királyné menyegzői öltözetéből készült, 
s pontifikálta a misét. A misénél asszisztáltak : Roszival 
István kanonok, szemináriumi igazgató, Bogisich Mihály 
és Wezinger Károly prépost-plébánosok, Wenczel szemi-
náriumi aligazgató, Klinda Teofil szentszéki jegyző, dr 
Kohl Medárd primási titkár, gróf Szécheny Miklós jáki 
apát, dr Nemes Antal vallástanár, Bajthay és Csajka 
káplánok, továbbá számos növendékpap. Urfelmutatáskor 
a katonaság két izben sortüzet adott, melyet megismé-
telt az áldozáskor. Mise végeztével a menet ugyanoly 
rendben visszatért a Szent Zsigmond kápolnába, a hol a 
herczegprimás Te Deumot mondott, a mire a szent Job-
bot visszatették a kápolnába, a hol nyolcz napig lesz köz-
szemlére kitéve. 

— Szent István ünnepe Bécslen. A kapuczinusok 
templomában ünnepélyes isteni tisztelet volt, melyen je-
len voltak gróf Andrássy Gyula miniszter az ő felsége sze-
mélye körüli minisztérium hivatalnoki karával, a külügy-
minisztérium és a legfőbb számszék tisztviselői, Barkassy 
vezérőrnagy s a magyar testőrség tisztjei élén és az itteni 
magyar egyletek tagjai. Az ünnepi beszédet dr. Fischer-
Colbrie mondotta magyar nyelven, a nagymisét Holdházy 
püspök pontifikálta. 

— Szent István ünnepe Kis-Tétényi en. Dicső I-ső 
szent királyunk emlékének megünneplése a vallástalanság 
minden ellenkező törekvéseinek daczára, nem hogy csök-
kennék, de évről évre nagyobb terjedelmet ölt, eléggé 
bizonyítja az, hogy már nem csak a városok és népesebb 

*) A beszédet mai és jövő számunkban közöljük egész ter-
jedelmében. 

helyek, de a legkisebb községek is megfeszített buzga-
lommal iparkodnak résztvenni ez országos ünnepben, s 
azt saját körükben tőlük telhetőleg magasztossá és ünne-
pélyessé tenni. Bizonyság erre a többek közt, a főváros 
mellett fekvő Kis-Tétény községe, melynek németajkú, de 
fiatalságában már gyorsan magyarosodó lakosai karöltve 
a nyár folyamán ott tartózkodó számos fővárosi uri csa-
ládokkal az idén először lélekemelő ajtatosággal ülték 
meg szent István ünnepét. Szerény kis templomukat ünne-
pies díszbe öltöztették, környékét nemzeti zászlókkal föl-
díszítek s az isteni tisztelet előtt a szabadban körmenetet 
tartottak, mely után Baán Sándor sz. Fer . r. budapesti 
házfőnök nagymisét s oly lélekemelő megható, vallásos-
sággal párosult hazafias szent beszédet tartott, hogy a 
jelenlevőknek könnyeket csalt ki szemeiből, különösen a 
szülőiket intvén, mikép neveljék a szent vallás korlátai 
közt gyermekeiket, hogy azokból szent István szellemében 
növekvő hazafiak legyenek. A szent mise alatt magyar 
énekeket zengedeztek s annak főbb részeit mozsár lövé-
sekkel jelezték. Az ünnepélyes ajtatosságon több nem-
katholikus is részt vett, kiknek arczárói a meghatottság 
jeleit lehetett leolvasni. Ez alkalommal közösen elhatá-
rozták, hogy ez ünnepet ezután évenkint minél nagyobb 
ünnepséggel fogják megülni. El nem hallgathatjuk, hogy 
az ünnepélyes ajtatosság indítványozója s lelkes buzditója 
egy derék fővárosi, de ottani birtokos uri ember volt, ki-
nek nevét, hogy ismert szerénységét meg ne sértsük, itt 
nem akarjuk közleni. Csak azt óha j t juk : adjon az Isten 
jelen zaklatott helyzetünkben, sok ily igazi hazafiakat 
szegény magyar hazánknak. 

— Ft. Vaszary Kolos bíboros herczegprimás ur ő 
emineneziája kedden reggel 8 órakor, dr Kohl Medárd 
t i tkárja kíséretében elutazott a fővárosból Esztergomba. 
Négy-öt napig marad ott s ezalatt szokásos lelki gyakor-
latait végzi. 

— Idegenek forgalma. Szent István napja alkalmá-
ból az idegenek forgalma a fővárosban meglehetősen nö-
vekedett. A vasutak és hajókon érkező összes személyfor-
galom körülbelül 80 ezerre tehető. 

— Uj kath. egylet. Örömmel olvassuk a hivatalos 
lap keddi számában : A szigetvári kath. polgári kör alap-
szabályait a m. kir. belügyminisztérium f. évi 67.503. sz. 
alatt a bemutatási záradékkal ellátta. — Isten hő áldása 
kisérje az uj egylet működését! 

— Emlék-leleplezés. Bécsből jelentik, hogy a Szent-
István-templomban szept. 13-án leplezik le azt az emlé-
ket, amelyet Bécsnek az 1683 iki török ostrom alól való 
fölmentése emlékére állítottak. 

— A miniszter köszönete. A hivatalos lap közli : A 
vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter Dévies József 
veszprémi apát-kanonoknak, a tanügy iránt újból tanusi-
tott azon áldozatkészségeért, hogy a veszprémi főgymná-
zium szegény szorgalmas tanulóinak jutalmazására 1200 
frt tot és 12 drb. aranyat adományozott, elismerő köszö-
netét fejezte ki. 

Szerkesztőségi jelentés. 
A lap szerkesztőjét távolléte alatt a szerkesztésben 

Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya helyettesíti. 

Kiadótcdajdonos ós felelős szerkesztő : Brezaay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1894. Na?y Sándor könyvnyomdájából. (Papnő velde-utcza 8. sz.. 
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TARTALOM. Vezéreszmek es Tanulmányok • Emlékképek a régi magyar jezsuiták életéből. — Szent beszéd Szent István első apostoli 
magyar király ünnepén. — A budapesti Páli Szent-Vincze-Egyesület huszonötévi története. — Egyházi íudositasok : B u d a p e s t : 
Nagy idők, nagy kötelességek csekély nekiindulással. — R ó m a : XIII. Leo pápa a bölcselet, szépirodalom és művészet összhangjáról — 

Irodalom. — Vegyesen. 

E m l é k k é p e k 
a régi magyar jezsuiták életéből. 

Közli : Mészáros Kálmán szent Ferenczrendi atya. 

I. 

Minthogy e lap több számain keresztül 
„A kath. ellenreformáczió kiindulása Magyaror-
szágban" czimü rovatban, mely a mult szám-
mal l e t t befejezve, többször t ö r t én t hivatkozás 
Pázmány, Káldi és más Jézus rendbeli hires ma-
gyar papok és irók neveire, s á l ta lában az egész 
jezsuiták rendjére, melynek a tudomány műve-
lődésének, te rén különösen hazánkban oly sokat 
köszönhetünk, s első magasabb iskoláink meg-
alapi tói t e rend fá radha t lan törekvésű nagy-
tudományu férfiaiban t isz te lhet jük. E czikksoro-
zatokban világosan föl volt tünte tve, az i f júságnak 
a 16., 17. és 18-ik századokban való neveltetése, 
melyet akkoriban egyedül a jezsui ta-rend emelt 
a tudományosság és vallásosság fénypont jára . 
De minthogy e rend, a mily buzgalommal és 
odaadó önfeláldozással működöt t az iskolákban 
az i f júság tudományos és vallásos nevelésében, 
épp oly bámulatos s ugyszólva csodával ha táros 
buzgalmat s tevékenységet f e j t e t t k i a hitélet 
terjesztése és megerősítésében, az akkori refor-
máczió szülte katholikus-ellenes lázangások és 
törekvések harczainak legyőzésében : azért mél tó 
és helyén lévőnek talál juk a múl tkor i czikkso-
rozat ta l kapcsolatban, mintegy abból kifolyólag 
e nagyérdemű rend vallásos tevékenységét a 
közélet terén is, legalább néhány vonásban fel-
tün te tn i . Hogyha már l á t tuk e rend bámulatos 

tevékenységét és buzgalmát az if júság kiképez-
te tése körül az iskolákban, lássuk mit t e t t ek a 
jezsui ták kün a világban is, hogy a népben az 
akkor i ellenszenves érzelmek közepet te az igaz 
vallást fön ta r t sák , a támadások ellen megvédjék, 
s a kath . egyház s vallás elleneit lefegyverezzék. 

Ha őszinték a k a r u n k lenni, meg kell valla-
nunk, ha a mul t századokban a jezsuiták nem 
művel ték volna az Urnák nagyobbadán parlagon 
hevert szőllejét ; akkor ugyancsak szegényül áll-
nánk hitünkkel . Akkor volt ám keserves ál lapota 
a magyar ka tho l ikusnak ! Hazánk alsó részét 
a t ö rök bir ta , többi részeit pedig jobbadán 
protes tánsok lakták, úgyannyira , hogy több az-
e lő t t egészen ka thol ikus városban alig találko-
zott egy-kettő, k i szent h i tünk hive l e t t volna. 

S ime hi tünk, mely a h i tu j i t ás következmé-
nyei folytán egészen e lnyomott , e lsatnyul t gyenge 
növény volt hazánkban, ismét terebélyes fává 
növekedet t , mely ágai t e hon minden részeire 
ismét ki ter jeszté. 

Honnan e vál tozás ? Üssük fel csak a régi 
könyveket ,*) o t t akárk i olvashat ja , hogy bizony 
a jezsuiták t e r j e sz t e t t ék el ú j r a honunkban a 
sa j á t "lelkük ká rá ra sa jnosan elhagyott , elfeledett, 
megve te t t ka th . val lást ; olyanok voltak hi tünk-
nek e hű bajnokai , m in t a nap ; valahová csak 
jö t tek , azonnal elszéleszté ha ta lmas szavuk a 
tévedés sötétségét , s az igaz hi t ú j ra egész fé-
nyében r agyogo t t ; ki tépték a gonoszság, a vétek 

*) Ilyen Kazy Hist. Univ. Tyrnav. 1737. melyből az 
itt felhozott adatok is vétettek. 
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csiráit, s helyükbe az erény tiszta virágait ül-
tették. 

S mi volt jutalmuk ? Megvetés, üldözés, nem 
ri tkán kínzással egybekötött halál, s végtére ki-
űzetés s eltöröltetés. 

Hogy lássuk, mily érdemeket szereztek ma-
guknak szent hitünk terjesztése körül a jezsui-
ták, s mily nehézségekkel kelle küzdeniök; egy-
két tör ténet i elbeszélést fogunk régi hiteles 
adatok nyomán e lap hasábjain közleni. 

Hazánkban a XVII-ik század elején párt-
viszály dühöngött . Bocskay kitűzte forradalmi 
zászlaját, az elégületlenek s különösen a hitünk-
től elszakadtak seregesen tódultak alája ; szent 
hitünk elnyomatott . 1604-ik évben Kassára öt 
jezsuita érkezett, hogy a keblekben meghidegült 
katholikus hitéletet újra fölelevenítsék. Egyedül 
gróf Belgiojosa Jakab, a császári sereg fővezére 
fogadta őket örömmel; a nép, kinek lelki üdvét 
előmozdítani, biztositni jöt tek, hidegen fordult 
el tőlük. 

De hiába! miként a nap sugarait azokra is 
kiárasztja, kik nem vágynak utánuk, ugy e 
jezsuiták lángszava a hibákban konokul meg-
maradni kivánók keblében is világot gyúj tot t , 
mely által megismerhessék az örök igazság igéit. 
Isten megáldá működésűket. Naponkint szaporo-
dot t az egyház keblébe visszatérők száma. 

Egy vasárnap reggelén, Kassa város utczáin 
nagy népcsoportok tolonganak, mindnyájan egy 
i rányban haladva, némelyek arczán öröm, meg-
elégedés; de többekén rosszalás, elégületlenség 
mutatkozik. Mi idézheti elő e sürgés-forgást s 
nem mindennapi tüneményt? A jezsuiták a ka-
tholikusok előtt 50 év óta zárva t a r to t t plébánia 
templomot fogják felszentelni és a katholikus 
híveknek átadni. Ide t a r t a népcsoport s ez idézi 
az arczokra az öröm, más részen pedig a boszu-
ság és elégedetlenség kinyomatát . Hogy ez ün-
nepély nagyobbszerü legyen, ugyan e napon egy 
százados nejével együtt hi tünk örök igazságáról 
meggyőződve, elhagyva a tévtant , té r t vissza 
egyházunk kebelébe. Egy beteges török leány 
pedig megkereszteltetvén, rögtön visszanyerte 
beszélő tehetségét, s első szavaival fönhangon 
dicsérte a Mindenhatót, s pár napra rá tökéle-
tesen fölépült. 

Mig ez alkalommal a nép java a templom 
felszentelési szertartáson volt, s örömtelt kebellel 

hálát adtak Istennek, ki nekik a jezsuitákban 
oly bátor s erőslelkü férfiakat küldött, kik tevé-
keny buzgólkodásuk által, régi templomukat 
számukra ismét visszaszerezték: addig a város-
bírónál ezzel egészen ellenkező jelenet történt . 
A katholikus hit ellenei, kiknek fővezérök és 
izgatójuk maga a biró volt, rég farkasszemmel 
nézték a kath. vallás gyors ter jedését ; most a 
templom felszentelése által jogaikat megsértve 
érezvén, a bírónál összejöttek, hogy a bosszú-
állás lehetségéről tanácskozzanak. Az elégületle-
nek düh és indulattól elragadtatva, a legdurvább 
és sértegetőbb szavakat szórták és ordítozták, 
minden okadatolás nélkül a katholikusok ellen; 
ügyük i ránt i lelkesedésüket mindegyik azáltal 
akar ta megmutatni , hogy társai kifakadásait 
harsány orditozásával fölülmúlja. Ez általános 
zsibajban csupán a biró ült hallgatagon, mogor-
ván já r ta tva körül szemeit a lármázó tömegen, 
mig végre türelme elfogyván, fölkelt, erős hang-
jával cseadre inti társait . Rögtön elnémult min-
den. Azután arcza kemény kifejezést vőn fel, s 
ajkai lassan kimért hangon e szavakat hangoz-
t a t á k : 

„Társaim! az idő sürget. Tenni kell és nem 
zajongni; mer t ez asszonyoknak való s mit sem 
nyerünk vele. A katholikusok naponkint szapo-
rodnak s ha ez tovább is igy ta r t , egyszer csak 
azt vesszük majd észre, hogy magunk marad-
tunk. Ennek nem szabad igy történni, s hogy 
igy ne történjék, raj ta tok áll. Halljátok terve-
met. Mindenek előtt Belgiojosát kell eltávolit-
nunk, mer t ez védi legjobban a kath. hi tet s 
pap ja i t ; erre pedig, ha valaha, ugy bizonyára 
most nyílik a legszebb alkalom. Bocskay köze-
ledik seregével ; Belgiojosa mindenesetre meg-
ütközik vele. Ez ideig tűrnünk kell; akkor pedig, 
a mint kivonul seregével városunkból, bezárjuk 
kapuinkat s őt többé, ha győz, ha nem, be nem 
eresztjük ; ha győztesen talál visszatérni, halálig 
védjük ellene városunkat, ha pedig csatát vesztve 
keresne nálunk ótalmat, be nem eresztjük; s ha 
majd Bocskay körűnkben lesz, akkor a katholi-
kusokkal könnyen elbánhatunk." 

Társai egy darabig bámultak e nyilatkozat 
fölött, de aztán viharos „éljen" kiáltásokba tör-
tek ki. A terv el lőn fogadva. 

Napok tűntek, hetek multak. A város kül-
sőleg csendes volt ; de sok lakójának szivében 
a bosszúállás viharai voltak elrejtve, s mint a 
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hamuval t akar t izzó parázs azonnal lángra kap, 
ha a szél elsepri róla a hamut : ugy ezeknek is 
csak egy kis küllendités kellett, hogy kitörjenek. 
A katholikus hit mindinkább ter jedt . Az Ur 
malaszt jának melegitő sugarai által megfogam-
zának a szivekben a jezsuitáktól hévvel h i rdete t t 
örök igazságok. De ter jedt e hit elleneinek ha-
ragja, bosszúvágya is. Az, ki ellenségünk volt 
kezdettől, az ördög, soha sem nézte tétlenül 
hitünk elterjedését, hanem minden kigondolható 
akadályt gördítet t eléje, ugy hogy nincs példa 
rá, miszerint hitünk e világnak bármely részé-
ben virágzásnak indult volna anélkül, hogy 
híveinek ezer nehézséggel nem kellett volna 
küzdeni. 

Igy volt ez alkalommal is. Az ellenség 
keblében rég táplál t bosszú üszke lángra lob-
bant. Ütö t t a bosszúállás órája. Belgiojosa serege 
szétüzetett , s Bocskay győztesen közeledett a 
város felé, melynek kapuit azonnal bezáratá a 
biró, s roppant erélyt fejte ki, parancsokat osz-
togatot t , nemzetőröket rögtönzött a lakosság 
tiatalabbjaiból; őröket rendelt a város utczáira, 
hogy a szükséges csend fenálljon. Az egész város 
harczias alakot öltött . 

Belgiojosa a csata vészeiből fenmaradt sereg-
töredékeivel a város felé közeledett, hogy falai 
közt menedéket találjon ; de előtte megnem 
nyíltak a kapuk, s midőn azok felnyi t ta tását 
ismételve sürgeté, a város bírája nagy büszkén 
kiüzené neki: miszerint ez egyszer ne várja, 
hogy a kapuk fel tárul janak neki s embe-
reinek; s egyszersmind figyelmezteté őt, hogy 
erőszakot ne használjon, mer t ők, kik előtte be 
merték csukni városukat, azt ellene védeni is 
fogják tudni. Mit volt tenni Belgiojosának, sere-
gének jobb és nagyobb része csatában veszett 
el; közeleg Bocskay győztes seregével; a város 
lakói felzendültek ellene. 

A város megmenekülve a császári seregektől, 
első dolga volt a lakosság nagyobb részének, a 
katholikus hit i ránt i gyűlöletét tett leg megmu-
tatni . Egy katholikusnak az utczán megjelenni 
annyi volt, mint magát nyilvános életveszélynek 
tenni k i ; házaikat, különösen a jezsuitákét kö-
vekkel dobálták, ablakaikat betörték, a templom 
kulcsai e l sz^e t tek , s szent hitünket, annak szol-
gáit és hiveit a legocsmányabb csúf nevekkel 
illették. Mindez azonban a jezsuitákat meg nem 
zavará; ők az igazságnak voltak hirdetői, ők e 

jelen életben nem vártak ju ta lmat , tudták, hogy 
i t t csak üldözés, szenvedés lesz osztályrészük, — 
onnan várák ju ta lmokat , honnan az ut, igazság 
s élet Jézus Krisztus e földre jöt t . 

(Folytatjuk.) 

S z e n t b e s z é d . 
Szent István 

első apostoli magyar király ünnepén 

1894. augusztus hó 20-án 

a budavári Mátyás-templomban. 

II. 

Az erkölcsi jót sürgető örök törvény lévén az em-
beri társadalmat kormányzó összes törvények forrása : a 
czélt, melynek megvalósítására törekednie kell, csak az 
erénynek gyakorlása képezheti. 

A multak eseményei kérlelhetlen bizonyítékokat is 
szolgáltatnak a mellett, hogy az államok és birodalmak 
fentartó elemei gyanánt mindig az erények szerepeltek. 

Já r j ak be a világ összes népeit, kérdezzük meg a 
történelem különböző korszakait, tudakozódjunk akár Is-
land, akár Ceylon lakóinál : mindig és mindenütt azon vá-
laszt fogjuk nyerni, hogy a nemzetek anyagi jólétét, szel-
lemi emelkedését és nagyságát az erény határozta meg és 
hogy azon országok állottak fenn leghosszabb ideig, 
amelyekben az erény legtovább uralkodott. 

Ha azonban igaz, hogy az élet mezeje nyilt verseny-
tere az erénynek, mely valamint egyeseknél és a család-
ban, ugy a társadalomban sem marad sohasem érdemlett 
jutalom nélkül ; ha igaz, hogy a nemzetek csak az eré-
nyek által fejlesztett tulajdonok szárnyain emelkedtek a 
hatalom és dicsőség tetőpontjára : akkor nemcsak bizo-
nyos, hogy azon törvények a legjobbak, amelyek az eré-
nyes hajlamok ápolására a legalkalmasabbak ; hogy azon 
töryények a legáldásosabbak, amelyek a népeket kötel-
meik öntudatos teljesítésére vezetik, hanem könnyen ért-
hető azon tagadhatatlan befolyás is, amelyet a kath. egy-
ház elvei, tanai az emberiség életére gyakoroltak ; köny-
nyen belátható Montesquieu ama szavainak igazsága : 
„Csodálatos dolog, hogy a keresztény vallás, melynek 
czélja ugylátszik csak a jövő élet, még földi boldogsá-
gunkat is eszközli." 

Összehasonlítva a kath. egyház tanait a jó polgár 
követelmeivel, azonnal kitűnik a fontos szerep, melyre e 
tekintetben hivatvák. 

A polgárok első és fő kötelme tisztelettel adózni 
a tekintélynek, hódolattal viseltetni a törvény iránt, mely 
az állami rendet fenntartja és az orszgot minden oly tö-
rekvés és szándéklat ellen védelmezi, mely létét, békéjét 
és nagyságát veszélylyel fenyegethetné. 

Van-e azonban törvénykönyv, mely akár igazságos-
ságát, akár bölcsességét tekintsük ; akár azon kötelmeket 
kutassuk, a melyeket betölteni kiván ; akár azon jogokat 

l) Montesquieu. Esprit des lois. Livr. XXIV. Chap. 3. 
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tanulmányozzuk, amelyeket megőrizni óhaj t ; akár azon 
bűnöket keressük, amelyeket megakadályozni törekszik; 
akár azon erényeket viszgáljuk, amelyek gyakorlására 
buzdit: fényesebben bebizonyítaná, hogy rendeltetésének 
magaslatán áll ; hogy magában foglalja a legkülönbözőbb 
érdekek leghathatósabb ótalmát, mint az evangélium, 
amely a hatalmat az ég viszfénye gyanánt állítja elénk, 
mely a törvény iránti engedelmességet nem szolgai köte-
lességnek tünteti fel, hanem a társadalmi rend őre és for-
rása iránti megadássá, hódolattá magasztosí t ja?! 

Sürgetvén mindazon kötelmeket, amelyeket Isten, 
-embertársaink és önmagunk iránt leróni tartozunk, nem-
csak biztosítja a felsőbbség iránt köteles tiszteletet, hanem 
fentartja a társadalom tagjai között is a jó egyetértést 
ós ápolja, fejleszti, felvirágoztatja az erényeket, amelyek 
a nemzetek és országok erejét, tekintélyét, nagyságát 
képezik. 

„Minden ember legyen alávetve a fensőbb hatalom-
nak", igy szól a nemzetek apostola.1) „Figyelmeztesd 
óket, — hangsúlyozza ismételten — hogy a fejedelmek-
nek és hatalmasságoknak alattvalói legyenek, parancsaikra 
engedelmeskedjenek és minden jó tettre készen legye-
nek." 2) 

Nemcsak kötelességeket ró azonban az alattvalókra, 
hanem jogokat is biztosit számukra és védi minden visz-
szaélés ellen a hatalom birtokosai részéről. Figyelmezteti 
ugyanis a fejedelmeket, őrizzék meg az igazságosság tör-
vényeit, járjanak mindenben az Űr utjain, 3) mert ha el-
hagyják azokat, nem kerülhetik ki a szigorú büntetést, 
az Ur eme szavai szerint: „A hatalmasabbakra hatalmas-
sabb kinzás várakozik." 4) 

A felsőbbségek iránti fontos kötelmeket ezer rend-
szabály követi az élet különbözőbb viszonyait illetőleg. 

Csak egészséges gyökér tarthatván fenn épségében és 
erejében a fát, különös gondot fordit az evangéliumi törvény-
könyv az állam alapjára, a családra és tiszteletet, szeretetet 
engedelmességet parancsolván a szülők ; becsülést, hűséget 
a nő ; védelmet, ótalmat a gyermek számára, szentélylyé 
teszi azt, amelytől minden féktelen szenvedélynek, minden 
nemtelen indulatnak távol kell maradnia. 

Nem különválva, hanem tömörülve, egymás mellett 
élvén a családok a társadalomban, nem elégszik meg az 
evangéliumi törvénykönyv az egyes családtagok védelmé-
vel, hanem kiterjeszti gondoskodását az összes családokra, 
ótalmába veszi a társadalom minden egyes tagját. „Adjá-
tok meg — hangzik a parancs — mindenkinek azt, ami-
vel tartoztok: akinek félelemmel, félelmet; akinek tiszte-
lettel, tiszteletet." 5) 

Igazságosságot, jogot, szeretetet hirdetve, nemcsak 
őrködik minden egyes egyed élete, vagyona, hirneve felett, 
hanem szilárdítja egyúttal az emberek közötti bizalmát, 
erősiti az őket egybefüző kötelékeket, alkalmat nyújt a 
különféle erények gyakorlására és igy biztosítván az 

1) Róm. XIII. 1. 
2) Tit. III. 1. 
3) Bölcs. VI. 6. 
*) Bölcs. VI. 11. 
6) Róm. XIII. 7. 

emberiség békéjét, nyugalmát, jólétét, igazolja az irás 
ama szavait: „Az erény emeli a népeket."1) 

Képzelhető-e ezek után társadalom, képzelhető-e 
nemzet, vagy ország, mely erősebb védelem alatt állana, 
mint az, melyet ily törvények kormányoznak ? Képzelhe-
tők-e törvények, melyek hatékonyabban ótalmazzák ugy 
az egyesek, mint az államok legfontosabb anyagi érdekeit, 
oly mértékben járuljanak hozzá a közjólét előmoznitásá-
hoz, mint azok, amelyek a birtokosnak tulajdonát, a mun-
kásnak bérét biztositják és a kölcsönös segély és szeretet-
lánczaival fűzik össze a társadalom előkelőit és alacsony 
sorsúit, szegényeit és gazdagait? 

Képzelhetők-e törvények, amelyek szilárdabb bizto-
sítékait nyújtanák a polgárok egyetértésének, az országok 
szellemi fejlődésének, mint azok, amelyek a sziveket 
egyesítve, szülői azon békének, amelynek csendjében a 
legüdvösebb intézmények létesülni, tudományok fejlődni, 
művészetek virágozni szoktak? 

Képzelhetők-e törvények, amelyek biztosabb zálogai 
volnának a polgári kötelmek teljesitésének, a különböző 
emberi és polgári erények gyakorlásának, mint azok, 
amelyek Isten és a polgári tekintély iránt odaadást és 
hűséget, a vallás és haza iránt szeretetet, önfeládozást pa-
rancsolva, távol tartanak minden engedetlenséget, kizárnak 
minden pártoskodást, csirájában fojtanak el minden egye-
netlenséget és zendülést? 

A keresztény vallás szellemében alkotott törvények 
e titokzatos hatásáról táplált mély meggyőződésében mon-
dotta Guizot : „Európának sohasem volt nagyobb szük-
sége, mint napjainkban, a religiónak tekintélyére, mint 
oly tekintélyre, amely törvény gyanánt fogadtatik el 
anélkül, hogy hatalomhoz kelljen folyamodnia; tekintélyre 
mely előtt az elme meghajol anélkül, hogy a sziv magát 
lealacsonyítva érezné; tekintélyre, mely nem a kénysze-
rítés, de a kötelezés hatalmával szól; tekintélyre, mely 
előtt a koronás főnek és a nemzetnek egyenlő tisztelettel 
kell meghajolnia." 

Az emberi törvények ugyanis csak a kart fékezik, 
de a vallás a sziveket szabályozza. A polgári törvények 
csak némely cselekedetre vonatkoznak, de a vallás kiter-
jeszkedik valamennyire és mindannyit az állam jólétének 
szolgálatába állít ja.2) 

Szellemének hatása alatt, nemesitő tevékenységének 
közreműködése mellett érvén el Európa népei érettségök 
mai fokát, épp oly lehetetlen, hogy ne támogassa ma is 
az államok érdekeit, mint amily bizonyos, hogy mun-
kásságának csorbítása sok nyilvános és magánszerencsét-
lenség forrása. 

Innen van, hogy minden állam-alapitó és törvény-
hozó a vallást hivta segítségül országa virágzó fenállásá-
nak, nagyságának biztosítására.3) Innen viszont az egy-

') Példabesz. XIV. 34. 
2) V. ö Montesquieu. J. m. Livr. XXIV. Chap. 2. 
3) „A kormányoknak — igy szól Sorel — azon törekvése, 

hogy mindent maguk tegyenek és a közvélemény azon irányzata, 
mely mident tőlök vár, zavarokat támaszt. . . A nemzetek életére 
szükséges rend eszméje mindenütt eltűnik. Tompa nyugtalanság» 
mélyreható zavar harapódzik el a nemzetek között." Európa és a 
franczia forradalom. 173. — V. ö. Geffcken. Staat und Kirche. 6. 7. 
— Bismarck 1888. márcz. 23. és ápr. 21-iki beszéd. 
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ház azon nemes törekvése, hogy békés frigyben az álla-
mokkal sürgeti mindazon kötelmek hű teljesítését, ame-
lyek a társadalom jólétének, a nemzetek boldogságának 
feltételeit képezik.*) 

* 
* * 

Mint lánczszemek fűződvén össze az egyes nemzedé-
kek, misem természetesebb, mint a kegyelet, amelynél 
fogva a jövő bizonytalanságai felett aggódó unoka, ősei 
tiszteletreméltó hagyományaihoz annál szívósabb kitartás-
sal ragaszkodik, minél sűrűbb tapasztalat igazolja a tényt, 
hogy szakítani a multak emlékeivel, koczkázata a jelen-
nek, jövőnek egyaránt. 

Honunk második megalapitója, az épp oly mély 
vallásossággal, mint politikai éleslátással és államfér-
fiúi tapintattal megáldott dicső királyunk, szent István, 
kire méltán alkalmazhatjuk a sz. irás szavait: „A bölcs 
király a nép támasza", tapasztalván, hogy mint a magára 
hagyott súlyos beteg, jóllehet egyik ágyból a másikba 
viteti magát, nem érzi metsző fájdalmai enyhülését, akként 
nem képes egy ország sem fensőbb segítség nélkül a ke-
belében elhatalmasodó fegyelmetlenség és engedetlenség 
támadásai ellen diadalmasan védekezni : a kath. egyház 
tanainak bástyáit emelte hona határai köré és a szent 
kereszt hitét hagyta drága örökség gyanánt gyermekeire. 

Akarta, hogy annak árnyába vonulva, szeresse 
népe az erényt, hordozza szivében az Ur törvényét és igy 
remélhesse, hogy leoldoztatván a pogányságban hordott 
szolgaság bilincsei, szabadság és dicsőség részesévé leend.2) 

Fennérzéssel és nem minden önérzet nélkül nevezzük 
magunkat magyaroknak! Dicsekvéssel utalunk őseinkre! 
Sz. István fiainak valljuk magunkat! 

Feledhetnők-e, hogy nem méltó atyja nevére a fiu, 
ki meggondolatlanul megválik örökségének azon legbe-
csesebb kincsétől, mely különös őrizetére bizatott ? 

Feledhetnők-e Kölcsey e szép figyelmeztetését: 
„Semmi sincs, mi az emberi szivet annyira felemelhetné, 
következőleg az élet mindennapi jeleneteiben, a szenvedé-
lyek és indulatok örök ostromában hozzáragadt szennytől 
annyira megtisztíthatná, mint az istenség nagy gondolatá-
val való foglalkozás?" 3) 

Feledhetnők-e, hogy a kath. egyház tanainak befo-
lyása alatt alakultak át őseink intézményei, nemesedtek 
érzelmei, szelídültek erkölcsei ? 

Feledhetnők-e, hogy vész és vihardulta napokban az 
egyház volt hazánk egyik legerősebb támasza? 

Hiszem erősen : nem ! 
A fönkelt gondolkozású magyar, ki páratlan szere-

tettel, hűséggel és ragaszkodással viseltetik sz. királya 
dicső utódai iránt, vallásában, erkölcseiben és erényeiben 
is lelkesült kegyelettel fog mindenkor függni ősei emlé-
kein, hogy sirját viszont az utódok áldó kegyeletének ko-
szorúja övezhesse. Amen. 

1) V. ö. XIII. Leo a német császárhoz. 1882. decz. 3. 
2) Izaiás. LI. 24. 
3) Kölcsey F. Minden munkái. 1860. Y. köt. 119. 

A budapesti Páli Szent-Vincze-Egyesület. 
Huszonötévi története. 

Gabler Lajos Pál titkár beszéde a nagyérdemű egyesület 
ezidei jubiláris közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

1871. évben találtam irattárunk legbecsesebb és leg-
drágább kincsét. Boldogemlékű IX. Pius pápa ő szentsé-
gének gróf Károlyi István, gróf Cziráky János és az ösz-
szes tagokhoz intézett 1871. évi február hó 15-én és pá-
pai dicsőséges uralkodásának XXY-ik évében kelt saját-
kezüleg aláirt örökbecsű levelét, melyben az 1870. évi 
deczember hó 31-én kelt hódolatteljes felterjesztést kiváló 
kegygyei fogadni méltóztatott és atyai szivének nagy 
öröméül szolgált szorongattatásának idejében iránta és a 
szentszék iránt kifejezett törhetetlen hűség s kegyelet, 
főkép nagy szivörömmel fogadja az érte elmondott imákat. 
Ezután a szentatya levelét a következőleg zár ja : „Dum 
autem divitem in misericordia Deum enixe adprecamur, 
ut vobis omni vera prosperitate cumulet et largiter sua 
gratia muniat, quo Vos ipsos in omni opere bono et in 
zelo pro justitia explicando tarn necessario tempore fideles 
Ecclesiae filios in dies magis exhibeatis ; praesidium 
vestrarum obsecrationum apud Deum nunquam Nobis 
defuturum confidentes, singularem ac vere paternam be-
nevolentiam Nostram vobis declaramus, ac in ejus certis-
simum pignus Apostolicam Benedictionem Dilecti Filii, 
Yobis singulis universis intimo cordis affectu impertimus." 
„Midőn az irgalmasságban gazdag Istent buzgón kérjük, 
hogy benneteket minden igaz szerencsével áldjon és ke-
gyelmével bőségesen erősítsen, hogy magatokat minden 
jótettben és alkamas időben mindenkor az igazság meg-
védésébeni buzgalomban, mint az egyháznak hű fiai 
mutassátok, kérelmetekre az isteni oltalom sohase hiá-
nyozzék, kiváló és igazi atyai jóvoltunkat nyilvánítjuk és 
legbiztosabb zálogául kedves fiaim nektek és minden 
egyesnek szivünk mélyéből atyai áldásunkat adjuk." 

Ezen évi márczius hó 6-áról egy levelet találtam, 
melyben az 1871. évi február hó 5-én Kalocsán megala-
kult Yincze egyletről dr Kubinszky Mihály, Mócsy Antal, 
Szülik József és Tóth József jelentést téve, felkérik az 
elnökséget, hogy a hazai egyletek sorába vegye fel és a 
bekebelezés eszközlése végett Párisba a jelentést tenné 

meg. 
Ez évi bevétel 1474 frt 17 kr., évi kiadás 1458 fr t 

49 krral szerepel. 
1872. évben értekezletünk bevétele 1175 f r t 49 kr., 

kiadása pedig 1021 fr t 90 krral van feltüntetve. 
1873. évben elnök : gróf Cziráky János, alelnök : gr. 

Apponyi Albert, lovag dr Balogh Sándor és dr Stockinger 
Tamás, titkár és könyvtárnok : Fuchs Sándor, pénztárnok : 
dr Czibulka M. Nándor, ruhatárnok: Hegyei Ferencz. 
Heti conferencziát rendszerint minden vasárnap d. u. 4 
órakor tartotta. Évi bevétele 932 frt 31 kr., kiadása 978 
frt 32 kr. 17 működő s 47 jótékony tagból állott. 36 
családot 23 gyermekkel gondozott és 5 egyént rendkívüli 
segélyben részesített. 

1874. évben 22 működő és 55 jótevő tag iparkodott 
nemes feladatát teljesíteni. Gondozott az év folyamán 32 
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családot 26 gyermekkel és 7 egyént rendkívüli segélyek-
ben részesített. Évi bevétele 1838 frt, kiadása pedi 1306 
írt 46 krt tüntet fel. 

Az 1875-ik év sem mutat változást. Működő tagjai-
nak száma nem növekedett, 53 jótevő pedig adományával 
járult az értekezlet magasztos czéljaihoz. 43 család 58 
gyermekkel gondoztatott és a budai vizkárosultakon kívül 
11 egyént részesített rendkívüli segélyben. Ez évben 
indult meg a mozgalom az alapszabályoknak a m. kir. 
belügyminisztériumhoz leendő felterjesztése iránt. Evi 
bevétel 2031 frt 02 kr., kiadás 1999 frt 58 kr. 

Az 1876. évről szólva, mindenekelőtt ki kell emel-
nem, hogy az 1876. évi április hó 2-án tartott értekez-
leten határozatilag kimondatott : miszerint dicső védszen-
tünk születésének harmadik százados évfordulója alkalmá-
ból dicső emlékét megünnepelni óhajtja és azért 1876. 
évi április hó 23-án d. e. 11 órakor, az egyetemi tem-
plomban szent misét mutattatott be az Urnák, melyet a 
központi papnövelde akkori kormányzója dr Roder Alajos 
kanonok mondott; ngs. s főt. dr Breznay Béla, pápai 
kamarás, egyetemi tanár, akkori központi papnöveldei 
tanfelügyelő pedig egy remek, kenetteljes és szép egyházi 
beszédet tartott. E gyönyörű beszédben, mely könyvtárunk 
egyik díszét képezi, Paulai szent Yincze élete meghatóan 
van ecsetelve és a következő részletekből áll : ki volt 
paidai szent Vincze . . . ki volt ő : melyek legnagyobb 
tettei, erényei és alkotásai. 

Ez évben 23 működő tag a felebaráti szeretet hő 
érzelmeitől áthatva iparkodott a vallásosság magasztos 
elveiből merített vigaszszal s anyagi segélylyel a szűköl-
ködők, árvák s elhagyattokon segiteni. 54 jótevő pedig 
adományával az értekezletet támogatta. Gondozott 36 
családot, 56 gyermekkel és rendkívüli segélyben 19 
egyént részesített. Evi bevétele 1302 frt 68 kr., kiadása 
1884 frt 47 krt tett. - (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Nagy idők, nagy kötelességek csekély nelá-

indulással. — 
Egymásután két tekintélyes nagy kerületben volt 

országos képviselőválasztás : az államtitkárrá lett Pulszky 
Ágoston kerületében, a miniszterré kinevezett Festetich 
Andor gróf kerületében. Mindkét kerületben, ha jól tud-
juk, a katholikus választók teszik a nagyobb számot, és 
mégis hasztalan keresünk e választásoknál valami katho 
likus akcziót. Sokat lehetne itt mondanunk, sokat lehetne 
megrónunk, látva azt a tespedt tétlenséget, szervezetlen-
ségét, ide-oda való kapkodást; látva, különösen ez egyik 
választás alkalmával azt az eljárást, hogy hosszú habozás 
után, csaknem az utolsó órában, egy oly férfi zászlaja 
alá állanak s indulnak a küzdelembe, ki maga is híve és 
szóvivője, a liberális egyházpolitikának és a polgári há-
zasságnak. E fejetlen kapkodást é3 teljes szervezetlensé-
get tapasztalva, önként is előtérbe lép azon kérdés : mit 
fog tenni a választó katholikusság a jövőre? A régi pár-
tok keretében fog-e mandátumot adni, vagy uj pártkeretet 
fog felállítani, a keresztény vallás, igazságainak s a ka-
tholikus egynáz veszélyben forgó nagy érdekeinek jobban 

megfelelőt, mint a hogy eddig az eddigi pártok keretében 
amaz isteni igazságoknak s eme nem kevésbé isten-em-
beri érdekeknek megfelelni lehetett ? 

E kérdés megoldásában mindenesetre a főszerepet a 
kath. papságnak kell vinnie, kinek vállaira a jövő válasz-
tásoknál nagy felelősség fog hárulni. Az idő, az esemé-
nyek, az isteni Gondviselés, őket tolta előre, az első 
sorba, hogy megindítsák a katholikus vallás emancipá 
czióját a jelenlegi áldástalan politikai párturalmak bék-
lyóiból, melyek az országgyűlést, sőt magát a trónt is 
már, — ime a megszavazott törvényjavaslatok mutatják. 
— a mindent felforgatással fenyegető radikálizmus szol-
gálatában tartják zsarnoki önkénynyel fogva. 

Most vagy soha. Valamennyi eddigi pártnak kerete 
szét van törve. A kormánypártból kiváltak a radikáliz-
musnak bátor ellenségei s bármikor képes kilépni a mér-
sékletnek kevésbé bátor, kevésbé vállalkozó elemei. A 
nemzeti pártot is megviselte a liberálizmusban való ár-
verezés, és Apponyi Albert legutóbbi jászberényi beszéde, 
— annak kijelentésével, hogy ő az istentelenségnek és 
vallástalanságnak megszavazott törvényjavaslataival szero-

; ben, ha azok törvények lesznek, sőt már most is, midőn 
csak törvényjavaslatok, minden ellenkezést oly „agitáczió*-
nak tekint, a melyben ő részt venni nem akar, — telje-
sen bizonyosokká tett bennünket. Magyarország 10 millió 
katholikus lakosságát arról, hogy mi katholikusok, a mi 
minden szabadelvüsködést : szabad elkereszténytelenedést, 
szabad elvallástalancdást, „köteles" vallástalan házasság-
kötést s az abszolút liberáhzmusnak egyéb megszavazott 
és megszavazandó Isten elleni tusakodást kizáró, kizárni 
köteles programmunkkal a nemzeti párt keretében a jász-
berényi beszéd után egyátalában el nem férünk, sőt abból 
mint „agitátorok" — egyelőre hiszem én, Apponyi Albert 
gróf jobb belátásának megérése idejére — ki vagyunk 
zárva. A függetlenségi és 48-as párt keretei, hogy szintén 
szétbomlottak, gondolom nem kell bizonyítani, hisz or-
szág-világ látja. Tehát most vagy soha! Most, igen, most 
érkezett el az ideje, hogy 10 millió katholikus lakosság, 
az ország többsége és java részének, melyben szerencsés 
vegyülettel minden nepfaj és nemzetiség java részével 
képviselve van, értelmessége, intelligencziája megemberelje 
magát s a helyzet, az epochalis korszak, az idők nagy-
ságával járó nagy kötelességek tudatára ébredjen s Ma-
gyarországnak uj pártalakulás megindításával uj politikai, 
uj állami, s ebből folyólag uj társadalmi életet adjon. 

Mi 10 millió katholikus, a kik a keresztény vallástól 
való elpártolást, az elzsidósodást, a vallástalanság „törvé-
nyes" szabadságát, a házasságkötés „kötelező" vallásta-
lanságát s ebből folyólag a házasélet lassú elistentelene-
dését soha. de soha sem fogjuk helyeselni, hanem mindezzel 
az Isten elleni rugdalkozással kiirthatatlan, mert itt isteni 
befolyásban s emberi természetünk lényegében gyökerező 
ellenkezésben fogunk lenni, mi 10 millió katholikus val-
lású polgárai Magyarországnak, a „kötelező" vallásosság-
nak más vallásfelekezetekből velünk tartó hiveivel és 
pártolóival szövetkezve oly hatalmas pártot vagyunk ké-
pesek — ha akarjuk és megtanuljuk a módját — az 
országban szervezni és az országgyűlés két végzetes vég-

I letet vagyis ellentétet képviselő eddigi pártjai közé beékelve 
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elhelyezni, hogy a nemzetietlen maradiság és a nem 
kevésbbé nemzetgyilkoló féktelen rohanás Tisza által meg-
honosított §váltógazdasága egy csapásra meg fog szűnni 
s helyet lesz kénytelen engedni az országgyűlésben az 
egészséges elvek uralmának. 

Összetett kézzel kérek minden katholikust, a kihez 
e szavak eljutnak, vigye ki az itt pengetett eszméket az 
életbe, — a maga hatásának az isteni gondviselés szerint 
kisebb vagy nagyobb körében, — de vigye ki okvetlen. 
Mi 10 millió katholikus, az ország többsége, szine-java, 
minden népfaiból és nemzetiségből, mi nagy dologra, az 
Isten akaratának végrehajtására vagyunk hivatva, köte-
lezve. Hát honnan várja ez a mostaninál jobb sorsra tör-
ténete által érdemesített ország az elkereszténytelenedés 
ellen a keresztény nagylétre való törekvés elhatározását ? 
Honnan? A zsidóságtól? Hisz ennek a népnek életeleme 
n népek elkereszténytelenitése. Es az elvallástalanodás 
szabadságának „törvényes51 uralma ellen hol keressen 
a vallásosságot kötelességnek tartó lelkiismeret ebben az 
országban menedeket, oltalmat, támogatást? Talán a 
protestantizmustól várjon ? Hisz éppen a protestáns vallás 
az, mely az ő legfőbb elvével, az egyéni tetszés elvével, 
tárt kapukat nyitott a vallási dolgokban, sőt minden do-
logban való önkényes eljárásnak le ennek legvégsőbb kon-
zekvencziájáig, — a hitetlenség és vallástalanság szabad-
ságának tetszéseig. Mi 10 millió katholikusság ebben az 
országban égbe kiáltó bűnt követünk el a jelen körül-
mények között Isten, az emberiség és hazánk ellen, hogyha 
elmulasztjuk megtenni azt, a mire ebben az országban 
egyedül vagyunk hivatva, képesítve, tehát kötelezve, 
igen, hogyha elmulasztjuk a kedvező időt és alkalmat, 
melyet az Isten a végett hozott reánk ily küzdelmesen, 
hogy álmainkból felverjen s Magyarország politikai, tár-
sadalmi, szellemi életének ujjáteremtésére mintegy felvil-
lanyozzon s feltámasszon. 

Katholikus paptársaimnak s világi értelmességünk 
köréből, kik e lap szavára figyelmeznek, ezúttal három 
dolgot ajánlok lelkiismeretes megfontolásba. Előre bocsá-
tom, hogy az első országos, kath. nagygyűlés országos 
katholikus határozatul kimondván azt, hogy mi Magyar-
ország katholikusai ezentúl csakis katholikus hitünket nem 
hántó, nem üldöző országos képviselőre fogunk szavazni, 
országos katholikus kötelességgé tette, melyet mindnyájan 
elvállaltunk, az országos képviselőválasztásokkal való fog-
lalkozást abban az irányban, „ne religio Christiana et 
ecclesia catholica quid detrimenti capiat." 

Mondjuk ki egyenesen és világosan : az nem érdemli, 
hogy katholikus, az névleges, gyáva, élhetetlen, a legfőbb 
dologban ész nélkül élő katholikus, a ki ebben az évben, 
ezekben a gondviseléses napokban az ország regeneráczió-
jával nem foglalkozik s nem gondol különösen három 
dologra : mi legyen a neve a programmja az uj pártala-
kulásnak s hogyan legyen az szervezve a többi pártokhoz 
való viszonyában minden kerületben s az országgyűlés 
plenumában. 

En soha sem tartottam magam mindent legjobban 
tudó embernek s azért őszintén bevallom, hogy nem 
tudom megmondani, e három közöl mi a legfontosabb s 
a sikerre nézve egy pártnál a legkiadóbb, hogy ugy 

mondjam. Annyit mindenki lát, hogy programm nélkül 
handabanda, szervezettség nélkül pedig csak tetszhalál a 
politikai élet nem egyéb. Az is világos, mondhatni kézzel 
fogható mindenki előtt, hogy sokszor a név egy szó, 
ügyesen megválasztva és tetszetősen kikiáltva felülmúl 
mindent egy egy pártnál, programmot és szervezetet, be 
folyásának elemi hatalmával. Épp most hajtotta végre 
szemeink előtt az uralkodó kormánypárt egy szónak, a 
maga nevének varázshatalmával a pártok programmjainak 
és szervezeteinek összetörő nagy műtétét. 

Azért én azt mondom, hogy az uj pártalakulásnál, 
vagyis az ezutáni képviselőválasztásnál nagyon de nagyon 
vigyzzunk az uj pártalakulás elnevezésével. Az programm 
is legyen lehető legegyszerűbb s legrövidebb. Fősúlyt a 
szervezkedésre kell fektetni ezidőszerint, a midőn még 
sem országos programmja, sem országos neve nincsen az 
uj pártalakulásnak. 

Az eddig felmerült név egy sem találta el azt, a* 
mire az országnak szüksége van. „Konzervatív", „szabad-
elvű", „nemzeti", „függetlenségi" — mind többé-kevésbé 
lejárt, kopotf nevek. „Katholikus", mint jelző, magában 
véve dicső név, de politikai párt elé nem való. Majd ezt 
egyszer külön czikkben kifejtem. „Néppárt" — az kevés. 
Keressük az uj pártalakulás nevét az uralkodó két vég-
let, a nemzetietlen maradiság és a nem kevésbé nemzet-
ölő szabadonczság között s adjunk neki magyarul érthető 
vagyis magyar nevet. A mi népünk nem tudja, nem érti 
mi az a centrum. 

A fődolog, mint mondám, hogy minden kerületben, 
akár legyen legközelebb választás, akár nem, a szervez-
kedés, a kath. választók összeterelésére, körülbelül ugy a 
hogy azt a „Magyar Néplap" indítványozta, elkezdődjék. 
Isten akarata ez. Ragadjuk meg. Az megsegít. 

Róma. XIII. Leo pápa a bölcselet, szépirodalom és 
művészet összhangjáról a középkorban. — 

Bolognában assisi sz Ferencz templomát restaurál-
ják. XIII. Leo pápa tekintélyes összeget küldött, hogy V. 
Sándor pápának az emiitett templomban levő sírját szin-
tén illően restaurálják. A síremlék magában véve is re-
mekmű, Sperandio da Mantova alkotása. Most miután a 
pápa szándéka teljesült s V. Sándor pápa siremléke res-
taurálva készen áll, a templom-restauráló bizottság köszönő 
feliratot intézett XIII. Leo pápához s mellékelte a res 
taurált síremlék aquarell-képét más egyéb becses okmá-
nyokkal. A szent atya nagyon szívesen fogadta a külde-
ményt és egy gyönyörű levelet irt a bizottságnak, melyben 
a középkor nagy századáról a XIII. századról remek 
vonatkozással emlékezik meg, kiemelve, hogy a bölcselet, 
szépirodalom, (Dante) a képző és épitő művészet között 
akkor igen szoros viszony és szép összhang uralkodott, 
a miben rejlik ama kor alkotásai mintaszerüségének és 
nagyságának titka. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy azt a gyönyörű levelet teljes szövegében közölhetem, 
a mint következik : 

Dilectis Filiis 
Curatoribus Templi Franciscalis 

JBononiam. 
LEO PP. XIII. 

Dilecti Filii, salutem et Apostolicam Benedictionem. 
— Quem vos baud ita pridem declarastis animum, quum 
erga Nos obsequentem et gratum, tum religionis artisque 
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sacrae studiosum, bene acceptum habuimus. Ex litteris 
enim vestris subiectisque pictis exemplis videre licuit, 
Alexandri V Pontificis sepulcrum, artis eximium opus, 
quam diligenter per vos apteque a iacturis redintegratum 
sit suoque honori redditum in templo S. Francisci Assi-
siensis : cuius quidem rei gratia libenter Ipsi certam vim 
contuleramus pecuniae. — Id similiter Nos delectat, ve-
stram in eo certare sollertiam ut idem templum, quod 
saeculo tertiodecimo splendida maiorum pietas condidit, 
omnino, post varios rerum casus, cultui divino restitua-
tur, ex dignitate formae pristinae augustius. Inde pro-
fecto specimen extabit praeclarae artis quae floruit per 
ea ipsa tempóra, ab ardore fidei et sapientiae lumine in 
primis laudata; quum scilicet disciplinae omnes sese tam-
quam ancillas doctrinae sacrae dabant in amplificanda 
divini nominis gloria. Nos autem, sicut solidam veterum 
sapientiam revocare, magistris in philosophia Aquinate, 
in litteris Aligberio, studuimus, studemus, ita ceteris hu-
manitatis artibus fructus optimos non dubie auguramur, 
modo eiusdem aetatis requirant et diligant exemplaria. 
Ars etenim nostra, quo propius ad formám sapientiae 
divinae, id quod magna tunc religione contendebatur, ac-
cesserit, eo plus decoris habitura est et virtutis ; in arti-
ficio praesertim aedium sacrarum, quae exemplari deser-
viunt caelestium (Hebr. VIII. 5.). — Vestrum igitur sit, 
tarn insigni in monumento nobile urgere sanctumque pro-
positum, iudicio sapienti. In quo ipso agite ut operam 
vestram Archiepiscopo novo non recte minus probetis 
quam Decessori probastis, de eadem re egregie merito : 
neque minus praesidii aderit certe vobis ab eius auctori-
tate et prudentia. — Ulud optandum restât, ut, nuntiatum 
a vobis consilium, votivae arae pro pace christiani populi 
ibidem dedicandae, re ipsa maturetur; nihil enim potest 
magis congruere consibis Nostris, quae saepius edidimus, 
cum civitatum bono et Ecclesiae dignitate coniunctis. Ita, 
templi renidente arte renovatisque auspiciis, sublimius in 
eo erigantur mentes, inflammentur animi ad insistendam 
iustitiae et pacis viam, qua exitus patet felix in caelum. 
— Coeptis votisque aspiret Deus, cuius benignissimam 
opem singulis vobis, dilecti Filii, per Apostolicam bene-
dictionem, paterno animo exoptamus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XIII Iunii anno 
MDCCCXCIY, Pontificatus Nostri decimo septimo. 

IRODALOM. 
= „Mária Anyánk" czimü könyvecskémre bátor 

vagyok tiszteletteljesen fölhívni a ftdő lelkipásztorok 
becses figyelmét. A könyvecske tartalmaz 59 szent elmélke-
dést szűz Mária 14 ünnepére. Az elmélkedések minden 
egyes ünnep előestéjére, reggelére és estéjére vannak 
alkalmazva, valamint a szent skapuláré és Nagy-Boldog-
asszony ünnepének nyolczadára. A könyvecske f. hó 2-án 
hagyta el a sajtót és már is szép kelendőségnek örvend. 
Csinosan van kiállítva, alakja kis nyolczad, terjedelme 16 
iv. Ára íüzve 60 kr., vászonba ízlésesen kötve 1 frt (Sa-
cerdotibus etiam erga sacra). Továbbá melegen ajánlom 
könyvecskémet a ftdő zárdafőnököknek, hogy azt növen-
dékeik, és azon ftdő lelkipásztoroknak, kik zárdaszüzeknél 
lelkiigazgatói tisztet viselnek, hogy azt az apáczák között 
terjeszteni szíveskedjenek. Adja a jó Isten, hogy szerény 
müvecském : af quo pede pulset pauperum tabernas regum-
que turres. Győr, Semmer Imre kármelita rendű áldozár. 

V E G Y E S E K . 
— Epizód a Szent István-napi ünnepélyről. A „ M. 

A." i r j a : Vége volt az istentiszteletnek, a szent Jobb-ot 
elhelyezték a Zsigmond kápolnában. Akkor azután széjjel-
oszlott az ünneplő sereg. A nép ezrivel tódult a lejáratok 
felé, s órákig tartott mig a megrekedt sokaság le tudott 
jutni a várból. A többi között Wekerle miniszterelnök 
kocsija is ott vergődött a tömeg között. Se előre, se hátra 
nem tudott jutni egy ideig. Egyszerre harsogó „éljen" 
hangzott föl kocsija mellett. Kíváncsi lévén, közelébe fér-
kőztem én is. Hát akkor veszem észre, hogy a nagyhangú 
„éljen"-ek bizonyos görbe orrok alól harsognak. Mellettem 
egy német asszony állt. Kérdi tőlem : 

— Wer ist der, dass man ihm „Elend" schreit? 
— Ez a Wekerle, mondom én. 
— A, ugy, ez a Judenkönig!? szólt az asszony, és 

mosolygott hozzá. . . 
És Wekerle ur tulboldogan élvezte az „Elend" kiál-

tásokat, melyek bizonyos görbe orrok alól harsogtak elő. 
— A király és unokái. Az Extrablattnak jelentik 

Ischlből, hogy ő felsége lefotografáltatta magát egy oda-
való fotográfusnál Mária Valéria kir. herczegnő gyermekei-
vel egy képen. A herczegnő is ott volt s midőn az elrendezés 
már megtörtént, oda fordultn hozzá a király s kérdezte: 
„Elég barátságosan nézek ?" 0 felsége ülő helyzetben van 
lefényképezve, a mint legifjabb unokáját, bepolyázott 
párnájában a térdén tartja ; a másik két unokája jobbra 
és balra áll mellette. Mária Valéria kir. herczpgnőnek 
régi óhajfása volt, hogy a király az ő gyermekeivel fény-
képeztesse le magát s a felség most teljesítette kívánságát. 

— Templomszentelés. Kegyeletes ünnep volt e hónap 
20-án, szent István napján Tisza-Földváron. Ekkor szen-
telték fel ugyanis az uj római katholikus templomot, 
melyet néhai Beniczky Gézáné kezdeményezésére Beníczky 
Géza és Kövér János buzgó gyűjtése és Schuster váczi 
püspök adakozása folytán építettek fel. A templomban, 
melyet Jung János czimzetes püspök szentelt fel, nagy 
közönség jelent meg. A szent beszéd alatt a püspök lel-
kes szavakkal emlékezett meg a tavaly elhunyt nemes 
grófnőről, kinek vallásos buzgalmának köszönhető java-
részt a templom felépittetése. A templomban megjelen-
tek : Beniczky Géza, gróf Almássy Imre, gróf Bolza József, 
gróf Cziráky György, Kövér János, Kövér Miklós vár-
megyei nagybirtokosok és ezek családjai. A vármegye 
képviseletében Almássy Géza főispán, Bagossi Károly al-
ispán és dr Kludik Imre tiszteletbeli főjegyző jelentek 
meg. Az egyházi szertartás után a tiszaföldvári nagy ven-
déglő dísztermében 50 terítékű díszebéd volt. 

— Nem kell liáz a hitoktatóknak. Illetékes körökben 
szó volt arról, hogy a fővárosban alkalmazott összes katb. 
hitoktatók egy hazban lakjanak s e terv kivitelére már 
nagyobb összegű adományt is kilátásba helyeztek részükre, 
sőt a józsefvárosban már kijelölték azt a telket is, melyre 
a „Katakéta-palotát" építik. A terv azonban megvalósu-
lása előtt dugába dőlt, mert maguk a hitoktatók belátták, 
hogy ők már azért sem lakhatnak egy házban, mert hiva-
tásuk mindegyiket a város más-más iskolájához köti s igy 
rem lakhatna a józsefvárosi házban például az, akinek 
Ó-Budán van dolga. A közös palota helyett most vala-
mennyien azt az óhajukat fejezik ki, hogy lakásuk és 
étkezésük a kerületi plébániákon legyen. 

SGs^ Szerkesztőségi jelentés. ^sSU 
A lap szerkesztője hazaérkezvén, a jövő számmal a 

szerkesztést átYeszi. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Emlékképek a régi magyar jezsuiták életéből. — A budapesti Páli Szent-Vincze-Egyesüle 
huszonötévi története. — Egyházi Tudósitás : B u d a p e s t : Sz. gyakorlatok Esztergomban. — Kath. Köztevékenység. — Irodalom 

Vegyesek. 

E m l é k k é p e k 
a régi magyar jezsuiták életéből. 

Közli : Mészáros Kálmán szent Ferenczrendi atya. 

II. 

Az emberi szenvedély, ha egyszer erőre kap, 
többé ha t á r t nem i smer ; igy volt ez a kassaiak-
nál ; szenvedélyüktől izgatva mindinkább növe-
kede t t dühök, különösen a jezsuiták elleD. Mit 
lá tva ezek kölcsönösen serkenték egymást a ha-
lálnak, ha kell, szent h i t ünké r t való hősies el-
viselésére, s Is tenben bizva, nyugod tan vá r t ák a 
zavar kifejlődését. Azonban a hivek esengve kér-
ték őket, hogy távozzanak a veszélyek e helyé-
ről, s t a r t s ák meg életöket még több el tévedtek 
lelki üdvére. E szives kéréseknek többé ellen 
nem ál lhatván s alaposságukat á t lá tván , e lhatá-
rozták magoka t e városból való eltávozásra. 

Holdvilágos éj volt, a Kassa falain őrtál lók 
e félhomályban némán j á r t ak föl alá a távolban 
kémlelve; jó tova magasan fellobogó tűzoszlopok 
lángjai valának kivehetők, s e tűzmáglyák kö-
rül, fegyverekkel e l lá to t t fekete a lakokat lehe-
t e t t kivenni. Ez Bocskay tábora s ez alakok a 
kirendelt őrök. 

Egyszerre egy re j t eka j tón ha t alak csusz-
szant ki a városból, kémlelve, nesztelenül a leg-
nagyobb vigyázattal ha ladtak sietve az Eper jesre 
vivő uton. Ezek a jezsui ták Belgiojosa nejével, 
ki velük együt t kisérli meg a menekülés lehet-
ségét. Alig pár ezer lépésnyi u t a t t ehe t tek , mi-
dőn egyszerre fegyverzaj s dühös szavak hang-
zának körülöt tük. El voltak árulva. Csakhamar 

á t l á t t ák , hogy i t t té t lenül nem vesztegelhetnek 
hanem valami t kell tenni . Egy-két szót vál tva 
maguk közt, öt részre széledtek el. Alig halad-
tak néhány lépést, midőn hir te len megrohan ta t -
tak, vesztük bizonyosnak látszot t ; de éppen ekkor 
t ü n t ki Is tennek gondviselése. Midőn tudniill ik 
üldözőik közé keveredtek, ezek közt le i rhat lan 
zavar t á m a d t s mig egymást taszigálták, az éj-
homályában fogdosták, ü t ö t t é k ; addig ők biztos 
helyen elrej tőztek. Csupán a jezsuiták főnöke 
volt még veszélyben. Midőn üldözői közül kime-
nekült , ezek szökését észrevevén, vad kiáltozással 
u t ána rohantak . Végső szükségben egy közel álló 
sürü bozótba menekül t , s a bozót belsejébe ha-
tol t . Azonban üldözői csakhamar észrevették hol-
lé té t , a legnagyobb vigyázat ta l a bozót megvizs-
gálásához fogtak. A főnök halá lá t bizonyosnak 
vélvén, t é rdre borul t s lelke hő imáival Is tennek 
a ján lá magá t . Az üldözők egészen melléje é r t ek ; 
de ő imába elmélyedve ezt észre sem vette. 
Felnézet t szemeivel a csillagos égre, s a fénylő 
csillagokban, mindannyi angyalszemeket lá to t t , 
melyek mosolygásaikkal mintegy hívni látszának 
őt egekbe. 

E - földöntúli érzetekből egyszerre egészen 
mel le t te levő elleneinek vad szítkozódásai ébresz-
ték föl. Meglepetve néz körül s im ! üldözői oly 
közel valának, hogy kezeikkel érhet ték volna el, 
s mégis, m in tha hályog bor í taná szemeiket, egyik 
sem ve t te őt észre. Ki ne látná ebben Isten 
u j já t ? A siker nélküli keresést megunva, ellenei 
távoztak a bozótból s körülöt te leheverésztek 
azon erős szándékkal, hogy mindaddig el nem 
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távoznak, mig a jezsuita éhség, vagy akármi 
által kényszerítve önként elé nem jön. Ez magát 
még inkább elrejtve, minden legkisebb neszt, 
mely elárulhatná, szorgosan elkerült. Ezalatt a 
hajnal pír fel tűnt a láthatáron s lassan viradni 
kezdett. 

Két véghetetlennek tetsző órát tö l tö t t ily 
kinos helyzetben, végre egy visszatarthatlan kö-
högés tö r t ki belőle, s ezáltal elárulva lá t ta 
magát. Azért lelkét ujolag Is tennek ajánlva s 
megadva magát sorsába felegyenesedett. Ekkor 
jö t t fel a nap s első sugarait feje körül fűzve, 
méltóságos s szivinditó kifejezést kölcsönzének 
arczának, úgyannyira, hogy üldözői, kik csak 
imént halálra keresék, most meglátva őt, szent 
borzalommal teltek el, s csodáljátok Isten gond-
viselését! bántatlanul hagyák őt elmenni anél-
kül, hogy csak hozzá is mertek volna nyúlni. 0 
azután felkeresvén e l re j te t t társai t , szerencsésen 
elértek Eperjesre, hol a császári tábornoktól 
örömmel fogad ta t t ak ; de ezt a protestánsok négy 
nap múlva megölték, nekik ismét tovább kel-
let t menniök, s csak hosszas viszontagság után 
értek ki hazánkból. 

Ez elbeszéléssel csak egy képet akar tam 
előállitani, mely visszaidézze emlékezetünkbe 
azon szomorú időket, midőn hazánkban a kath. 
vallás annyi üldözés és elnyomatásnak volt ki-
téve, s a protestántizmus részéről végpusztulás 
és kiirtással fenyegettetet t . Hazánkban össze-
vissza ment ekkor minden ; minden fel let t for-
gatva, kivetve a régi kerékvágásból. Mint a 
pusztitó és romboló áramlat ellen a védgátak, 
oly szilárdan állottak e vészteljes időben ellent 
a jezsuiták hazánkban, a protestánsok vallás-
romboló és pusztitó dühének. Ki részrehajtat lan 
igazsággal lapozza azon kor történelmi lapjait, 
annak be kell ismernie, hogy e rendnek önföl-
áldozó buzgalma s a hitélet fölelevenitésére és 
fölvirágoztatására tanus i to t t fáradhatlan tevé-
kenysége nélkül, hazánk több nevezetesebb és 
népesebb városaiban és helységeiben, melyek 
lakosainak nagyobb számát ma katholikusok 
képezik, csak protestánsokat ta lálhatnánk, s a 
templomok tornyain ragyogó dicső kereszt he-
lyét a kakas vagy buzogány diszitené. 

Legnagyobb nélkülözések közepette, vállukra 
köpenyt öltve s kezökbe vándorbotot véve jár -
tak-keltek az országban, különösen a kálvinisták-
tól okkupált helyeken iparkodtak letelepedni, s 

az Isten ige hirdetése által a tévútra terel t nyá-
jat visszahóditani, a megmarad taka t pedig, kik 
ezer s ezer kisértés és csábitásnak voltak ki-
téve, hitökben megerősiteni, volt egyetlen fel-
adatuk. 

Hogy igy aztán az ellenfél szemében nagy 
szálkák voltak a jezsuiták, s minden áron alkal-
mat kerestek ra j tok túladni, azt kiki gondol-
ha t j a magának. Különösen a kálvinista pásztorok 
minden kigondolható, gúnyt, rágalmat, hazug-
ságot, gyalázást fölhasználtak, hogy a nép előtt 
őket gyűlöletesek s kiál lhatat lanokká tegyék. 
Hogy többet ne emli tsek: megigézik a gyere-
keket, elrontják a marhákat, s jégesőt csőditenek 
a határra , ha már megéret t a vetés; hogy 
szarvaik, meg lólábaik vannak stb.1) Ily rossz véle-
ménynyel iparkodtak eltölteni az álnok lelké-
szek az e lámitot t földnépet. De az ellenség min-
den törekvése sem volt képes őket szent hi tünk 
terjesztése körül fölmerült nehézségek és akadá-
lyok legyőzésétől visszariasztani. Ennek némi 
igazolására, még egy képet állitok elő, egy tör-
téneti elbeszélésben. 

Honunknak egyik legszebb vidékére visz tör-
ténetünk, a Zemplén megyei Hegyaljához, a 
Tisza és Bodrok vidékére. Tokajtól nem messze 
van Liszka mezőváros, melynek első lakosai még 
IY. Béla király által hazánkba fogadott olaszok,2) 
s igy természetesen katholikusok vol tak; azon-
ban a vészteljes mohácsi csata után eltértek a 
helység lakosai őseik szent hitétől, s Kálvin kö-
vetői lettek. 

A tizenhetedik század elejéről szól elbeszé-
lésünk. Minden föl volt ekkor forgatva hazánk-
ban, s á t lá that lan zűrzavarba volt bonyolódva 
minden. Liszkán is szokatlan nagy volt a sürgés-
forgás, csakhogy i t t nem országos dolgok forog-
tak kérdésben, hanem az a hir te r jedt el, hogy 
másnap egy jezsuita fog a helységbe jönni, s ez 
volt azon rémhir, mely az egész helységet talpra 
álli totta, s mint ilyenkor tör ténni szokott, apró 
csoportokban összegyűltek a komámasszony — 
s uraimék, s összeütve fejőket, nagy bölcsen 
tanácskoztak a holnapi napról, de azért semmit 
sem határoztak. Többet végeztek a birónál ösz-
szegyült vének, mert ezek meghányva vetve a 

x) Kazy Hist. Univ. Tyrnav. 1731. 
2) Ma is 01asz-LÍ8zkának hivatik. 
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dolgot, abban állapodtak meg végre, hogy a 
jezsuitának kereken elkel t i l tani a bejövetelt , s 
ha szép szónak nem engedne, eröszakot használ-
janak ellene. 

Feszült várakozásban töl töt ték el a napot ; 
mig másnap az országútra felállított őrök jelen-
tik egy lovas csoport közeledését a helység felé. 
Volt egyszerre zűrzavar, mintha csak fejükre 
gyú j t a to t t volna a helység. A fiatalság lóra 
pa t t an t s k ivágta to t t ; mindenfelé haszontalan 
lótás-futás; a biró az összes tanácscsal a hely-
ség végére állt. Végre el jöt t a kalocsai érsek 
testvérének Pethő Lászlónak néhány huszárjától 
kisért jezsuita ; a biró uram azonban e kísérettől 
meg nem ijedt, hanem hivatalos állásba helyez-
vén magát, nagy komolyan igy szólt: 

„Uraim ! én az egész helység közmegegye-
zése s kivánatából ezennel ünnepélyesen megtil-
tom a jezsuitának a helységünkbe való belépést." 

„Kegyelmetek mit sem t i l tha tnak meg, felelt 
a huszártiszt, e helységben katholikusok is lak-
nak, s ezeknek szükségük van papra , s egyébkint 
is senkisem köteleztetik, ha nem akar ja a je-
zsuitát hallgatni." 

„Én kegyelmeteknek semmi rosszat sem 
fogok okozni, szólt közbe a jezsuita, s csak ké-
rem, egyszer engedjék meg, hogy szónokolhassak, 
s ha azután is kívánják elmenetelemet, akkor 
engedni fogok kívánságuknak." 

E szelíd szavak jó hatással valának a körül-
állókra, s rövid tanácskozás u tán kívánsága 
tel jesí t tetet t . Isten segélyébe bizva, egyenesen a 
templomba ment, mely zsufolyásig telve volt, 
k iket nagyobbrészt a kíváncsiság vi t t oda. A 
jezsuita szószékre lépett, már megjelenése ked-
ves hatással volt a jelenlevőkre, mer t ezek a 
várt ijesztő helyett, egy szelid ősz embert lá t tak 
maguk előtt, kinek szende arczvonásairól csupa 
jóságot lehetett leolvasni. Először csak ugy mo-
gorván, hidegen hallgatták ő t ; de midőn beszéde 
hallgatásába mélyebben elmerültek, hatalmas sza-
vai nem sokára szivükre hatot tak, s elszéleszték a 
tiszteletes uram által beléjük onto t t előítéletek 
sötét felhőit. A szent beszéd el lőn végezve; a 
nép mélyen meghatva indult ki csendben a 
templomból, s az előbbi gyűlölet helyét oly sze-
retet foglalta el, hogy elfeledve a tiszteletesnek 
igért abbeli fogadásukat, miszerint a jezsuitát 
hallgatni nem fogják; most maguk kérték fel, 
hogy tovább is tanítsa őket az örökélet igéire. 

Egy jelenvolt tanácsos pedig hazaérkezve, kiker-
geté házából az éppen ott volt tiszteletest, s 
kijelenté, miszerint többé nem ennek álnoksá-
gait, hanem a jezsuita ál tal hirdetet t örök igaz-
ságokat fogja hallgatni. Ily hatalma van szent 
hi tünknek. 

Találkoztak ugyan néhányan, kik vakságuk-
ban megmaradtak, s a jezsuitát, látva, hogy 
annyian követik, még inkább gyűlölték, hi tünket 
nyilván kigúnyolták ; no de hol az a tiszta buza, 
mely között i t t -o t t konkoly ne volna?! E vak-
ságban megátalkodottak közül különösen meg-
említésre méltó egy nő, ki annyira ment hitet-
lenségében, hogy nyilván kinevette a jezsuita 
által megtér teket , mert , úgymond ő, egy jött-
ment fekete csuhástól elhagyják magokat bolon-
ditani; de e gonoszságáért keservesen megbűn-
hődött . 0 tudniillik, hogy e bálványimádót, igy 
nevezte a jezsuitát , ne Ígyen kénytelen hall-
gatni , betegnek te te t te magát s ágyba feküdt ; 
egy alkalommal hallván, min t híja a harang 
Isten házába az élet igéinek hallgatására a hí-
veket, a körülállókhoz fordulva, nagy megvetés-
sel mondá : 

„Bár soha se halljam többé ez u tá l t harang 
hangját ." 

S íme kívánsága rögtön teljesült. — Egész 
testében görcsök húzódtak végig, szemei elho-
mályosultak, ajkai elkékültek, homlokán halál-
veriték gyöngyözött, tag ja i megmerevedtek, s 
csak e szót tudván kinyögni „húgom" testéből 
kiköltözött szerencsétlen lelke. ]) 

Szereecsétlen kimúlása intő például szolgált 
a lakosságnak, s annál többen tér tek át az egye-
düli igaz hitre. Isten megáldá a jezsuita műkö-
dését, szent malaszt jának harmatával öntözé a 
szivbe ol tot t igéket, s azok megtermék gyümöl-
csüket. Hogy pedig mennyire te r jedt el szent 
hitünk, leginkább tetszik abból: hogy a körül-
fekvő faluk lakosai is seregesen tódultak Lisz-
kára, hogy lelkük javát eszközöljék. 

De azért voltak ám olyanok is, a kik lát-
ták a tör ténteket , hal lot ták a jezsuita beszédeit, 
de azért nemcsak hogy meg nem indultak, hanem 
inkább boszankodásaiknak vége hossza nem volt ; 
miután ők gonoszak lévén, csak azért is hara-
gudtak rá, mert látták, mint szabadit ki napon-
kint többet s többeket a gonoszság örvényéből, 
pedig ők abban lelték örömüket, ha az egész 

Kazy Hist. Univ. 
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világ oly gonosz let t volna, mint ők. Bűnben 
megkérgesedett sziveikről oly nyom nélkül vesz-
tek el a jezsuita szavai, mint a falra hányt borsó. 
Hogy ezek szemében nagy szálka volt a jezsuita, 
s hogy alkalmat kerestek ra j ta akárhogyan is, 
de túladni, azt el lehet gondolni. A gonoszoktól 
várt alkalom, a jezsuitát magokról lerázhatni, 
csakhamar megérkezett. Midőn Liszkán javában 
hirdeté Isten országát, egyszerre csak hire jöt t , 
hogy Bocskay kitűzte a forradalmi zászlót. El-
gondolható, mint kerekedtek felül e hirre a kál-
vinisták, s mindaddig nem nyugodtak, mig a 
jezsuitát a távozásra nem kényszeriték, s mi-
után látta, hogy i t t többé maradása nincs s mél-
tán félhetett bosszúvágyuktól, a la t tomban éjnek 
idején, egy tiszai halász csolnakon, egy csolna-
kosra bizván magát elmenekült. Csakhogy éppen 
ez embere, kinek segitsége által reményiet te 
megmenekülését, a leggyalázatossabb módon 
akarta rászedni, s ő t a Tisza hullámaiba temetn i ; 
ki erőszakkal egy sebes örvénybe terelte a ladi-
kot, s midőn már benn volt, letevé az evezőket 
a Tiszába ugrott , mielőtt e szavakat mondá: 
„No jezsuita, hadd lássuk mit tudsz?" s kiúszott 
a partra. „A gazember ! tehát vizbe akará foj tani 
a jezsuitát. 

A sajka most nyilsebességgel haladt a ke-
ringő hullámoktól sebes körben forgatatva egy 
kiálló latörzsnek, melyen bizonyára ezer darabra 
fog összezúzatni, s igy a jezsuita veszte bizonyos-
nak látszék. Azonban Isten csodálatosan megmenté 
hű szolgáját. A fatörzstől nem messze egy fűzfa 
ereszté le a vizbe gallyait. E végszükségben a 
jezsuita magát Isten kegyeibe ajánlva, k iugrot t 
a sajkából az emiitet t füz felé oly ügyesen, hogy 
annak gallyaiba fogózhatott. Alig tevé azt, mi-
dőn háté mögött erős recsegés volt hallható ; 
im a sajka apró darabokra tör t össze. Ha egy 
perczet késik, menthet lenül veszve van.1) 

Innét megszabadulva nem sokára Tokajban 
volt, de i t t sem volt maradása a protestánsok 
üldözése miatt. I t t egy kocsit bérelve ha j t a to t t 
ki a városból; azonban uj veszélyek várakoztak 
rá. Alig hagyá maga után Tokajt, midőn néhány, 
a liszkai kálvinisták által felbérelt egyén állta 
ú t já t , s vad káromlások közt akarák lehurczolni 
a kocsiról. Azonban i t t is megvédé őt a Gond-
viselés. Az útonállók főnöke ugyanis hirtelen 
földre zuhant, s bár mint erőlködött, nem birt 

Kazy fölebb emiitett munkájában. 

fölkelni, segiték őt társai; hiába! megsem moz-
dulhatott , mintha csak le le t t volna szegezve. 
Felbőszülve ez esett mia t t egyik társa, kardjá-
hoz kapott , hogy vele a jezsuitát levágja ; de 
minden erőfeszítése daczára sem birt a azt ki-
húzni hüvelyéből. Istennek ily kézzel fogható 
intésére megszeppenve, bántat lanul hagyják el-
menni a legyilkolni szándékolt jezsuitát ; tehát 
i t t is szerencsésen mgmenekülve sok viszontag-
ság után Krakkóba, innen végre szülőföldére ért.x) 

E két tö r téne t i kép is már eléggé tanu-
pitja, mily erélyes, mily hű bajnokai voltak, 
szent hi tünknek a jezsuiták. Ez csak egy-két 
vonás azon óriási képnek rajzolatához, melyet a 
jezsuiták önföláldozó buzgalma, hazánk ama szo-
morú korszakából, a történelem lapjain előtün-
tet . Ok voltak azok, kiket az Ur különösen lát-
szott kiválasztani a bűn és gonoszség megron-
tására. 

Vannak irkászok jelenleg, kik csak a hazud-
ságból élődnek, s kik ragadozó madarak módjára 
az ép egészséges hus mellet t elrepülve, csak a 
dögre szeretnek szállani. Ezek a mulatságot haj-
hászó világot nem tudják jobban mulat tatni , 
mintha szent egyházunk több intézetei ellen a 
legszemtelenebb rágalmakat hozzák föl. — Ren-
desen a papság előőrseit, a jezsuitákat rán t ják 
elő, kivált napjainkban, midőn e jámbor atyák 
missziók által az emberi nemnek oly kitűnő 
szolgálatokat tesznek. Midőn ők, nemcsak Ázsia, 
Afrika, Ausztrália vad népeit, az igaz vallás kö-
vetésére terelik, de Európa népes s müveit or-
szágaiban különösen hazánkban is, fáradhatlan 
tevékenységük s buzgóságok által, mig egyrészt 
az igaz vallástól elpártoltak közül oly sokat 
szereznek vissza az egyháznak; másrészről, hi-
tükben megingott, megtántorodot t s eltévedt 
ker. katholikusokat, erősítenek meg vallásukban, 
s oly sok nagy bűnökbe és gonoszságokba me-
rülteket , szabadittanak ki, s midőn lelküket 
megmentik, visszaadják e különben végbukás 
szélén álló elzüllötteket, az emberi társadalom-
nak, mint hasznos és tevékeny egyéneket. 

Csak e csekély töredék, mit Jézustársasá-
gának történetéből közöltünk már elégséges lehet 
arra, hogy ebből következést vonhassunk, e rend 
megszámlálhatlan egyéb tevékenységére s buz-
galmára, melyekből minden tisztességes ember 
láthatja, mit és mennyi szolgálatot t e t t e rend 

Ugyanott. 
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csak Magyarhonban is a vallásnak s az emberi-
ségnek. A ki az emberi nem ideiglenes és örök 
boldogságát őszintén óhajt ja, azt fogja kivánni, 
hogy e rend minél inkább virágozzék és gyara-
podjék. 

A budapesti Páli Szent-Vincze-Egyesület. 
Huszonötévi története. 

Gabler Lajos Pál titkár beszéde a nagyérdemii egyesület 
ezidei jubiláris közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

Tovább haladva pályánkon az 1887. évhez jutunk. 
20 működő tag fáradalmat nem ismerő tevékenységgel 
az anyagi és szellemi ápolásra szorult s gyakran minden-
kitől elhagyott szegényt, lakaiban felkeresve, iparkodott 
a keresztény kegyelet őszinte részvétével felmerülő bajai-
ban vigasztalni. Orvos tagja földi jutalom nélkül iparko-
dott szenvedő felebarátjának enyhülést szerezni, 54 jótevő 
tag pedig kegyes adományával és befolyásával segédkezet 
nyújtott . Évi bevétele volt 1880 frt 34 kr., kiadása 1759 
frt 75 kr. Gondozott 38 családot 64 gyermekkel és 15 
egyént rendkivüli segélyben részesitett. 

Csendesen és zajtalanul, mint az erdő sűrűjében 
csörgedező patakocska, melyet sem a tomboló viharok, 
sem a romboló zivatarok útjában nem zavarnak, működött 
értekezletünk tovább. 

1878. évben a ruhatárnoki teendőket Eizenberger 
Márk végzé. 19 működő, 54 jótevő tag adományával ipar-
kodott sáfárkodni és tagjainak beható meggyőződése alap-
ján a fájdalom és nyomor sajtolta könnyeket törölni. Évi 
bevétele 1586 frt 34 kr., kiadása pedig 1997 frt 56 kr. 
Gondozásban volt 36 család 62 gyermekkel és 31 egyént 
rendkivüli segélyben részesitett. 

Az 1879. év a vezetésben nem mutat semmi váltó* 
zást. Működő tagjainak száma ez évben 17-re apadt, mig 
jótevőinek száma 54, változatlanul maradt. Bevétele 1652 
frt 59 kr., kiadása 1511 frt 95 krral szerepel. Gondozott 
35 családot 60 gyermekkel és 25 egyént rendkivüli segély-
ben részesitett. 

1880. évben működő tagjainak száma 16-ra apadt ; 
ellenben jótevőinek száma 58-ra emelkedett, 1956 fr t 42 
krnyi bevétellel szemben 1708 frt 13 krnyi kiadása volt. 
32 család gondoztatott 68 gyermekkel és 33 egyén rend-
kivüli segélyben részesittetett. Az 1880 évi február hó 
8-án tartott értekezleten kimondott határozat alapján, 
nagyböjt első vasárnapján, mint az értekezlet egyik ün-
nepén d. e. 11 órakor szent mise tartatott . Egy vadhá-
zasság szentségi méltóságra emeltetni segélyeztetett. 

1881. évben nem volt ruhatárnok. Tagjaink száma, 
kik önfeláldozó feladatukat teljesítek 15 volt, e csekély 
számú működőt 52 jótevő tag pénzbeli és egyébb adomá-
nyával támogatott. Évi bevétele 1775 frt 90 kr., kiadása 
ellenben 1771 f r t 62 krral szerepel, 31 család rendes 
gondozásban részesült 64 gyermekkel és rendkivüli segély 
15 egyénnek nyújtatott. 

Az 1881. évi február hó 27-én tartott értekezleten 

bejelentetett, hogy értekezletünk felejthetlen alapitója 
Méltóságos és főt. dr Kubinszky Mihály püspök Baján 
meghalt, miért is érette a halotti ima elmondatott s lelki 
üdveért 1881. évi mártius hó 3-án halotti szent mise tar-
tatott ; az 1881 évi mártius hó 6-án tartott értekezleten 
pedig gróf Elnök ur ő exclja a legbensőbb részvéttel 
adott kifejezést a püspök elhunyta felett, és felejthetetlen 
nevét, mint egyletünk alapitójának hálás emlékben kéré 
tartani. 

1881. évi junius hó 12-én pedig egy ujabbi vesztes-
ség jelentetett be, és pedig értekezletünk első elnöke 
Nagyméltóságú gróf Károlyi István elhunyta, a megbol-
dogultért a szokásos halotti ima elmondatott s neve meg-
örökíttetett. 1881. évi julius hó 19-én védszentünk ünne-
pén pedig a főtisztelendő servita atyák templomában d. e. 
9 órakor szent mise tartatott . 

188,2. évben elnöke értekezletünknek nmlgu gróf 
Cziráky János, alelnökei : dr Stockinger Tamás és lovag 
dr Balogh Sándor, pénztárnoka dr Czibulka M. Nándor, 
t i tkára és könyvtárnoka dr Wolafka Nándor József. 14 
működő tagját munkájában 52 jótevő gyámolította, 27 
család 56 gyermekkel állott gondozásban, és 35 egyén 
rendkivüli segélyezésben részesült. Evi bevétele 1647 fr t 
35 kr., kiadása 1679 fr t 21 kr. 

A titkári jelentés a szent Írásból vett szép idézetek-
kel a felebaráti szeretetet és annak gyakorlatát ajánlván, 
többek között igy szól: 

„Nyomorgó felebarátjának testét és földi életét ipar-
kodik gondozni a keresztény szeretet, de lelkét, halhatat-
lan lelkét is törekszik megmenteni és megnyerni. Segítve 
az élet bajain, fel akarja emelni a lelket és felemelve a 
lelket segített igazán és gyökeresen." 

„S igy boldogítja a keresztény szeretet, — segitve 
a nyomorgó testi bajain, de még inkább orvosolni töre-
kedvén a lélek bajait, — az egész embert és egyedül si-
keres módon oldja meg ama nagy kérdést, mely az el-
vesztett paradicsom után siralomvölgygyé változott föl-
dünket mindenkor foglalkoztatta és kivált napjainkban 
oly élesen föllép : az emberi nyomor, a lét elégiájának 
nagy kérdését. „Egyletünk ezen felebaráti szeretet ápolá-
sának él ; és a XV. egyleti évben is hetenkint osztogatott 
élelmi szereket; lakbérrel segitett a hajléktalansággal 
küzködőkön ; a szükséges öltönyöket nélkülözőket ruházta ; 
hasznos könyveket jut tatot t a gyermekeknek ; téli időben 
meleg szobáról, nagyobb ünnepek alkalmával még némi 
kis megörvendeztetésekről is gondoskodott. Ügyvédi tá-
mogatásban is részesitett néhányat ; orvos tagja, minden 

földi jutalom nélkül, gyakran sietett a betegekhez, támo-
gattatván e részben a helybeli t. cz. gyógyszerészek nagy-
lelkű segitsége által, kik a gyógyszereket ingyen kiszol-
gáltatták." 

„Fájdalmas szívvel kell még megemlékeznünk az 
elmúlt év veszteségeiről. Szeretve tisztelt elnökünk az 
1882. deczember hó 17-én tartott értekezleten mondott 
szavait használjuk : „Mikor bánatos visszaemlékezéssel 
több súlyos veszteséget kell érintenem először is gróf 
György Lászlót (f 1882. mártius 30-án) illik megnevez-
nem, ki mindenkor lelkesitőleg, tanácsadólag és buzditó-
lag működött egyletünk szép feladatainak teljesítésében, 
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kinek emléke örökké fenn fog maradni, kinek nevét áld-
ják azon szám nélküli szegények, kik ötöde mindenha 
tetemes segélyben részesült, kinek nagylelkűségét örököl-
vén fenkölt szellemű leányai atyjuk drága emlékét való-
ban a legnemesebb módon ápolják. — Még egy másik 
buzgó tagtársunkat is ragadta ki a halál úgyis megrit-
kult sorainkból : derék titkárunkat, Fuchs Sándort (f 1881. 
november 10-én) ki hervadhatlan érdemeket szerzett ma-
gának a szegények szolgálatában, kit mindnyájan szeret-
tünk és tiszteltünk, kinek csendes, önzetlen, önfeláldozó 
munkássága által szerzett emléke mindenkoron fog élni 
egyletünkben. — Végre egy harmadik tagtársunkat is 
vesztettük el, ki egyletünk első éveiben nagyobbára mint 
ruhatárnok buzgólkodott és ki messze e hazától a szent-
földön találta végpihenőjét." 

„De ujdon remények — igy folytatá szavait — tá-
madnak az uj tagok belépése által, kik hivatva lesznek 
a támadt hézagokat pótolni és szélesebb körökben fel-
kelteni és fentartani az érdekeltséget a felebaráti szeretet 
tetteinek nagyobb mértékben leendő gyakorlása iránt." 

Jelentését pedig ekkép végzi: „A kettő — úgy-
mond szent Ágoston — a gazdag és a szegény egymás-
nak ellentétes, de egymásnak szükséges. Nem volna az 
emberek között szűkölködő, ha volna mindenkor ember-
társát támogató. A gazdag a szegényért van és a szegény 
a gazdagért. A szegény könyörög, a gazdag könyörül és 
az Isten a legkisebbért is nagyokkal jutalmaz." 1) 

1883. évről nem sokat mondhatunk ; Elnök gróf 
Cziráky János ; alelnökök : lovag dr Balogh Sándor és dr 
Czibulka M. Nándor, pénztárnok dr Wolafka Nándor Jó-
zsef, titkár és könyvtárnok : Kador Sándor, ruhatárnok : 
Rosenbaum István. 23 működő tag mellett 68 pártoló 
segité elő a felebaráti szeretet gyakorlatát a nyomorral 
és Ínséggel küzködő testvéreken. Évi ^bevétele 1532 fr t 
98 kr., kiadása 1340 frt 37 kr. Gondoztatott 24 család, 
melyben 41 gyermek volt, rendkívüli segélyben pedig 33 
egyén részesült. 1883. évi február hó 11-én, mint a nagy-
böjt első vasárnapján tartatott 11 órakor ünnepélyes 
szent mise. 

A párizs' főtanács 1883. évi február hó 13-án kelt 
levelében résztvevő hangon emlékezik meg veszteségeink-
ről és nagyobb lendületet kiván értekezletünk elterjesz-
téséhez nemcsak a fővárosban, hanem hazánk többi váro-
saiban is fiókértekezletek létesítését kivált hangsúlyozván. 
1883. év folyamán vesztette el értekezletünk dr Stockin-
ger Tamásban, egyik buzgó világi alelnökét, ki az embe-
riség egyik nagy jótevője és kimagasló, érdemdús, jeles 
férfiú volt. 

Az 1884. évben alelnökök voltak : lovag dr Balogh 
Sándor és dr Czibulka M. Nándor, pénztárnok : dr Wolafka 
Nándor József, titkár és könyvtárnok : Kador Sándor, 
ruhatárnok : Rosenbaum István. 31 működő és 66 pártoló 
tag iparkodott a magára vállalt feladatát megoldani. 
Évi bevétele 1099 forint 77 k r , kiadása pedig 1354 fr t 
77 kr. 

A titkári jelentés összehasonlítást tesz értekezletünk 
é.s más hasonló jótékonyságot gyakorló egyletek között 
és igen helyesen a következőket mondja: 

M. Aug. de verbis Domn. serra. 11. 

„Amig az úgynevezett emberbaráti egyesületek csu-
pán a nyomorgó testet segélyezik, a test szomját, éhségét 
csillapítják, addig egyesületünk védszentje szent Vincze 
példáját követve, a nagyobb, a lelki segélyben is része-
siti gondozott szegényét. 

A valódi keresztény felebaráti szeretet, mely ember-
társában Isten képmását tiszteli, azt testvérként szereti, 
vezérli egyesületünk minden tagját, midőn a dohos, rom-
lott levegőjű pincze vagy padlás kamrácskában felkeresi 
az elhagyottat, a világtól teljesen feledett szegényt. 

Csekély ugyan az anyagi segélyezés, melyben egye-
sületünk szegényeit részesítheti, de azért nagynak, hatha-
tósnak ta r t juk ; mivel, a midőn a testnek segélyt nyújt, 
addig a léleknek vigaszt, Istenbe való bizodalmat, meg-
adást, megelégedést és nyugalmat igyekszik szerezni igaz 
felebaráthoz illő közeledése és vigasza által." 

Jelentését továbbá igy folytat ja: „Legfájdalmasabb 
szívvel kell megemlékeznünk ama súlyos csapásról és 
pótolhatlan veszteségről, mely egyesületünket Cziráky 
János gróf elhunytával érte. 

Legbuzgóbb elnöke volt ő az egyesületnek, a ki 
lelkes tevékenységgel képviselte az egyesület érdekeit, 
atyai szeretettel gondoskodott az egyesület gondozottjai-
ról, buzgó és mély vallásossága által serkentő példát 
nyújtott ugy egyesület tagjainak, valamint szegényeinek. 

Törölhetlenül él emléke az egyesület, valamint az 
egész ország szivében. 

Az egyesületnek gyászlapjára még két nevet kellett 
feljegyeznünk, ezek : Simon Vincze csornai prépost, és 
Kruesz Krizosztom, pannonhalmi főapát. 

Mindkettő fényes név, mindegyik emlékét hálaköny-
nyek öntözik és tartják fen a szivekben, melyeknek oly 
sokszor nyújtottak enyhülést. 

Legyen áldva nevük!" 
(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest. Sz. gyakorlatok Esztergomban. — 
Örömmel, s bizonyos benső szózat által szívesen 

ösztönöztetve sietek szivem érzelmeinek, bár csak csekély 
kifejezést adni ; hisz nem valami közönséges az, mi e 
jelen pillanatban írásra ösztönöz, hanem egy érzemény, 
mely a szívnek szüksége és élete, egy érzemény, mely 
nélkül az hasonló a kialudt hamuhoz, egy érzemény, 
mely oly méltóságra emeli azt, hogy a mulandóság ha-
tárain tul emelkedve az örökkévalóságban is örökké élni 
és uralkodni fog a szeretet. A szeretet tulajdona tárgyát 
szem elől hordani s azzal adandó alkalommal foglalkozni. 
Én sem mulaszthatom el ez alkalmat, midőn főmagasságu 
bíboros érsekünk Vaszary Kolos főpásztori buzgalma foly-
tán alkalmunk volt a sz. gyakorlatok lelki áldásaiban 
részesülni, hogy iránta a megemlékezés adóját le ne 
rójjam. A sz. gyakorlatok f. h. 21-én délutáni 5 órakor a 
Szentlélek segítségül hívásával kezdőttek az esztergomi 
papneveldében, ft. Kosty és Ertl jézustársasági atyák 
vezetése mellett. A megnyitó beszédet ő eminencziája 
tartotta, ki a három napi ájtatosságon keresztül mindig 
személyesen jelen volt azokon, naponként misézett s va-
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lóban apostoli buzgósággal részt vett az ájtatosságokon. 
A sz. gyakorlatokat befejező ténykedés szombat reggelén 
tartatott meg. A Te Deum megtartása után a biboros lelkes 
emelkedett szavakban búcsúzott el papságától. Elérzéke-
nyülve mondá papságának, hogy ő vele cseréljék ki szi-
veiket, melyeket főpapi kezével az ur oltárára helyez s 
viszont kéri őket is, hogy őt is fogadják be szivök és 
szeretetükbe. 

Hála és köszönet biboros főpásztoromnak a béke 
és szeretet e nemes, fenkölt szellemű férfiának a sz. gya-
korlaton megjelent 130 paptársam nevében is, ki ily mó-
don megadta nekünk a lélek ama békéjét, melyet az irás 
szavai szerint a világ meg nem adhat. 

Emlékezet okáért legyen szabad az esztergomfő-
megyei papság történetében emlékezetes eme lelki szent 
gyakorlatok napirendjét is szóról szóra ide iktatni, ugy 
a mint azt a gondos lelkipásztor atyai szive hálás fiai 
számára megfogalmazta : 

ORDO DIURNUS 

SUB SPIRITUALIBUS EXERCITIIS OBSERVANDUS. 

Feria III. Ad campanulae signum ante horam 
sextam pomeridianam omnes et singuli conveniunt ad 
Sacellum Seminarii Archi-Episcopalis. Hora 6-a. 1. Can-
tatur hymnus „Veni Creator Spiritus" ; 2. Allocutio ad 
Congregatos; 3. Dein meditatio praeparatoria. Hora 8-a. 
Coena, sub qua lectio sacra. Hora Preces vesper-
tinae in Sacello. Dein quies. 

Feriis IV. V. VI. Hora 6-a. Surrectio. Hora 1/21-a. 
Praemisso signo campanulae preces matutinae in Sacello. 
Meditatio. Dein Missa, cui omnes interesse debent. — 
Sequitur alia Missa, cui qui voluerint, interesse possunt. 
Hora Ientaculum in Refectorio. Tempus liberum. 
Hora 1/210-a. Horae minores in Sacello. Meditatio cum 
Reflexione earn sequente. Tempus liberum. Hora 3/412-a. 
Examen conscientiae. Hora 12-a. Prandium, sub quo 
lectio sacra. Dein brevis Vjsitatio SSimi. Tempus liberum. 
Hora. 2-a. Vesperae et Completorium in Sacello. Con-
ferentia. Tempus liberum. Hora 4-a. Matutinum cum 
Laudibus in Sacello. Meditatio. Reflexió. Hora 7 a. Coena. 
Dein Yisitatio SSimi. Hora 1/29sa. Preces Vespertinae 
cum Litaniis de SSimo Nomine Jesu vei Lauretanis. Dein 
quies. 

Sabbato. Hora 5-a. Surrectio. Hora V26-a. Preces 
matutinae in Sacello. Missa, sub qua Communio. Preces 
pro lucrandis Indulgentiis. Allocutio finalis. „Te Deum 
Laudamus." 

Notanda. I. Quamvis Sacerdotes SS. Exercitiis se 
impendentes sub his Missam celebrare possint, non expe-
dit tarnen cum ne ordo praestitutus, qui est anima rerum, 
turbetur, tum ut hac etiam per dies aliquot abstinentia, 
spiritum humilitatis et animum contritum contestentur. 
2. Tempus liberum impendendum est imprimis discussioni 
conscientiae, sen examini status animae, et tarn necessa-
riae praeparationi ad S. Confessionem peragendam ; dein 
vero etiam lectioni spirituali vei orationi vocali, v. gr. 
recitationi Coronae B. M. V. et similibus. 3. Quum teste 
Spiritu Sancto Thren. 3. 26. „bonum sit praestolari cum 
silentio salutare Dei" per totum SS. Exercitiorum tem-

pus divini huius effati omnes et singuli memores sint, et 
silentium observent, est necesse. 4. Ut Officium divinum, 
prout debet ac decet, persolvi queat, in recitatione eius-
dem ad asteriscos pausae observentur, et respirium 
sumatur. 

Confessarios huius s. tridui constituimus sequentes 
Sacerdotes : P. Andreám Ertl et Colomannum Rosty, So-
cietatis Jesu Presbyteros et SS. Exercitiorum Doctores, 
item Ladislaum Lukáts E. M. S. Canonicum. Joannem 
Keller Eccl. Coli. Tirnav. Canonicum. Joannem Fábián 
E. M. S. Canonicum honor, et parochum Ersekujváren-
sem. P. Tlieodosium Kovács, Ordin. S. Francisci Prov. 
Marianae Presbyterum, quibus omnibus etiam facultatem 
a casibus Nobis reservatis absolvendi in Domino concedi-
mus. Strigonii, die 18-a Augusti 1894. Claudius m. p. 
Cardinalis AEppus. 

Budapest-Ujlak, 1894. augusztus 26-án. 
Br Ott Ádám, 

plébános. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 

A „holt kéz" jótékony működése. 

A magyarországi püspöki kar azon sajátságos hely-
zetben van, hogy ha a jótékonyság terén gyakorolt nagy-
lelkűsége s bőkezűsége valamiképp nyilvánosságra hoza-
tik : akkor az antiklerikálisok tábora feljajdult s irigység 
szülte behatások alatt tele kürtöli a világot, hogy a fő-
papok ennyi meg ennyi felesleges vagyonnal birnak, a 
melytől őket meg kellene fosztani, s azt j obb? ! czélra 
fordítani ; ha pedig a tett jótéteményeket csupa szerény-
ségből eltitkolják, s nem engedik, hogy azok nyilvános-
ságra hozassanak : akkor meg pláne szükkeblüséggel, 
fösvénységgel, a szegények iránti szivtelenséggel vádolják 
őket, s megint csak tele szájjal kiabálnak, hogy a papi 
vagyon holt kezekben van. 

Ha már a világ azokkal szemben, a kik vele szám-
talan jótettet gyakorolnak, oly hálátlan : szerintem nem 
szerénytelenség közzé tenni azt, a mit főpapjaink oly 
nemeslelküen s oly nagy mértékben a közjó terén gya-
korolnak. 

íme ! az alábbi példa is eléggé bizonyitja a holt 
kezek működését. 

Hogy mélt. főt. Rimely Károly beszterczebányai 
áldott lelkű s apostoli buzgalmu püspök ur az Esztergom 
főegyházmegyében, melynek papja volt, oly nagy mérv-
ben gyakorolt áldozatkészségét, miként ez a lapokból is 
ismeretes, a nevezett főegyházmegyei aggpapok nyugdíj 
alapjára ugyanis 5000 frtot, a pozsonyi régi dóm helyre-
állítására 7000 frtot nagylelkűen adományozott, — besz-
terczebányai egyházmegyében is tőle telhetőleg folytatja : 
erről az alábbiak tanúskodnak. 

Eltekintve azon nagy összegektől, melyekkel szegé-
nyebb sorsú egyházmegyéje papságát, s nyomorral küzdő 
hiveit^ ugy szintén más professionatus szegény embertár-
sait istápolja, nem különben azoktól, melyeket különféle 
jótékony czélokra áldoz : nemes szivének legújabb jele 
ama 1000 frtnyi összeg, melyet a beszterczebányai egy-
házmegyei aggpapok segélyalapjára sajátjából adományo-
zott ; e mellett a gr. szt. kereszti kastélyában levő kápolná-
nak góth stylusban történt helyreállítására s uj lépcsőház 
felépítésére 8000 frt költött. Deus rétribuât. 
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IRODALOM. 
— A győri karmelita zárdában kapható: I. Kármel-

hegyi Rózsabimbók czimű imádságos és énekeskönyv, har-
madik kiadás 543 oldalnyi terjedelemmel a következő 
árak mellett : I. Vászonkötés piros metszéssel 1 frt, vagy 
2 int. II. Vászondiszkötés gazdag aranyozással, arany-
metszéssel 1 f r t 50 kr., vagy 3 int. III. Chagrain bőr-
kötésben, aranymetszéssel, tokban 2 frt, vagy 4 int. IV. 
Chagrain bőrkötés, párnázott táblával, ezüstözött vagy 
aranyozott csattal 2 fr t 50 kr., vagy 5 int. V. t. Borju-
kötés 3 frt, vagy 6 int. VI. Borjubőrkötés 3 frt, vagy 6 
int. VI. Borjubőrkötés dombornyomással, csattal 3 f r t 50 
kr., vagy 7 int. VII. Borjubőrkötés, párnázva, finom 
pántcsatokkal 4 frt, vagy 8 int. VIII. Elefántcsontutánzat 
kötés 4 frt, vagy 8 int. IX. Különféle szinü bársonykötés, 
gazdag diszitéssel 5 frt, vagy 10 int. finom casettával 6 
frt . X. Peluch-kötés finom ékitményekkel, elegáns tokban 
6 frt, vagy 12 int. finom casettával 7 frt . I I . Liliomfüzér 
emlékül az első sz. áldozásra. Piros vászonkötésben 25 
kr., diszkötésben 35 kr., vagy 2 péld. 1 int. illetve 3 
példány 2 int. III. A bold, szűz Mária kis officiuma. 
Vászonkötésben 25 kr., vagy 2 péld. 1 int. Minden tiz 
után egy tiszteletpéldány jár. Bérmentes küldéssel. 

V E G Y E L E K . 

— A herczegprimás Rómában. Rómából jelentik 
táviratilag, hogy Vaszary Kolos herczegprimást a jövő 
héten oda várják. XIII. Leo pápa kihallgatáson fogadja 
majd a herczegprimást. 

— X I I I . Leo és X I I I . Alfonz. Leo pápa neve-
napján a kis spanyol királytól sajátkezüleg irott levelet 
kapott, melyben XIII. Alfonz értesiti keresztapját, a pápát, 
hogy ssorgalmasan tanul és szép előmenetelt tesz. Végül 
a pápa áldását kéri a maga, családja és alattvalói szá-
mára. XIII. Leo rögtön felelt a keresztfiának. 

— Legfelsőbb kegy adomány ok. 0 császári és apostoli 
királyi felsége a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Sziget-
becse róm. kath. hitközség részére temploma tornyának 
újra felépítésére száz frtot, a zemplénvármegyei Pakasztó 
g. szert. kath. hitközség részére, temploma és paplaka 
helyreállítására, száz frtot méltóztatott magánpénztárából 
legkegyelmesebben adományozni. 

— Császár és suszter. Berlinből táviratozzák: Vilmos 
Császár Prenzler József ottani czipészmesternek mai 100-ik 
születésnapja alkalmával porczellánra festett arczképét és 
300 márkát nyújtatott át. E kegyelmi tény a császár sa-
ját kezdeményezéséből ered, a ki az újságban olvasta e 
ritka eset hirét. 

— Búcsújárás Mária-Czellbe. Jövő hó 5 én nagy 
bucsujárat indul Budapestről Mária-Czellbe, s habár a 
ferenazrendiek belvárosi temploma most restauráczió alatt 
van, mégis innen indulnak. Szerdán, szeptember 5-én reg-
gel háromnegyed 5-kor mise lesz a templom egyik ká-
polnájában, ezután kivonulnak a nyugati pályaudvarhoz, 

I a honnan egynegyed hétkor indulnak különvonaton Bécsbe. 
A bucsujárókat Rôder Florent ferenczrendi atya vezeti. 

— Luther szülővárosa. Eisleben város, melyben 
Luther Márton 1484-ben látta meg először a napvilágot, 
sülyedező félben van. A mult évben nagy földbeomlások 
történtek a területén s azóta kisebb-nagyobb süppedése-
ket észleltek, mintha csak folytonos földrengés volna a 
város alatt. Az utczák egymásután pusztulnak el. Igen 
sok házat hordtak már le, mert attól kellet tartani, hogy 
beomlanak és nagy szerencsétlenséget idéznek elő. — 
Ha már pusztulnia kell Eizlebennek, miért nem pusztult 
el 1484 előtt ! De sok mindenféle rossz kimaradt volna 
Magyarország történetéből is. 

— Beiratkozások a műegyetemen. A kir. József-mű-
egyetemen a beiratások szemptember hó 1-én kezdődnek 
s 10-éig tartanak. Ezentúl nyolcz napig rektori, ezután 
pedig csak miniszteri engedélylyel lehet beiratkozni. A 
tényleges katonai szolgálatban levőket október 8-áig 
irják be, de csak abban az esetben, ha a rendes be-
iratkozási idő alatt előjegyeztetik magokat a fölvételre. 
A szeptember l - jé tő l 9 eig tartó demográfiái és közegész-
ségügyi nemzetközi kongresszus ülései, a melyeknek egy 
részét a műegyetem épületében tartják, a beiratkozások 
menetét nem zavarja. Az előadások a rendes időben kez-
dődnek. 

— „Dadogók gyógytan folyama : A vallás- és közok-
tatási minisztérium felügyelete alatt szeptember hó elejé-
től Budapesten ujabb gyógytanfolyamok tartatnak dadogók 
és hebegők számára. Felvétel iránt a tanfolyam vezetőjé-
hez, Roboz József siketnéma-iskolai igazgatóhoz kell for-
dulni s pedig e hó végéig a vakok orsz. intézetébe (Ki-
rály-utcza), azontúl pedig a tanfolyam saját helyiségébe 
V. ker. Arpád-utcza 8." 

— Színház megnyitása Kispesten. A kispesti uj szín-
házépületet vasárnap nyitották meg nagy ünnepélyességgel 
sok előkelő fővárosi vendég jelenlétében. A színházat zsú-
folásig megtöltötte a közönség. Miután a kispesti dalkör 
elénekelte a hymnuszt, Egly Mihály hírlapíró elszavalta 
Cziklay Lajos hírlapíró hangulatos prológját, melyet a 
közönség zugó éljenzéssel fogadott. Azután a kispesti mű-
kedvelők három kisebb színdarabot játszottak igen ügye-
sen. A darabok egyikét Bódy János fővárosi mérnök, a 
színház építője irta. Előadás után igen sikerült tánczmu-
latság volt, mely a késő éijeli órákig tartott . 

— Óriási teleszkóp. Párizsban 1900-ban világkiállí-
tást tartanak, amelynek egyik főnevezetessége minden-
esetre az óriási teleszkóp lesz, amelynek segítségével a 
holdat egy méternyi közelségbe hozza a szemlélőkhöz. A 
világkiállítás titkára Picard, mint a párizsi Figáró közli, 
a napokban hosszassan értekezett egy nagy üveggyár 
igazgatójával az óriási lencse kiállításáról s annak költ-
ségeiről. A teleszkóp tervezője : Deloncle. A költségek 
fedezésére — mint beszélik — Bischoffsheim csillagvizs-
gáló, aki sokszorros milliomos, két millió frankot ad, 
amely összeg azonban korántsem elég a költségek teljes 
kiegyenlítésére. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B r a n a y Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Magyarország katholikus lakosságának két legsürgősebb teendőjéről. — A budapesti Páli 
Szent-Vincze-Egyesület huszonötévi története. — tigyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A pápa nemzetközi békebiróságáról. — K a l o c s a i 
f ő e g y h á z m e g y e : Lelki gyakorlatok Kalocsán. — A f r i k a : Misszió a kannibálok közt. 

Vegyesek. 
Kath. Kóztevékenység. Irodalom 

Magyarország katholikus lakosságának 
két legsürgősebb teendőjéről. 

Midőn e lap szerkesztését hosszabb távollét 
után ezennel tényleg ismét átveszem, a t. olvasó 
közönség szivélyes üdvözlése után azonnal rá-
térek a tárgyra, melyről szólni akarok. 

Bizonyára mindenki foglalkozik magában 
azzal a kérdéssel, vájjon mi jelenleg Magyar-
országban nekünk katholikusoknak, kik ez or-
szágot alapitottuk, a legsürgősebb teendőnk, a 
legnagyobb feladatunk? Mely téren s mily irány-
ban kell tevékenységünk java részét elhelyezni, 
kifejteni, s mily fokig kell a legaktuálisabb ak-
cziók terén katholikus erőink és intézményeink 
működését felemelni, hogy tűrhető jelent és tisz-
tességes jövőt biztosítsunk szent István ősrégi 
birodalmában a honalapitó katholiczizmusnak ? 

Mielőtt legsürgősebb teendőink bonczolásá-
hoz fognánk, meg kell emlékeznünk arról, a mi 
minden tevékenység üdvös és sikeres létének 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n f ö l t é t e l e : a lelkek kellő nyugal-
máról, „quia non est in commotione Dominus." 
A zavarost, a szenvedélyek viharait, az Ur 
Isten nem szereti. Nem is ő tőle származnak 
ezek, hanem a gonosz lélektől, ki az emberek 
viszálykodásaiból huzza úgyszólván a legnagyobb 
hasznot emberrontó, nemzeteket pusztító czél-
jaira nézve. Az Ur Isten uralkodik az emberi 
szenvedélyek önkénye fölött, de nem gyönyör-
ködik benne, sőt utál ja az önzést Ő, mint a 
szentírás mondja, minden durvaságtól ment, mű-
velt gondolatokban lakozik: „eruditis interest 

cogitationibus". Az ily gondolatok azok, melyek 
a lelkeknek nyugalmát megadják s egyedül 
biztosítják. Ha tüzetesebben ku ta t juk a dolgot, 
a lelkek emez üdvösséges nyugalma, mely min-
den termékeny tevékenységnek mellőzhetetlen 
föltétele, két forrásból származik: az igazság 
ismeréséből és a jó igazlelkü akarásából és 
cselekvéséből. Az igazság ismerete az elmé-
ket, a jó szeretete a sziveket egyesíti. Aman-
nak gyümölcse az egyetértés; emennek ered-
ménye az összetartás. Képzeljetek sikeres ak-
cziókat egyetértés és összetartás nélkül! Vájjon 
lehetséges-e? Nem lehet. „Concordia parvae res 
crescunt, discordia maximae dilabuntur". Az a 
hadsereg, mely a fővezér ellen tusakodva indul 
harczba, biztos kudarcznak megy elébe. Az Ur 
hadjárata iban, in proeliis Domini, a püspök a 
hadvezér. „Ubi episcopus, ibi ecclesia", mondá 
ant. sz. Ignácz. Hogy az Ur s az üdvösség ellen-
ségeivel vívandó nagy harczunk előkészületei a 
püspökök elleni áldatlan tusakodássá ne fajulja-
nak, arról két oldalról lehet és kell t enn i : 
onnan felülről kerülni kell az okot minden jogos 
panaszra; innen alulról irtózni kell a püspöki 
hatalom irányí tásának még gondolatától is ; ez 
felfordult világ lenne. „Quomodo potest velle 
esse supra, qui est Dei ordinatione infra ; et 
quare non potest esse supra, cui non licet esse 
inf ra?" Isten malasztja nélkül ez a kérdés 
aenigma, talány. Mindez a két lehetetlenség azért 
lehetséges, mert hiányzik az ellenkezőre a kellő 
isteni malaszt. Tehát az Isten kegyelmén fordul 
meg minden. Azért: imádkozzunk „sine inter-
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missioned Ki tudná hamarjában megmondani, 
mire van nagyobb szükségünk: imára-e vagy 
munkára ? Hogy mind a kettő szükséges, azt 
nyögve érezzük ellenségeink csapásai alatt . 

Első országos katholikus nagygyűlésünkkel 
oly szépen és oly sokat igérőleg megindult nagy 
katholikus újjászületésünk alkotó tényezői közöl 
főleg ket tő vonja magára nagysága és sürgős-
sége által figyelmünket. Az egyiknek gondvise-
léses feladata Magyarországban, az ország- és 
nemzetalapitó kath. vallás jelenét, — értve ezalatt 
a jelen generáczió évtizedekre kinyúló tevékenysé-
gét és helyzetét, — tenni tűrhetővé, Isten és a tör-
ténelem itélő széke előtt legalább némileg meg-
ál lhatóvá; a másiknak szintén az isteni Gond-
viselés rendeletében gyökerező hivatása, Magyar-
országban a katholiczizmusnak és ez által 
magának Magyarországnak is jövőjét a jelen 
kétségbeejtő állapotok szomorú Ígéreteinél ke-
csegtetőbb s biztatóbb világításba hozni, egy-
szóval biztosítani. Amaz az országos katkolikus 
társadalmi és állami akczió neve alá foglalható ; 
emez a katholikus nevelés és oktatás neve alat t 
ismeretes. 

Valóban ha abból a mélységre nézve fene-
ketlen, kiterjedésre nézve beláthatat lan ingovány-
ból, melybe a kath. vallás ellenségeinek száza-
dos fondorkodása és minmagunk századokra terjedő 
tespedése terelt be, becsülettel kimenekülni aka-
runk, nincs más mód előttünk, mint szomorú 
vallásügyi állapotaink ingoványain keresztül, 
hitelveink sziklaköveiből minden erö feltámasz-
tásával és összegyűjtésével századokra szóló or-
szágutat rakni 10 millió katholikus magyar ál-
lampolgár társadalmi és állami tevékenysége 
nagyban való megindításának és mindenre kiter-
jeszkedő folytatásának. 

Ugyan micsoda fellengző beszéd ez, miféle 
bombasztikus gondolatok ezek, fogja magában 
gondolni némely byzantinus lelkű, katholikus nevű 
atyámfia . . . De nem oda ám Buda! A katholikus 
vallás fenséges nagyságát és magasztosságát, 
rozoga trónokra járó gyarló fejedelmek és egy-
más vérontásából és pusztításából élő államok 
lábainak zsámolyává lealacsonyító byzantinizmus 
és s tatolatr ia ideje nálunk is már lejárt. A kath. 
vallás egész nagyszerűségében s hatalmas befo-
lyásának egész határtalanságában kívánja, akar ja 
tevékenységét kifejteni. A kath. vallás szelleme 
az Isten szelleme ; a kath. vallás szellemének 

térfoglalása, terjeszkedése és emelkedése az 
Is ten akarata. Dei voluntas est. Sajnos, száza-
dokon á t túlnan tul össze hagyta magát a katho-
likusság Magyarországban, zsugorítani az emberi 
akaratok törpe fogásaihoz szabva, alkalmazva ma-
gát. I t t az ideje, hogy az Isten akara tának egész 
ha t á r t a l an nagyságában meginduljon hazánkban 
a katholikus térfoglalás. 

Katholikus térfoglalás! Te bűvös eszme, te 
magasz tos gondolat, te teendőink összeségét ma-
gában foglaló fenséges kötelesség: Vesd le a 
bizanczi nyűgbe vert elmék előtt burkaidat s 
mutasd meg éltet s dicsőséget osztogató gaz-
dag tar ta lmadat ! (Folytatjuk.) 

A budapesti Páli Szent-Vincze-Egyesület. 
Huszonötévi története. 

Gabler Lajos Pál titkár beszéde a nagyérdemű egyesület 
ezidei jubiláris közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

Tovább haladva, az 1885-ik évliez érünk, mely több 
tekintetben örvendetesnek nevezhető és egyúttal forduló 
pontja egy ujabbi korszaknak. 

„Szelleméhez hiven az elmúlt XVIII. egyleti évben, 
— igy szól a titkári jelentés — erejétől kitelő módon 
azon volt, hogy élelmi czikkeket természetben, lakbérre, 
lábbelire, ruházatra pedig segélyt, tűzifát és egyéb tá-
mogatásokat nyújtson; orvostagjaink a legkészségesebben 
érvényesítették tudományukat és ügyességüket szegényeink 
érdekében, nagyban támogattatván a helybeli t. cz. gyógy-
szerészek azon nagylelkűsége által, hogy a gyógyszereket 
teljesen ingyen szolgáltatták. — Részletekbe bocsátkozni 
egyesületünk szelleme tiltja, de annyit bátran merünk 
mondani, hogy az elmúlt év nemcsak tagjaink szépszámú 
fokozatos emelkedése, de a kölcsönös példaadás és buz-
dítás által az egyesület szellemének intensivitása követ-
keztében örvendetes haladást jelez a ker. chantas tekin-
tetében. 

Más szempontból is örvendetesnek kell neveznünk 
az elmúlt évet. A majdnem két évig tartó árvaságunk 
véget ért. S bár teljes tisztelettel és elismeréssel kell 
adóznunk az árvaság idején, úgymint azelőtt és azután 
annyi buzgósággal és odaadással működött két alelnöknek, 
kik majdnem két évtizeden keresztül lankadatlan kitar-
tással — igen kevés számú hiven megmaradt tagtárssal 
együtt — sohasem csüggedvén, jobb időket egyesületünk 
számára elérkezni folyton reméltek és mégis látták : mégis 
mindnyájunknak szeretve tisztelt alelnökeinek is legforróbb 
vágya és óhaja volt, hogy a kegyetlen halál által 1884. 
évi február hó 9-én körünkből kiragadott és nem egy 
szempontból méltán pótolhatlannak vélt gróf Cziráky Já-
nos, Istenben boldogult felejthetetlen elnökünknek utódja 
legyen. Lassan, de szépen megérleltette a szeretet nagy 
Istene szivünk vágyait. 

Az 1885. évi november hó 22 én megejtett egyhangú 
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lelkes választásunkat kegyes volt elfogadni nagynevű bol-
dogult elnökünk legméltóbb utódja, a nagy Cziráky eszé-
nek, szivének, keresztény érzületeinek méltó részese, gróf 
Zichy Nándor ő nagyméltósága, ki 1885. év deczember 
hó 6-án körünkben először megjelenvén, legnagyobb örö-
münkre fényesen igazolta, mit erősen reméltünk, hogy a 
magasztos felfogás, élénk érdeklődés s odaadó ügybuzgó-
ság elnöki székünkön egyesületünk és szegényeink érde-
kében az Isten és a ker. charitás nagyobb dicsőségére, 
nagy Czirákynkhoz teljesen méltó folytatást nyert. 

Gróf elnökünk ő nagyméltósága az alapszabályok 
értelmébenőt megillető jogánál fogva 1885. évi deczember 
hó 20-án alelnökké : lovag dr Balogh Sándor és dr Czi-
bulka M. Nándor, t i tkárokká: dr Wolafka Nándor József 
és Kador Sándor ; pénztárnokká : dr Yelics Antal és 
Kraemer J a k a b ; ruhatárnokká: Rosenbaum Istvánt kine-
vezni méltóztatott. 

Ezen évtől kezdve dr Wolafka Nándor József ur 
kezdeményezésére a titkári jelentés terjedelmesebb lett és 
mindig egynehány ker. alapigazságot vagy erényt tünte-
tett szemeink elé és igy ezen első is a szeretetről oly 
remekül és meghatóan elmélkedik. 

„Nem csoda, — mondja többek között a titkári je-
lentés. — ha ezen fenséges erény, mely inkább másoknak 
mint önmagának létezik, mely minden más erénynek anyja 
és dajkája, kiválóan azoknak szivében honolt, kik az is-
teni mester nyomdokait követve, a tökéletes és bevégzett 
életszentséget elérni törekedtek. Ezek között csodálatosan 
ragyog a XVI. század végén paulai szent Vincze, a ker. 
szeretet ezen nagy és halhatatlan példányképe, kit Szent-
séges atyánk XIII. Leo pápa 1885. május hó 12 én vala-
mennyi katholikus jótékonysági egylet védszentjéül kihir-
detett." 

Évi bevétele 1351 fr t 21 krral, kiadása 1632 fr t 66 
krral szerepel ; rendes gondozásban állott 33 család 64 
gyermekkel és rendkívüli ideiglenes segélyben 28 egyén 
részesült. 35 rendes és 51 működő tag iparkodott szent 
Vincze szellemében működni. 

1886. évben az elnökség és tisztikarban változás nem 
volt. A. titkári szép és remek jelentés ismételve a szere-
tetről értekezik: „A mint a szeretet Istenének, — igy 
szól — örök eszméi, ugy egyesületünk alapelvei és irány-
adó nézetei változhatlanok ; a mi egyesületünk életében 
változandó, ez az emberi működés sajátsága. „Paulai szent 
Vincze neve" nekünk nem üres szó, nem puszta czim, 
nem hivatalos firma : ez vezér csillagunk, utmutatónli, prog-
rammunlc. " 

„Dicső védszentünk vezéreszméi, melyek egyesüle-
tünk alapelvei, az 1886. évben is szolgáltak tevékenysé-
günk zsinórmértékéül, szabályaink és ezek magyarázatá-
nak rendes felolvasása kétségkívül csak jobban élesztette 
és fejlesztette azt a szellemet, melyben egyesületünk egye-
dül hivatásszerűen működhetik." Megemlékezik még ma-
gyarország biboros herczegprimásának bold, emlékű dr 
Simor János ő emjának aranymiséje alkalmából kifejezett 
legmélyebb tiszteletről is ; ugy nemkülönben a gyógysze-
részek grémiumának azon határozatáról, hogy a gyógy-
szereket ezentúl csak 50%' té l i árleengedéssel nyújthatja. 

32 működő és 54 jótevő tag folytatta nemes önfel-

áldozó feladatát. Évi bevétele 2106 fr t 31 kr., kiadása 
2183 fr t 67 kr. volt. 42 családot gondozott 78 gyermek-
kel és rendkívüli segélyben 35 egyént részesített. 

1887. évben a titkári karban történt változás, a 
mennyiben ez évben dr Wolafka Nándor és Gabler Lajos 
Pál végzék a teendőket. A titkári jelentés a soha el nem 
fáradó felebaráti szeretetről elmélkedik és az evangéliumi 
példabeszéd e szavaiból „Barátom adj nekem három ke-
nyeret kölcsön" indul fejtegetésének útjára. És ez uton a 
működő tagok által nyújtandó három kenyérrül szól : még 
pedig első kenyérül jelzi : az irgalmasság testi cselekede-
teit ; másodikul : az irgalmasság lelki cselekedeteit, har-
madikul s legkitűnőbb kenyérről: az önfeláldozó szerete-
tet, a lángoló buzgóság és szent lelkesedést, melylyel a 
két első nyújtandó. Védszentünk dicső példája által sze-
münk elé állított magasztos szellemnek életet adni töre-
kedett értekezletünk, e czélból nemcsak az alapszabályo-
kat és azok magyarázatát, hanem Kempis Tamást is 
olvasta értekezleteinek kezdetén, mit a szentszék iránti 
törhetetlen hűségének emelésére ő Szentségének arany-
miséjéről szóló főpásztori körlevéllel toldott meg. Felso-
rolja nagyjában azon jótevőket is, kik nemes adományuk-
kal bennünket támogatni kegyesek voltak. 

XIII. Leo pápa ő szentségének ötven éves papi ju-
bileumáról sem feledkezik meg és a hála, tisztelet és 
hódolat adóját rövid szavakban iparkodik leróni, úgyszin-
tén a budapesti központi papnövelde érdemekben gazdag 
elöljáróságának is hálaköszönetét fejezi ki. Évi bevétele 3107 
fr t 14 kr ; kiadása 2629 fr t 41 kr. Gondozott 45 családot 
48 gyermekkel és ideiglenes segélyben 48 egyént része-
sített. 32 működő tagot 69 jótevő pártolt. 

1888. évben a titkári jelentés a szeretetről szólva, a 
paulai szent Vincze egyesület főtörekvéset néhány rövid 
pontban elősorolja és főjellemvonásául a tevékeny szere 
tetet jelzi, melyet értekezletünk ez évben is iparkodott 
gyakorolni. Az ájtatos olvasmányt képezték főm. és főt 
néhai dr Simor János bibornok, herczegprimásnak XIII. 
Leo pápa ő Szentsége aranymiséjének megünnepléséről 
szóló körlevele, utána Magyarország katholikusai nevében 
átnyújtott üdvözlő és hódoló felirata, továbbá biboros 
áldornagyunknak „a pogány humanismus és a keresztény 
szeretet, tekintettel a páli szent Vincze egyesületekre" 
czimü főpásztori körlevele, közbe-közbe Kempis Tamás 
első és negyedik könyvéből, végül ő Szentségének a szent 
Vincze egyesületnek képviselőihez intézett szavai. Rendes 
gondozásban részesült 54 család 56 gyermekkel és 61 
egyén ideiglenes segélyben részesült. 

1888. évi junius hó 10-én távozott körünkből sze-
retve tisztelt s feledhetlen alelnökünk nagyságos és fő-
tisztelendő dr Czibulka M. Nándor apát kanonok, majd-
nem két évtizedes eredménydus működése után. Távozását 
a legőszintébben sajnáltuk, mert követésre méltó műkö-
dése és megszámlálhatlan érdemein kivül, értekezletünk 
neki igen sokat köszönhetet s nagy hálával tartozik. 
Nemcsak évkönyveinkben, hanem mindnyájunk szivében, 
kik őt ismerni és szeretni tanultuk s kit gróf elnökünk ő 
nagyméltósága értekezletünk „nevelő atyjának" nevezett, 
méltán bucsuztathattuk el a költők királyának eme sza-
vaival : 

17* 
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„Dum juga montis aper, fluvios dum piscis amabit : 
Dumque thymo pascentur apes, dum rore cicadae : 
Semper honos, nomenque tuum, laudesque manebunt." *) 

„Mig a vadkan a hegy ormait, mig a hal a folyó-
kat szereti, és mig a méhek a kakukfiin, mig a tücsök a 
harmaton legelésznek, tiszteleted és neved és dicséreted 
mindig fenn fog maradni." 

Gróf elnökünk ő exclja azonban nem hagyott sokáig 
egyházi alelnök nélkül ; 1888. évi október hó 7-én ugyanis 
dr Wolafka Nándor József urat nevezte ki mindnyájunk 
örömére utódjául. 

A jótevők sorát, kiknek száma 75-re szaporodott, di-
csőségesen uralkodó császári és koronás apostoli királyunk 
I. Ferencz József ő felsége és főm. s főtisztelendő bold, 
dr Simor János herczegprimás nyitotta meg. Ott találjuk 
soraiban ugy az egyházi férfiak, mint a világi főrangú 
családok legjelesebbjeit. 

Fiai kegyeletünk s hálánkat nyilvánitottuk ez alka-
lommal is ő szentsége és a központi papnevelő intézet 
tiszteletre méltó elöljárói iránt is. 34 működő tagja volt 
értekezletünknek és 75 jótevője. Evi bevétele 3147 frt 60 
k r ; kiadása 3274 frt 72 kr. Gondozott 54 családot 56 
gyermekkel és ideiglenes segélyben 61 egyént részesített. 

Végül felemlítendő, hogy az 1888 évi márczius hó 
25-iki jegyzőkönyvünkben értekezletünk egyik legnagyobb 
jótevőjének nagyságos és főtisztelendő Somogyi Károly 
íipát kanonok nevét hálás szívvel örökítettük meg. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , aug. 28. A pápa nemzetközi békebirósá-

gáról. — 
A pápa nemzetközi birósága oly eszme, mely mig a 

katholikus élet elvekből szemlátomást folyik, a protestáns 
népek legjobbjai által mind áldás üdvözöltetik különféle 
alakban és alkalmakkor. Ismeretes dolog, hogy Angol-
országban Urguhardt rokonérzelmü és elvű férfiakból 
egész politikai iskolát hozott össze ennek az eszmének 
terjesztésére s különösen Németországban nemcsak foly» 
tonos dúcussio tárgya ez a dolog mint eszme, hanem a 
német császárság már igénybe is vette a pápa nemzetközi 
birságát egy ismeretes konkrét esetben. Ez 1885-ben tör-
tént. Tiz évvel előbb ugyanis Spanyolország igényeket 
támasztott a Carolina szigetekre nézve, melyeken tényleg 
főleg német érdekek szerepeltek. Németország a spanyol 
királyság igényeit vissza is utasította, sőt előkészülettel 
tett arra, hogy a sziget csoportot kizárólagos hatalma alá 
keriti. Spanyolországban ezt elviselhetetlen megaláztatás-
nak tekintették és oly izgalom támadt, hogy a háború 
csaknem elodázhatatlan vala. Ekkor egyszerre Bismarck 
hg fölvetette az eszmét, hogy bizza a két ország a ké-
nyes ügyet a pápa békebiróságára. És ugy is történt. Az 
eredményt tudjuk. XII I . Leo ítélete békét hozott két or-
szágba s megnyugvást két hatalmas nemzet szellemébe. 
Még a szabadelvű „Köln. Zeitung" is igy nyilatkozott 
akkor : „Oly nagy tisztelettel viseltetünk ő szentsége sze-

') P. Yirgilii Maronis. Bucolica ecloga Y. 76—78. 

mélye iránt s oly nagy bizalmat helyezünk részrehajlat-
Janságába, hogy békebiróságát vissza nem utasíthatjuk. 
Látszat szerint, Spanyolországban a pártok nincsenek eb-
ben a véleményben." Aztán, mintegy gúnyolódva hozzá 
veté : „Ugy látszik, mintha Spanyolország kevesebb biza-
lommal viseltetnék a pápa iránt mint Németország." A 
miben, persze, a német szabadelvű lapnak nem volt igaz-
sága ; de arra nézve jellemző és emlékezetes marad eme 
nyilatkozata mindenesetre, hogy a pápa nemzetközi biró-
sága koráusem oly kivihetetlen dolog mint sokaknak lát-
szik s az utópiák közé korán sem sorolható. Az emiitett 
konkrét esetben a szent atya ugy itélt, hogy a szigetek 
Spanyolország tulajdona ; Németország azokon a szabad 
kereskedésen kivül csak egy szénrakodó helyet birjon. Es 
Németország meg volt elégedve az Ítélettel. A viszály el 
volt döntve. 

A jelen év kezdetén egy másik eset fordult elő, 
mely az apostoli szentszék békeszerző befolyásának ked-
vező alkalmul szolgált. Innét a pápát kérték fel békebi-
róságra. Minthogy a kath. sajtó evvel az ügygyei addig 
még keveset foglalkozott kötelességünknek tartjuk a dol-
got tüzetesebben feltüntetni. 

Peru és Ecuador, mióta 1821-ben Spanyolországtól 
elszakadtak, egy nagyobb, az Andesektől keletre fekvő, 
igen termékeny földrész birtokaért, valamint később az 
általok szerzett birtokok elhatárolása ügyében is sokszor 
viszályba keveredtek. Ez a viszály legújabban is kitört és 
már-már veszélyes jelleget kezdett ölteni, annál is inkább, 
mert Spanyolország közvetítő javaslatait, bár Ecuador 
készségesen elfogadta, Peru törvényhozó testülete az ottani 
kormány minden jó igyekezete daczára teljes három éven 
át ismételten visszautasította. Peru e békétlensége miatt 
Ecuadorban oly nagy izgatottság támadt, hogy a perui 
követnek elutaznia kellett Ecuadorból. Mindenfelé önkén-
tes gyűjtéseket rendeztek s néhány hét alatt egy millió 
pesos, mintegy harmadfél millió frt gyűlt össze, hadi czé-
lokra. Önkéntes katonák százával, ezrével jelentkeztek. A 
hatás a perui népre sem sokáig késett. Az évek hosszú 
során át táplált vetélykedés szelleme a két nép között 
már csaknem tüzet fogott, midőn Németország, Fran-
cziaország és Columbia kormányai barátságos közvetité-
söket diplomácziai uton a két államnak felajánlották. De 
ezek sem mehettek semmire, a két vetélykedő állammal. 
Ekkor sikerült mgr Macchi pápai delegátusnak szóhoz 
jutni. Mindenek előtt azt kötötte ki mindkét fél részéről, 
hogy igazi vagy képzelt sérelmeiket kölcsönössen mellőz-
zék, és térjenek vissza a dolognak arra az álláspontjára, 
melyen az a viszály kitörése előtt állott. Az engedékeny-
ség kölcsönösen megindulván, a pápa követének csakha-
mar sikerült egyességre hozni a két államot, még pedig 
a dolog lényegét illetőleg a spanyol előterjesztések alapján. 

Egy szóval sok ok sok elv és tény szól a mellett, 
hogy a pápa a legjobb közvetítő s a legalkalmasabb bé-
kebiró a nemzetek között. ? ? 

Kalocsai főegyházmegye. Lelki gyakorlatok Kalo-
csán. — 

Kalocsamegye Jézus szive szerinti főpapja Császka 
György, ki ugy híveinek, mint papjainak lelki üdvösségét 
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szivén hordván, maga köré gyüjté papjait, hogy velük 
együtt öt napon keresztül, a világtól teljesen visszavonulva, 
lelkigyakorlatokat tartson a főt. Jézustársasági atyák 
vezetése mellett. A lelkigyakorlatok szükségéről fölösleges 
szólanom, de hálával tartozunk valamennyien, kik jelen 
voltunk ő exjának, hogy alkalmat adott magunkba vissza 
vonulhatni, hibáinkat megismerni, levetni a régi, talán 
világias érzelmeket és megerősödni ama igazságokban, 
melyek in aeternum permanebunt. Hogy valamennyien bű-
nösök vagyunk, hiszen „septius cadet justus", mennyivel 
inkább van, az elesés veszélyének kitéve egy pap: és 
elesik, ha nem erősiti őt a malaszt; mert oly világot 
élünk, hogy a kísértések naponkint szaporodnak és j a j 
annak, ki magát a támadások ellen nem védi. Olyan kor-
ban élünk, midőn egyházunk ellen a sátán a legelkese-
redettebb harczot vivja, de azon biztos tudatban élünk 
„ A portae inferi non praevalebunt earn." Annál nehe-
zebb a mai állapot, mert éppen az állam a támadók vezére ; 
népre pedig nincs semmi oly nagy behatással és pedig 
kétségkívül káros hatással, mint az, ha látja, hogy egy-
házát az állam támadja meg. Ám videant consules, hogy 
mi lesz az eredmény, nem más mint forradalom, rövid 
idő múlva mi is Francziaország sorsára fogunk jutni. Mi 
lesz velünk, ha nem készülünk a nagy harczra, mert 
megmondja az irás „magis oportet obedire Deo, quam 
hominibus." Semmi sincs oly üdvös hatással a lélekre, 
mint a lelkigyakorlatok, oh bár minél többször ismétlőd-
nének, s oh bár minél többen s többen vennének részt 
benne, de nemcsak azért, mert ez a főpásztor óhaja, ha-
nem meggyőződésből és saját lelke üdvössége iránt való 
buzgalomból. 

Aug. 21-én este 6 órakor vették kezdetöket a szent-
gyakorlatok. A megyéből mintegy 40, kik részint a 
kis-, részint a nagyszemináriumban voltak elszállásolva. 
A lelkigyakorlatok pedig ft. P. Bányik és Peltladoniczky 
vezetése mellett a kisszemináriumban folytak le. Az ordot 
nem közlöm, mert az némileg mindenütt hasonló szokott 
lenni. A lelkigyakorlatok tartama alatt a főpászor egybe-
gyűlt papjaival együtt az egész napon át a kisszeminá-
riumban tartózkodott papjait egy perezre sem hagyta el, 
ami a hivatalos ügyeket illeti, csak is a legsürgősebbeket 
intézte el. Aki látta a főpásztort, mily példával járt elő, 
ez már maga oly hatással volt, hogy azt elfeledni nem 
lesz képes soha. Mit szóljak a főt. atyákról, erre képtelen 
vagyok, mert igazán csodáltam, hogy az igazságokat oly 
leplezetlenül minden emberi tekintetet mellőzve, bátran 
kimerték mondani. Különösen P. Bányik, ki igazán leple-
zetlenül is oly hévvel szólott, hogy heve talán kissé el is 
ragadta. — Mély elismeréssel kell szólani a kisszeminá-
rium kormányzójáról főt. Kleiner Lajos úrról, ki a leg-
nagyobb figyelmességgel oda törekedett, hogy tartózko-
dásunk, tekintve az anyagi oldalt is, kellemessé legyen, 
hogy procul negotiis lelkünk folyton az empiricus égbe 
lehessen. — Aug. 22., 23., 24 én is a meghatározott rend 
szerint elmélkedésekkel tölték el napjainak. Aug. 24. 
végeztük a jézustársasági atyáknál gyónásainkat ; aug. 25. 
részesültünk az angyalok kenyerében ; melynek végeztével 
Császka érsekünk cicerói stylusban, még egyszer kitar-
tásra buzdított allocutiójában és főpásztori áldásával útnak 

bocsájtott. Akik aug. 25 én délután indultak útnak, azo-
kat a kegyelmes ur asztalához ebédre hivta, hol minden-
kihez volt kegyes szava. Buday G-erő, 

hittanár. 

Afrika. Misszió a kannibálok közt. — 
Tudvalevő dolog, hogy Afrika déli részében még 

sok anthropophág, vagyis emberevő ember található, kü-
lönösen a nyugati tengerparton. Leggyakrabban fordultak 
elő a kannibálizmus esetei a Congo folyam mentén, kü-
lönösen a Congo folyó Ubanghi nevű mellékfolyójának 
partjain. Ez az Ubanghi folyótól elnevezett terület külön 
apostoli vikáriátust képez mgr P . Agouard vezetése alatt 
a Szentlélekről nevezett atyák congregácziójából. Mgr 
Agouard főpásztori kerületéről jelentést küldött fel Ró-
mába a Propaganda elnökéhez, Ledochowski bibornokhoz, 
melyben hajmeresztő leleplezések foglaltatnak az Ubanghi 
folyó mentén uralkodó kannibalizmus eseteiről. Van sze-
rencsém ebből a főpásztori jelentésből a leglényegesebb 
részleteket a következőkben előterjeszteni, megjegyezve, 
hogy a vikáriátus főhelye a franczia Congo-terület fővá-
rosában, Brazzavilleben van, a Közép-Congo nyugati ré-
szében. 

A vikáriátus egyik hittéritője, P . Allaire, a misszió 
„XIII. Leou nevü gőzösén, veszedelmekben és kalandok-
ban gazdag kutató utazást tett a vikáriátus belsejébe. Az 
ott lakó benszülötteket az európaiak részéről tapasztalt 
erőszakoskodások következtében a bosszúállás legfőbb 
fokára felizgatottaknak találta, a mi az ő útját kimond-
hatatlanul veszélyessé tette. Mihelyt hire megy, hogy 
gőzös érkezett, a benszülöttek rohanva hagyják el a folyó 
mentén fekvő falvaikat és az erdők sűrűibe vonulnak 
vissza. Csak egyes elszigetelt harezos hordák maradnak a 
folyó partján, hogy jól megválogatott búvó helyeikről 
támadásokat intézzenek a gyűlölt fehérek hajói ellen. 
Magas fű és bokrok között lappangva semmivel sem árul-
ják el jelenlétöket ; egyszerre láttatlanul és észrevétlenül 
röpülnek az idegenekre lándzsáik és nyilaik, melyeknek 
méregbe mártott hegye halált okoz mindenkinek a kit 
eltalálnak. Szomorú, rettenetes tapasztalásokról beszélt 
főnökének a nevezett atya. Mindenütt még zavartalanul 
uralkodik a rabszolgakereskedés a legiszonyatosabb kanni-
balizmussal kapcsolatban. A rabszolgákkal itt ugy bán-
nak, mint a legutolsó barommal, s nem csak munkára 
használják őket, hanem ugy mészárolják egyúttal őket, 
mint a barmokat szokás. Az ily áldozatok ezrei kerülnek, 
mint vágó hidra szánt barmok, piaezra. S ennek az em-
berhússal való kereskedésnek czélja az emberhús — falása. 
Ha valamely vevő nem birja az egész rabszolga árát 
kifizetni,„megvesz belőle egy részt, például egy kart, egy 
ezombot, vagy éppen a mire étvágya került. Az elárusító 
erre a megvett testrészt megjelöli, annak jeléül, hogy az 
már el van adva. Mikor az ily szerencsétlen testének va-
lamennyi része vevőre akadt, az elárusító levágja a nya-
kát. Még szerencse a rabszolgamentésre nézve, hogy az 
ára nem magas; és igy nevezett misszionárius több ily 
szerencsétlen áldozatot volt képes az iszonyatos haláltól 
megmenteni. A nagy ut és a táplálás költségei azonban 
egy-egy rabszolga árát mégis magasra felrugtatják. P 
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Allaire ez alatt az egy utazása alatt nem kevesebb mint 
74 kis szerecsennek váltotta meg a szabadságát. 1893-ban 
tett utazása alatt 40 ilyen gyermeket szabadított meg 
vétel utján. 

A hitterjesztés kimondhatatlanul meg van nehezítve 
az által, hogy a benszülöttek bármely idegen közeledtére 
lakásukat a folyó partján elhagyják és a terület bense-
jébe vonulnak vissza. Azonban Isten ujja itt is meglátszik. 
Az idegenektől annyira idegenkedő benszülöttek csakhamar 
megkülönböztetik a misszionáriusokat a többi emberektől, 
s azt már tudják, hogy az „Isten fehérei" nem nyereség 
és kincsek után járnak, hanem, hogy az ő egyedüli czél-
jok, — hogy velők jót tegyenek. Igy történt aztán, hogy 
a hol a misszionáriusokat már ismerték, mindenütt szíve-
sen fogadták a hajót. Különben is, az egész expediczió 
igen sikerültnek mondható, mit a rettenetes hőség, az itt 
uralkodó láz veszedelme s a vad törzsek ellenségeskedései 
között főleg a nevezett hittérítő nagy okosságának lehet 
tulajdonítani. 

Egyébiránt sikerült egy uj misszió-telepet is felállí-
tani Ubanghi felső vidékén, 1800 kilométernyire a tenger-
partról, és pedig magában a bondso nevü kannibál törzs 
szivében. Az uj misszió-állomás neve : S. Pauli ad catar-
actas (sz. Pál a folyóeséseknél). Az ide tett 3 atyával 
fognak visszatérni hazájokba egy bondso-fejedelem fiai 
Brazzavilleből, a hol 1893 óta nevelésben voltak, hogy 
legdurvább szokásaikból kitanuljanak. Ünnepélyes foga-
dalmat tettek, hogy soha többé emberhúst enni nem fog-
nak, és én, — igy folytatja mgr Augouard, hiszem is, 
hogy az ő támogatásukkal sikerülni fog ezeket a népes 
törzseket, melyek az európaiakat eddig szenvedélyesen 
kerülték, megnyerni és megszelídíteni." 

Ezen kivül a szent család neve alatt egy uj hitter-
jesztő állomás felállítása is lehetővé vált, még pedig „Sz. 
Pál"-tói befelé 200 kilométernyire a banzirik törzse szá-
mára. Ez a törzs nem egészen oly irtóztatóan emberirtó, 
mint a bondsók, de azért az emberhús-evéstől ez sem 
vonakodik. 

Természetes és nagyon érthető a nevezett apostoli 
vikárius jelentésének a vége, a hol missziójának ügyét a 
keresztény istenszeretet és emberbarátság híveinek imáiba 
és jótékonyságába ajánlja. Adományok az egyházmegyei 
hivatalok utján a Propagandához intézhetők. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 

Alázatos kérelem 
a nagyszollősi (Ugocsa-megye) szt. Ferenczrendi 

elszegényedett kolostor felsegélése érdekében. 

Alulírott harminczegy év óta a legéberebb figyelem-
mel kisérvén a nagyszollősi szt. ferenczrendi ház nt atyái-
nak egyházi s hontársadalmi nyilvános működését, ugy 
Nagy-Szöllősön, mint a szomszéd plébániákban kisegítők 
gyanánt tanúsított lelkipásztori buzgalmát ; gyakran lel-
kesülvén azoknak szt. ünnepélyek és társadalmi alkal-
makkor egyházi s honfiúi szellemben tartott beszédein. 
Annak idejében örvendetes meggyőződést szerezvén taní-
tói, nevelői, hitoktatói s bölcs tanácsadói ugy a nagyszol-

lősi elemi és ismétlő iskolák, mint is különösen helyben 
és vidéken a gyóntató székek kezelésénél tanúsított kene-
tessegükről, — ugyhiszem senki sem fog megütközni azon, 
hogy a multakból szerzett tapasztalat alapján jóakarólag 
felhívom — a magyarországi kath. testvérek figyelmét 
azon szegénységre, melylyel, a nagyszollősi zárdában je-
lenleg buzgóan atyáskodó egyetlen szt. ferenczrendi tag, 
nt. Kőszeghy Neitus praesidens küzdeni kényszerül. 

A szegénységnek valódi okai a következők : A szt. 
ferenczrendiek Nagy-Szöllősön — harmadízben — 1690. 
évben letelepedvén, eleinte szalmafödeles parasztházban 
laktak, de csakhamar az eretnekség tévelyéből kiocsudott, 
s hibáit jóvátenni törekvő b. Perényi-család Bánffytól ré-
szökre megvásárolt uri nagy házba költöztek, mely 1710-ben 
s később — mostani alakjában idomíttatott és 6—10 szt. 
ferenczrendi tag elfogadására elegendő, — rezidentiával 
kapcsolatosan bírván, egy elég tág és csinos templomot 
szt. Kapisztránnak dedikálva. A nagy épület 1747-ben 
teljesen leégett. Két évig ezután néh. b. Perényi Imre 
adott nekik lakást. 1750. évre, helyreállíttatván a rezi-
dentia — azt újból elfoglalták. Az 1717-iki tatárok be-
rontásakor, aztán az 1743-iki pestiskor és újból 1762-ben 
a tatárok másodszori berontásakor, sok kárt szenvedtek. 
Később helyre állván az ország nyugalma — ők a Perényi-
családtól nyert dotátiokból és az anyaegyház — Nagy-
Szöllős — parochiális és Salánk filiális jövedelmekből — 
kellő takarékossággal — a 18-ik század végéig szerényen 
existáltak. 

Ekkor azonban több Perényi báró között megoszol-
ván a családi és Nyaláb-uradalmi birtok, hanyatlani kez-
dettek — a kegyúri prestácziók is, — melynek szomo-
rúbb következménye aztán az volt, hogy a protestánsoktól 
visszahódított parochiális templom leégvén, csakhamar 
bekövetkezett, hogy gróf Eszterházy Károly, akkori egri 
püspök a szt.-ferencziektől elvette a parochia kezelését, 
és Nagy-Szőllőst a fancsikai parochiához affiliálta. Ebbeli 
jövedelem-csonkulás és a napról-napra, érzékenyebben 
bekövetkezett kegyúri kötelezettségeknek megtagadása, a 
fundatorok elszegényedése maga után vonta a ház elsze-
gényedését is. 

E század közepéig — ugy a hogy exisztált a ház, 
és néha-néha 2—3 szt.-ftrenczrendi tag is volt benne — 
áldásosán működvén; de 1863-ban a szathmári akkori 
püspök Nagy-Szőllős önállóságát biztosítván, — nem adta 
azt vissza a ferenczrendieknek, hanem a parochiára világi 
papját nevezte ki. 

A legnagyobb csapás volt a szt.-ferenczrendi n.-szől-
lősi házra az ugyancsak 60-as években végbement és a 
nagy-szőllősi házra szerencsétlenül végződött földtagositás, 
esvén a ház telekilletőségi rátája 2) a Tisza jobb partjára, 
mely nemcsak porondos és terméketlen, de csaknem min-
den évben a vizáradások pusztításának is van kitéve. 
Elegendő kenyérnek valója nem terem a háznak ; mahol-

!) Az 1766-iki háztörténeti jegyzék szezint u. a. évi julius 
3-án leégett a hajdan hires huszti vár mennykő által sújtva ; most 
csak romjai látszanak. 

*) Az akkori praesidens gondatlansága, vagy talán jobban 
mondva a ház jövőjével való „nem törődöm vele"-sége folytán. 
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nap mise-bora sem lesz, mert szép kis szőllőjét — a 
phyloxera már részben elpusztította. 

A jelenlegi praesidensûek itteni elődjei, s különösen 
az elhalt néh. Kováes Bálint atya ugy segített, a háztar-
táson, hogy a kolostorba világi lakókat fogadott és igy 
házbérekből exisztál — a ház. Maholnap azonban ez is 
felmond a szolgálattal — ha az elrohadt tetőzet uj fe-
déllel nem láttatik el. — De honnan ! ? A zárda templom 
tornyát, mely már összeroskadóban volt, — csak kölcsön 
utján birta a mostani buzgó házfőnök restaurálni és a 
templom tetőzetet kitataroztatni. Nehezen nyögi a tör-
lesztést— pedig ő sajátszerüleg napszámosként is dolgo-
zik, majd a kertben, majd egyébb munkában . . . azon-
kívül hitoktató az iskolákban és segédje a plebános-es-
peresnek. 

Testvérek ! segítsünk a n.-szöllősi sz. ferenczrendi 
házon, — tehetségünk szerint bárnrly csekély alamizsnát 
küldvén mielébb a mostani buzgó szt. ferenczrendi ház-
fentartó nt. atya P. Kőszeghy Neitusz kezeihez. Ha si-
kerül a nagy emeletes zárda épületet uj fedéllel ellátni 
és igy az enyészettől megmenteni — ugy nem fog kelleni 
pár évtizedig a keserű aggalom harczát küzdeni. Talán 
szt. Ferencz mennyei közbenjárására támaszt az Ur Isten 
egy két moecenást és nem sokára az életre való honfias 
szellemű mostani nagyszöllősi házfőnök társat is kap maga 
mellé — — — ugy is oly kevés a szatmári egyházme-
gyében az áldozár, hogy több káplánság betöltetlen — 
— — igy majd egy kisegítő társsal, több lesz az Ur 
szöllejében. 

Perlakon (Zalamegye) néhai Gasparics Kilit Márk 
szt.-ferenczrendi szerzetesnek, ki 1848—49-iki szabadság-
harcz alatt — szt. olvasóval karddal kezében — hazasze-
retetét vértanúi halállal pecsételte meg, — most szülő-
helyén emlékoszlopot emelnek . . . . Lelkesüljünk azon 
szerzet fentartásán, mely ily hőslelkü honfiakat ad a ma-
gyar nemzetnek ! 

Segítsünk a nagy-szőllősi szent-ferenczrendi szegény 
házon ! Szent Ferencz bizonyára ránk és szeretett magyar 
hazánkra, szt. István apostoli magyar királyunkkal együtt, 
— országunk nagy Asszonya menyei közbenjárásából ki-
eszközlendi, az óhajtott áldást — az Atya, :Fiu, Szent-
lélek egy Istentől. — Ugy legyen ! 

Eyy szent-Ferencs 111-tlv rendi tag. 

IRODALOM. 
+ XIII. Leo pápa költeményei. Fordította : Csicsáky 

Imre, csanádegyházm. áldozár. A bölcseség és a tudomány 
pápája, XIII. Leo szentatyánk, — amint ismeretes — 
nagy szeretettel foglalkozik a költészettel. Költeményeit 
latin meg olasz nyelven irja. Latin nyelvezetében a klasz-
sziczitás vergiliusi tisztasága, az olaszból Dante mély 
szelleme tükröződik vissza. A jelen fordítás, mely igen 
sikerültnek mondható az eredetit is közli párhuzamosan a 
magyarral. A nagy, 8-ad alakban megjelenő mű előfize-
tési ára 1 frt. Finom karton papiron nyomott díszkiadás 
2 frt 50 kr. A ki az előfizetési összeget beküldi, a művet 
bérmentve kapja meg, — a megrendelők utánvéttel. Gyűj-
tők tisztelet-példányt kapnak. A díszpéldányok ő szent-

sége arczképével jelennek meg. Előfizethetni a fordítónál: 
Budapest, Zöldfa-utcza 26. E remek diszművet igen me-
legen ajánljuk. Igen illik alkalmi ajándéknak műveltebbek 
között. 

= „Analecta ecclesiastica" 1. évfolyam 1893. 
folio 520 lap. Franczia folyóirat, melynek azonban 3/4 

része latin. Ez oknál fogva tartom szükségesnek ismer-
tetését. Mert ama 3/4 rész annyi érdekes, sőt minden napra 
nézve szükséges olvasmányt nyújt, hogy már kedveért 
minden pap bátran megrendelheti. 

De szóljunk kissé bővebben róla. 
E folyóiratot Rómában indították meg 1893. évi 

január havában. Szerkesztője praelatus (Felix Cadène), 
munkatársai a kik közöl a folyóirat homlokán húszan 
vannak megnevezve, a legkiválóbb tudósok és legnagyobb-
részt a szent Congregatiók Consultorai. 

A folyóirat programmja, ami az egész évfolyamon át 
k öveikezetesen van keresztül vezetve, a következő pon-
tokba van foglalva. 

I. Analecta nova. E pont magában foglalja a leg-
újabb rendeleteket, melyek részint ő szentségétől, részint 
az egyes Congregatióktól származnak, úgymint : a brevé-
ket, decretumokat, rescriptumokat, declaratiókat, indultu-
mokat, responsumokat stb. A legérdekesebb kivonatokat 
a szent consilium congregatiójának, valamint a püspökök 
és szerzetesek üléseiből szintén e rovat alatt adja, nem-
külömben a boldoggá és szentté avatás jegyzőkönyveit is. 

II. Analecta Vetera. E rovat alatt régi documentu-
mok közöltetnek a pápai levéltárból, vagy egyéb levél-
tárakból. 

I I I . Különfélék. E rovat alá jönnek : a) A vezér-
czikkek, melyek a legfontosabb kérdések tudományos meg-
oldását tárgyalják ; b) a naplók. E czim alatt foglalvák 
Rómának és a pápának különféle tényei, úgymint : a Con-
sistoriumok, absolutiók, nagy zarándoklatok, nagy audi-
entiák, főbb százados ünnepek stb. c) A pápák müvei 
felmutatják mindazon nagyszerű alkotásokat, melyeket a 
római pápák tizennyolcz század óta végbevittek, d) A 
kritika, mely az egyes theologiai müvek fölött mond be-
ható birálatot. 

Láthatni ebből a programmból mily nagy figyelmet 
érdemel ez az egész vállalat. Oda vezeti ez az olvasót az 
eredeti, tiszta forráshoz, ahonnét bőven meríthet minden 
olyan ismertetés tájékozást, amit egy hivatásának magas-
latán álló paptól a kor megkíván. 

Hogy e programm következetesen van keresztül 
vive, azt a nagyságos szerkesztő ur engedelmével bőveb-
ben kívánom kimutatni ezután beküldendő ismertetéseim-
ben, most csak annyit jelentek még. hogy ezt a nagy 
művet, mely zöld boriték alatt havi füzetekben jelenik 
meg, e czim alatt lehet megrendelni : 

Msgr. Cadène Praelatus 19—17 via lor Sanguigna 
Borna, ára 27 frank vagy 13 frt 50 kr. Ha valaki biza-
lommal a trappista zárdát megkeresi, szívesen közvetíti a 
megrendelést. P. Angelicus. 
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V E G Y E S E K . 
*** Munkácsy Mihály, Feszty Árpád — hiába dol-

goztának ; a honfoglalást hűen egyiküknek sem sikerült 
megfösteni ! Munkácsy Mihály franczia arczot festett 
Árpádnak ; Feszty Árpád pedig óriás vásznán óriás mu-
lasztást követett el : elmulasztotta a honfoglalásban rohanó 
magyarság közé honfoglaló zsidókat festeni. Ezt a mu-
lasztását pedig, — nyájas olvasó, ne csodálkozzál ! — 
Columbus Kristóf és Brassó juttatta nekem eszembe, 
Columbus Kristóf itt Budapesten, Brassó pedig épp most 
befejezett erdélyi utazásom alatt. S a dolognak nemcsak 
fele sem tréfa, banem komoly valóság az egész. Mert e 
lapok szerkesztője Erdélyben utazott s járt-kelt e nyáron 
a többi közt, hogy saját szemeivel lásson lázadó oláhot — 
s látott mindenütt : . . . honfoglaló zsidót. A tősgyökeres 
katholikus Csikmegyében a zsidó-szabadkőmüves „Pesti 
Hirlap" a vendéglők legkapósabb lapja. Szent-Domonko-
son például egy szállóban más lapot nem is láttam. 
Brassóban pedig a legelső és legfényesebb kávéház a 
zsidó érdekeket hirdető és dicsőítő „Egyenlőség" nélkül 
— el nem lehet. Maroknyi zsidóság, elenyésző számban 
— s az ő érdekeiknek közlönye casino-lap ! Hja, mert a 
zsidóság követelő ; megköveteli a magáét; a katholikusság 
pedig olyan mint egy bizonyos állat, mely elkérődzik 
mindenen, a mit elébe adnak. Miért ne lehetne a „Religio-
Val!ás"-t katholikus embernek minden valamire való ka-
szinóban vagy kávéházban megkövetelni ugy, mint a 
maroknyi brassói zsidóság teszi az ő „Egyenlőségéével ? 
No, de mi köze Brassónak és az Egyenlőségnek Feszty 
Árpádhoz és az ő honfoglalásához, kérdi a nyájas olvasó 
kíváncsian. Az, hogy én ez előtt nem tudom hány esz-
tendővel, az „Egyenlő"-ségben azt olvastam komoly tör-
téneti búvárkodás eredményképp, hogy a magyarok ezerév 
előtti honfoglalásában sok zsidó is részt vett. Jele ennek 
az a sok zsidó nevü vagy emlékű falu, mely az ország 
különféle részében hirdeti a zsidóságnak a hon elfoglalá-
sában és megszállásában való jelenlétét és részvevését. S 
ha az „Egyenlőség" kóser historikusának igaza van, uram 
fia, akkor nekem is igazam van abban, hogy Munkácsy 
is nagyot hibázott, mikor legalább Jókai képét nem fös-
tötte vásznán zsidó arczczal, Feszty is megbocsáthatatlan 
bűnt követett el a históriai igazság ellen az által, hogy 
honfoglaló magyarjai közé zsidókat nem vegyitett. Es én 
igazán csodálom a mi csendes és béketűrő magyar zsi-
dóinkat, hogy még gezéreszt nem csaptak e hallatlan 
!gazságtalanság és háladatlanság miatt. Lám, a német zsi-
dók kevésbé szerények a mieinknél. Épp most jelent meg 
Kayserling rabbitól egy könyv, a melynek czime igazi 
zsidó igénytelenséggel ez: „Columbus Kristóf és mily 
részük volt a zsidóknak a spanyol és portugál felfedezé-
sekben." A tudós rabbi — zsidó argumentumokkal — 
bebizonyítja, hogy a zsidók nélkül még Amerika felfede-
zése sem ment volna ! . . . Mi magyarok tehát semmi 
szégvelni valót nem találhatunk abban, hogy őseink egy 
talpalatnyi földet sem foglalhattak el ezer év előtt a ha-

I zából — zsidó nélkül. Hisz Amerika is felfedezetlen ma-
radt volna zsidók nélkül. Ezt én, kérem, Budapesten 
tanultam meg Kayserling rabbi könyvéből: mig a Mun-
kácsy és Feszty képének zsidóhiányban leledző hibáját 
erdélyi utazásom alatt juttatta eszembe az — Erdélyben 
épp most folyó zsidó honfoglalás. Most ezt akartam csak 
mondani. Majd mondok én itt még egyebet is. Mert er-
délyi utam alatt ugy tettem, mint a festő, a ki tárczájába 
vázlatokat rajzol. En is érdekes vonásokat az erdélyi élet-
ből raktam el emlékezetemben. 

— Hősöket nevelő vallás a katholikus vallás. Az 
„Osservatore Romano" aug. 21-iki számában olvassuk, 
hogy mgr Wülfing, apostoli vikárius a redemptorista 
rendből, Rómából, a hol ad visitanda limina volt, haza-
tértében a tilburgi ligurianus szerzetesnők zárdájától hat 
apáczát kért, hogy magával vigye Guyanába. A legna-
gyobb áldozat volt az, a mire őket felszólította : hogy 
bélpoklosok ápolására áldozzák fel életöket. S mit gon-
doltok, hány gyenge nő jelentkezett a nagy áldozatra ? 
Csak hat kellet és jelentkezett — kilenczven. Leírhatat-
lanul nagyszerű volt a jelenet, midőn az elöljáróknak 
hatot kellet kiválasztaui a kilenczven közöl. A kiválasz-
tott hat öröme s az itthon hagyott nyolczvannégy szomo-
rúsága, kiknek nem nyílott alkalom áldozatul vinni ifjú-
ságukat, egészségöket, életöket a kereszteny felebarati 
szeretetnek. Hitvallók, vértanuk, a felebaráti szeretetnek 
hősei csak a kath. egyház kebelén nevekednek! 

— Első lépés a kath. vallás bevonulásához az oxfordi 
egyetembe. Londonból érkezett a hire annak, hogy Nor-
folk hgnek sikerült legyőzni minden akadályt, mely útját 
állta annak, hogy Newman bibornoknak Oxfordban, nev-
szerint a Trinity Collegeben, melynek egyik leghíresebb 
tanítványa Newman leve, emlékszobrot lehessen állítani. 
A keresztény nemzetekre a legmélyebbre ható vallási, 
tásradalmi, és politikai viszonyokat árasztott és árasztó 
gyászos u. n. reformáczió óta az első eset, hogy a római 
kath. egyház egy bíboros fejedelme Oxfordban a protes-
táns tudomány egyetem tagjai nagy többségének szava-
zatával, az emlékszobor felállításának tiszteletében része-
sül. A protestáns Anglia katholizál, a katholikus Magyar-
ország apostoli király uralkodása alatt — egyre jobban 
elprotestánsodik ! 

— A világ legnagyobb vasúthálózata az Egyesült-
Államokban található. 1890 részvénytársaság kezében 
176,461 mértföldnyi vasút van, 873,602 vasúti személy-
zettel. 1893-ban e roppant hálózaton utazott összesen 
593,560,612 ember, s forgalomba került 845.119,460 tonna 
áruczikk. Mily mozgalmas élet; mily óriás vagyonforga-
lom ! S az amerikai állam óriási gyarapodásának egy 
titka van : az, hogy az amerikai köztársaság nepe, mint 
az angol általában az egész világon, — imádkozva dol-
gozik, nem káromkodva mint a magyar! 

— Az uj országházon most kétszeres munkaerővel 
dolgoznak, ugy, hogy a külső munkálatokat nemsokára 
teljesen befejezik. Most a két kisebb tornyon és a kupo-
lán végzik az utolsó munkát s a dunaparti homlokzat 
tetőzetét csinálják. A palota két oldalszárnya és a nádor-
utczai homlokzat már tető alatt van s nemsokára leszedik 
a faállványokat és gerendákat. 

K G ^ Nyilatkozat. ^ S ® 
A szerkesztő a szerkesztést ezzel a lappal ismét 

átvette. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, szeptember 5. 19. II. Félév. 1894 

Megjelenik e lap heten- j 
ként kétszer : : 

szerdán és szombaton. \ 
Előfizetési dij: \ 

félévre helyben s posta- jj 
küldéssel 5 f r t . î 

Szerkesztő lakása : \ 
Budapest, : 

VI., Bajza-utcza 14. sz., : 
hova a lap szellemi jj 
részét illető minden l 

küldemény czimzendő. \ 

\ Előfizethetni : 
: minden : 
: kir. postahivatalnál : \ 
\ Budapesten a szerkesz- : 
: tőnél, és Nagy Sándor : 
: könyvnyomdájában, : 
: IV., Papnövelde-utcza \ 
l 8. sz. alatt, hova a : 
: netaláni reclamatiók is, = 
: bérmentes nyitott : 
: levélben, intézendők. : 

Magyarország katholikus lakosságának 
két legsürgősebb teendőjéről. 

(Folytatás.) 

Katholikus ébredés és térfoglalási E három 
szóval fejezhető ki teendőink összessége köteles 
katholikus köztevékenységünk mind a két fő 
ágára, az országos állami vagyis politikai ak-
czióra éppen ugy, mint az országos katholikus 
közoktatás- és nevelésügyre kiterjeszkedőleg. 

Érdemes lesz a dolgot mind a két i rányban 
megvilágitva és kifejtve látni. 

Fájdalmasan esik bevallani, de bajaink di-
agnosisának eredménye hangosan kiáltja, hogy 
Magyarország állami vagyis politikai életében, 
mi 10 millió katholikus lakosság, többségünk 
daczára, tulajdonképpen semmik, nullák vagyunk. 

A ki azt hiszi magáról, vagy valakiről, hogy 
valami, nagyon, de nagyon csalódik. 

Kiséreljük meg a próbát. Tekintsünk végig 
önmagunk, 10 milliónyi létszámunk szervezetén. 
Hol, fent-e vagy lent, mutatkozik valamely szerv 
vagy tényező, mely oly életerővel rendelkeznék 
tényleg, hogy forditani birna az ország sorsán, 
teszem azt tenni birna arról biztosan és tüze-
tesen, hogy a polgári házasságból, a zsidó-
reczepczióból, s a felekezetlenség vagyis vallás-
talanság államjogi statuálásából semmi se legyen ? 
Hol mutatkozik ily hata lmas katholikus tényező ? 
Sehol. „Quis est hic, et laudabimus eum?!" 

Azt mondod: o t t van az apostoli király-
ság ! . . . Ott van biz az, annyi igaz ; de hát mi-
vel, legújabban is megmutat ta , hogy mit tud, 

bizony jobb lenne róla a katholikus közélet 
tényezői közt ta lán meg se emlékezni. Mert há t 
ugy a hogy legújabban mutatkozik, sajnos, nulla 
biz az és nem több a keresztény vallás és a 
kath. egyház biztosítékai között. Am akkor 
csakugyan érne valamit az apostoli királyság, 
azaz akkor érne többet a nullánál, hogyha a 
legutolsó pi l lanatban felébredne s a szentesítést 
a polgári házasságtól, a zsidó-reczepcziótól s a 
felekezetlenség vagyis vallástalanság ál lamjogi 
s tatuálásától megtagadni birná és merné. De hát 
bir ja-e s fogja-e majd merni? 

Azt mondod: o t t van az episcopatus! . . . 
I t t van, igenis, és a Krisztus Urunk által rendelt 
minden t isztelettel és hódolattal üdvözöljük. De 
mit tehet az episcopatus, ha a képviselőházban, 
sőt már a főrendiházban is keresztényellenes és 
akatholikus többség uralkodik s az „apostoli" 
király e többség malmára ha j t j a minden felől 
a vizeket. Akkor valóban nagy dolgot vinne vég-
hez a püspöki kar, hogyha képes volna rábírni 
a királyt, hogy legyen kötelességéhez hűen igazi 
apostoli király s királyi hatalmával tegye meg 

r 

azt, a mit az amerikai Egyesült-Államok elnöke 
egyszerű elnöki hatalmával megtehet : utasí tsa 
vissza azokat a tvjavaslatokat , melyek az ő es-
küvel megerősí tet t uralkodói kötelességeivel 
szembeszökően ellenkeznek, tehát az ő lelkiisme-
retével is kell, hogy ellenkezzenek. Ah ! a király 
lelkiismeretének felébresztése és minden félre-
vezetés ellen való megerősítése : ez most a fő-
tisztelendő püspöki kar nehéz, de siker esetén 
párat lan dicsőségű, s századokra kiható feladata. 
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Hogy püspöki karunk nem tenne meg mindent, 
ez igazán egyházfejedelmeket megillető lépés 
megkísérlésére ; hogy volna csak egy is e magas 
testületben, a ki e magasztos kisérlet sikereért 
bármely áldozatot hozni kész nem volna: azt 
feltenni, gondolni se merjük. És mégis fé lünk; 
fél minden jóravaló katholikus e hazában, én 
nem tudom mitől. Félünk, hogy a dekrisztiani-
záczió s a teljes elvallástalanodás törvényjavas-
latai az .apostoli" király sanctiójával törvények 
lesznek. Kín és gyötrelem evvel a gondolattal 
foglalkozni, hogy ebben az őskeresztény és ős-
katholikus országban az apostoli királyság s a 
hajdan oly hatalmas püspöki kar az elkeresz-
ténytelenedéssel s az elvallástalanodással szem-
b e n politikai nulláknak bizonyuljanak s i l y e n e k 
gyanánt könyveitessenek el a magyar nemzet 
életkönyvében. Kín erre gondolni; hát, a mitől 
Isten őrizzen, ha a szomorú valóság bekövetke-
zik, — mi lesz azt megszokni?! 

Apostoli királyon, püspöki karon kivül, 
mint politikai tényező, jól jegyezzük meg ma-
g u n k n a k , mint politikai tényező, — v á j j o n m i 
jöhet még számba? Felelet : Klérus és nép. Jó l 
van. De hát hol van ennek a tényezőnek az a 
fellépése, mely az ország sorsa felett dönt? Sehol. 
A képvipelőházban, még a kik a kötelező pol-
gári házasság ellenzésében legnagyobb lármával 
t ámogat ták a kath. egyház álláspontját, meg 
azok is, nagy többséggel nem-e a fakultat iv vagy 
szükségbeli polgári házasság mellett kardoskod-
tak? Ugyanez, csaknem ugyanazon alakban, is-
mét lődöt t a főrendiházban. A kath. klérus és 
nép tehát a döntés fórumai közöl melyik előtt 
bir döntő erővel? hol több a nullánál? Sehol. 

Egy erőmütani probléma ismétlődik, ter-
mészetesen a maga módja szerint, az erkölcsi 
világrendben. A nagyobb erőműködés a vele 
ellentétes kisebb erőkifejtést megsemmisíti s a 
maga plus-szának erejével ragadja magával, a 
kisebb erőkifejtést — szolgaságba. 10 millió 
katholikus fölött uralkodik Magyarországban a 
zsarnokság minden a XIX. századba beillő esz-
közével 3 millió protestáns és zsidó; és 16 mil-
lió 9 százezer vallásos ember lelki nyugalma 
áldozatul esik nem is egészen 1 százezer vallás-
talan ember önkényének, tetszésének. Szégyenle-
tes állapot! 

Ezen az állapoton nincs más mód segí-
teni, mint — a többség erejének tudatára való 

felébredése és erejéhez illő térfoglalása által. 
Ébredjen fel a többség a vis fortior, a nagyobb 
erő ha ta lmának tudatára s nyújtózkodjon ki, 
természetellenes kisebbségének zsugorodott ará-
nyaiból, jogos nagyságának egész kiterjedésében ! 
Az ország vallásos lakosságának többsége állítson 
be a törvényhozó testületbe vallásos többséget ; 
ha pedig minden akatholikus felekezet a val-
lástalanság szolgálatába szegődnék, az ország 
kathol ikus többsége, a katholikus egyház Isten-
től megígér t és biztosított indeíectibilitásának 
alapján, Isten malasztjából újjászületve kisértse 
meg egymaga az országot, vallástisztelő és val-
lástar tó katholikus-keresztény középpárt beál-
lítása által, a keresztény lét szabadságának 
és virágzásának megmenteni. A kislelküeket és 
csüggedőket bátorítson reményre és tevékeny-
ségre az a gondolat, hogy a mire Magyaror-
szágnak szüksége és Istennek joga van: az nem 
lehet lehetetlen, annak sikerülnie kell. Magyar-
országnak szüksége van arra, hogy fölötte ne a 
vallástalanság, hanem a vallásosság uralkodjék. 
A nagy szerencse és a sikerhez teljes biztossá-
got nyúj tó garanczia pedig az, hogy ugyanerre 
az országok és népek sorsát kezében tar tó Is-
tennek joga van. 

Katholikus honfitársaim, s első sorban ti, 
kath. paptársaim, emlékezzetek meg az Urnák 
Izsaiás prófé ta által adott bátorí tó utasítására : 
„Confortamini et v i n c i m i n i , a z a z : bátorkodjunk 
győzelemre; mer jünk — győzni! Ha Isten ve-
lünk : ki győzhet ellenünk ! Ha mienk az Isten 
igazsága, — már pedig az a mienk, — ak-
kor minket illet az Isten igazságának nevé-
ben való uralkodás hatalma is ebben az or-
szágban, csak kezünk ügyébe kell azt kerí-
teni és használni. Es ez nekünk kötelességünk, 
sőt privilégiumunk, melynek teljesítését, illetve 
használását tőlünk, az Isten igazságainak kö-
vetésétől nagyobb-kisebb távolságra eltévelyedett 
másvallásu polgártársainknak érdeke, java, lelki 
üdvössége is megköveteli s hangosan sürgeti. 
A vakot az épenlátó hivatott ós köteles vezetni. 
Ki mentse meg tehát a vallástalanság szolgála-
tába keveredett másvallásu polgártársaink javára 
is a vallásosság uralmát Magyarország felett, — 
mint mi katholikusok, kik Isten jóvoltából annak 
a vallásnak és egyháznak vagyunk szerencsések 
tagjai lenni, a mely a vallástalanság szolgálatába 

Izsai. 8, 9. 
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Istentől s az Ur Jézus Krisztustól való elszakad-
hat atlanságának, indefectibili tásának megőrző 
erejénél fogva el nem szegődhetik?! 

Mi, katholikusok, mul tunknál és számerőnk 
többségénél fogva született uralkodók vagyunk 
ennek az országnak politikai életében, s született 
poli t ikai uralkodóságunknak az adja meg a le-
gi t imitást , hogy Isten igazságainak mi katholi-
kus vallásúak vagyunk csonkításokat nem ismerő 
s nem tűrő letéteményesei. 

Vajha minden kathol ikust sikerüljön az ő 
katholikus fensőbbségének s az ország poli t ikájá-
ban való Istentől szentesitett uralkodói jogosult-
ságának tudatára és érzetére felébreszteni. Ettől 
függ minden. Ennek a kathol ikus ébresztésnek 
ú t já t és módját kell mindenkinek keresni s ha 
megtalálta, önfeláldozó buzgósággal követni. Én 
azt hiszem, Magyarország újjászületésének ezt 
az ú t j á t ós módját nem kell más, mint valami 
ismeretlen dolgot csak most kutatni , és felfe-
dezni. Ez a lap lustrumok óta leghangosabban 
hirdeti, mint egy második keresztelő János, a 
vallásosság, a katholikus vallásosság uralomra 
emelésének ú t j á t s módját a politikában is. Ha 
ma kérdezne valaki, most is csak ugyanazt fe-
leinők, mit évek előtt kezdtünk hirdetni, t. í. 
hogy Magyarország politikai újjászületésének 
alapja és föltétele t u l a j d o n k é p p Magya ro r szág 
katholikus papságának és e papság pasztoráczió-
jának nagyban való uj fellendülése; eszközei és 
mathemat ika i szabatossággal kiszámítható szám-
arányokban működő szerei — a katholikus vi-
lági hivek szakadatlan és mennél sűrűbb gyüle-
keztetése, valamint az ily gyűlésekben támasz-
to t t katholikus eltökélések állandósítása végett, 
a világi híveknek katholikus egyesületekbe, tár-
sulatokba, körökbe való országos tömörítése. 
Mikor az u. n. zsidó-keresztény párosodás tv ja-
vaslata zavarta Tisza kormányzósága ala t t az 
országot és a zsidóság által szított vallástalan áram-
lat ta l szemben oly erős volt még a ker. önér-
zet tiltakozása és lelkesedése, hogy Simort éljen 
zaj követte fel budavári palotájába a zsidó-ke-
resztény polgári házasság megbuktatása miatt , 
akkor torkunk szakadtából odakiáltottuk a ke-
resztény öntudat diadalittas híveinek: atyámfiai, 
siessetek a vallástalanság és kereszténytelenség 
bizonyára bekövetkező, jobban kiszámított s 
jobban előkészített nagy támadása idejére a 
katholikus világi híveket egyesületekbe össze-

gyűjteni s azokban s azokon kivül gyülekezések 
által begyakorolni a vallásért vívandó tömeges 
nagy harczok idejére. Az akkor pusztában kiál-
tónak szava termékeny mag volt, de csak most 
kezdett kikelni, mikor nyakunkra zudult az 
ország ál lampoli t ikájának elkereszténytelenedése 
egész nagyságában. Most már alakulnak a ka-
tholikus körök s t a r to t tunk rövid idő a la t t hé t 
katholikus nagygyűlést: országosat Budapesten, 
vidékit Sopronban, Szabadkán, Komáromban, 
Zsolnán, Nagytapolcsányban, Pozsonyban. Hja, de 
mí ez a szükséghez és a czélul kitűzött állás-
ponthoz, az elkereszténytelenedés törvényjavas-
la ta inak megsemmisítéséhez képest ? Semmi. 
Azokat a szerencsétlen tv javasla tokat megsza-
vazta a törvényhozás és félő, hogy szentesíteni 
fogja az „apostoli" király. Tehát a dolog érde-
mére az ország polit ikai életének i rányí tására 
nézve mit ér tünk el eddig? Semmit. Nagygyű-
léseink süket füleknek beszéltek, királyi eskü 
szentségével megpecsételt igazainkat, s a ker. 
kath. hi tünk szerint való élhetésünk jogát le-
szavazta a honatyák csinált többsége. Mi még 
mindig politikai semmik vagyunk ebben az or-
szágban. 

Akarjátok, hogy többség és politikai urak 
legyünk ismét? 

Akkor folytassuk a katholikus akcziókat. 
Áraszszuk el az országot katholikus lapokkal, 
hálózzunk körül minden falut a kath. körök há-
lójával, és hogyha minden faluban, a hol tem-
plom van, templomnapja vagyis bucsu van min-
den esztendőben : akkor ezentúl megtar tva világi 
h í v e i n k magán lelkiiidve ügyének f ö l f r i s s i t é s é r e a 
bucsu szent napjait , t a r t sunk, nem azt mondom, 
minden városban, mer t ez kevés volna, hanem 
tar tsunk minden faluban évenkint legalább négy-
szer katholikus népgyűlést világi híveink lelke 
üdvösségének az ország és társadalmunk köz-
ügyeiben való érdekbe vonása végett. 

Paptársa imat , kiknek kezeibe e sorok eljut-
nak, az Isten szent nevében kérve-kérem, hogy 
a katholikus népgyűlések évenkénti, szükség sze-
rint többszöri t a r t á s á t is falvankint, plebánián-
kint, esperesi kerületekint megindítsák és szo-
kásba hozzák. 

Egyik esperesi kerület a másikat igyekez-
zék magával bevonni a kath. népgyűlések tar -
tásának ususába, gyakorlatába! 

Ez a kereszt győzelmének az utja. Régi 
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tapasztalása az egyháznak, hogy a hol a közha-
talom az egyház sanyargatására vetemedik, ot t 
az egyház hiveinél keres oltalmat, menedéket, 
védelmet. És meg is kapja azt hivei részéről 
mindenütt , a hol éjjeli-nappali munkával gon-
doskodás tör ténik arról, hogy a hivek — hivek 
legyenek, a mi XIIL Leo pápa apostoli figyel-
meztetései és intelmeinek is legeslegelseje. 

(Vége köv.) 

A budapesti Páli Szent-Vincze-Egyesület. 
Huszonötévi története. 

Gabler Lajos Pál titkár beszéde a nagyérdemű egyesület 
ezidei jubiláris közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

Az 1889. évi működésről szólva, legelőször is az 
1889. évi január hó 20-án tartott XXII-dik közgyűlésről 
kell megemlékeznem. Gróf elnök ur ö exclja örömét fe-
jezte ki elnöki beszédében a társulati tagok azon kész-
sége felett, hogy a konferenczia tárgyalásaiban hű tükrét 
tüntették ki egyleti működésünkről. 

„E tükör — igy folytatva remek beszédét — mu-
tatja, hogy nagy a szent Vincze egyesület alázatosságban, 
lélekben és az elődök érdemeiben." Kéri a tagokat legye-
nek továbbra is a szent ügynek apostolai s fő óhaja, 
hogy minél több értekezlet keletkeznék nemcsak a fővá-
rosban, hanem széles-e hazában. Végül ráutal arra, mi-
szerint nem csekély jelenség, hogy dr Czibulka M. Nán-
dor helyét dr Wolafka Nándor J . foglalta el. Dr Wolafka 
Nándor az elnöki beszéd elhangzása után szép, szivből 
fakadt és mély érzéstől áthatott székfoglaló beszédében 
felejthetlen emlékű elődjéről emlékezett meg, hangsúlyoz-
ván, «hogy e megemlékezést a tisztelet, a hódolat és a 
hála parancsolja.4 

„Ily lelkes előd kezéből átvenni az örökséget s an-
nak nyomdokait követni nehéz feladat, de buzdítja őt a 
sok nemes törekvés és lelkes példa, melyet e társulat 
kebelében oly sokszor alkalma volt tapasztalni, azon ön-
feláldozó szeretet, a melylyel a társulat tagjai nemes tet-
tekben törekednek a szegények nyomorát enyhíteni. Ott 
ragyog a nmgu elnök ur lelkesítő példája, a ki országos 
es családi gondjai után fenmaradt idejét szívesen szenteli 
az egyesületnek és valóban a keresztény szeretet szelle-
mében vezérli. 

Ez a nem színlelt, hanem valódi felebaráti szeretet, 
melynek fényes tanújelét bámulja, ez volt az, a mi őt 
reábirta, hogy elvállalja azt a tisztet, a melyben működni 
gyönyörűség ; mert nincs nagyszerűbb ; fenségesebb ; — 
ha szabad e kifejezéssel élni — istenibb foglalkozás, mint 
a keresztény felebaráti szeretet terén működni. Ezen a 
téren működik az egylet, ezen kell, hogy működjék tovább 
is. Mert folyton halljuk a szegényeknek hozzánk elható 
j a j j ait, könyörgését, mindig látjuk a nyomort. A heten-
kint megujuló folyamodványok siralmas hangja képes 
volna a kőkeménységü szivet is megindítani. Nem hihető, 
hogy ki fog halui a szeretet ott, a hol annyi szerető szív 

dobog, a hol annyi tevékeny tag működik a szegények 
nyomorának enyhítésére. Eletének legszebb órái közé tar-
toznak azok, melyeket ez egyesület körében töltött." 

A titkári jelentés az isteni szeretetről és a katho-
lika egyház életfáján diszlő virágról, a felebaráti szere-
tetről szól, áttérve a szent Vincze értekezletek szerveze-
tére, melyet Prévost Paradolnak e szép szavaival fejez 
be : „Egyedül a szeretet képes némiképp amaz óriási űrt 
betölteni, mely a szegényt a gazdagtól elválasztja, csak 
ez képes a szegény szivében önkénytelen támadó keserű-
séget kevesbíteni, melyet a földi javaknak szeszélyes szét-
osztása idelenn még a legönzetlenebb lelkekben is fel-
idéz." 38 értekezletét minden hétfői napon délutáni 5 
órakor tartotta. 

Megemlékezik gróf elnökünknek: „Pro Ecclesia et 
Pontifice", pápai kitüntetése és valóságos belső titkos 
tanácsosi méltóságra lett emeléséről, világi alelnökünknek 
hoäszas cs súlyos betegségbőli örvendetes felépüléséről, 
egyházi alelnökünknek osztálytanácsossá és apáttá történt 
kineveztetésről. 

Ezen közgyűlésünkből üdvözöltük a Szabadkán ala-
kult szent Vincze-egyletet, melynek elnöke megköszönve 
a figyelmet, kéri az összeköttetést elfogadni. 

Rendes gondozásban részesült 43 család 38 gyer-
mekkel, ídéiglenes segélyben pedig 109 egyén. Jótevőink 
felsorolása után. 0 szentsége Krisztus földi helytartója 
iránti fiúi szeretet, hódolat és kegyelet adóját is iparko-
dik leróni, meg nem feledkezve ezen központi papnövelde 
lelkes elöljáróiról sem. Évi bevétel volt 3096 frt 34 kr, 
kiadás 2830 f r t 38 kr. 

1890. évben a titkári jelentés a szent Vincze-egyle-
tek feladatáról értekezve áttér Páli szent Vincze életére, 
felemlítve az általa alapitott három főintézményt u. m. a 
missió áldozárokból álló társulatot, a lazaristák rendét ; a 
keresztény szeretet leányainak vagyis az irgalmas nővé-
rek társulatát és a keresztény felebaráti szeretetnek jóté-
kony társulatait. 

Az 1890. évi márczius hó 9-én tartott XXIII-ik köz-
gyűlésen gróf elnök ur ő exczellencziája megnyitó szép 
és jeles beszédében először is a közgyűlés rendeltetéséről 
szólva, ekkép halad tovább: „Egyesületi működésünk, 
valami lényegesen nem gyarapodott, azonban reményben 
gazdagabbak lettünk és hiszszük, hogy a jövő évig egy 
fiókértekezlettel gazdagabbak leendünk." Hálát ad Isten-
nek, hogy ugy voltunk, a hogy voltunk. „Igy tehát ará-
nyos volt tevékenységünk, de soha kielégítő nem volt 
azon ker. kötelességek teljesítésében, a melyeknek kö-
vetkeztében a szegényeken, az ügyefogyott emberiségen 
nagyobb mértékben, nemcsak szivünk ösztöne szerint 
óhajtanánk, de kötelességünk is volna segiteni és mind-
egyikünk töredelmes szívvel bevallhatja magának, hogy 
nem tett eleget az utolsó évben, mert ha megemlékezünk 
mi történt e téren más országokban, látjuk, hogy Magyar-
országban kimondhatatlanul hátramaradtunk." 

„Nekünk nemcsak alamizsnát adni, hanem egyszers-
mind lelki táplálékot a szegényeknek nyújtani, azok kö-

!) Dr Ratzinger György, „Geschichte der kirchlichen Armen-
pflege." 
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rülményeibe elmélyedni, viszonyait kitudni, taáncscsal 
gyámolítani, hasznos olvasmányokat jótékony adományok-
kal együtt kiosztani: feladatunk; ezt teszszük minden 
évben és működésünknek ezen részét is Isten segélyével 
a jövőben még inkább szándékozunk teljesíteni." Azután 
köszönetet mond a tagtársaknak, elnök társainak, és min-
denek előtt dr Wolafka Nándor kanonok urnák ; végül 
Isten áldását kéri működésünkre." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 3. Debreczen mint Magyarország 

tanügyének középpontja. — 
A protestáns élelmesség és munkásság megtette azt, 

hogy a kálvinista Róma egyidőre középpontja lőn Ma-
gyarország országos nevelési és közoktatási mozgalmainak 
legalább 7—8 napra. Történt pedig ez a nevezetes ese-
mény a mult hó második felében tartott debreczeni tan-
szerkiállitás alkalmából, a midőn a tanitás különböző 
ágaival foglalkozó tanférfiak úgyszólván állandó gyülése-
zésben dolgoztak, értekeztek, vitatkoztak, határoztak az 
ország majdnem egész területéről. B. Eötvös Loránd köz-
oktatásügyi miniszter ő felsége születése napja miatt nem 
mehetett Debreczenbe a megnyitásra, de Csáky Albin 
gróf, a magyar kulturharcz elmenekült rendezője, elment 
Debreczenbe a hódolatok fogadásának utóizeit élvezni. A 
„katholikus" Csáky gróf, az ő pápai lovagrendjével, oly 
alaposan lejárta magát valóban, hogy a protestántizmus 
szolgálásában szerzett babérjaival tündökleni alkalmasabb 
helyre csakugyan nem mehetne, mint Debreczenbe, a 
dethronizáczió gyászos emlékű szinterére. Jóvá teheti-e 
Szepes grófja, a mit szent István katholikus örökségén 
rontott? Soha. Rontani könnyű, újraépíteni nehéz. Nincs 
annyi könnye Csáky Albin grófnak, hogy protestáns 
ugrasztásra tett könnyelmű vállalkozásának és makacssá-
gának következményeit érdem szerint megsirassa. 

Emlékezet okáért röviden előadjuk a debreczeni 
tanszerkiállitással kapcsolatosan tartott tanügyi kongrtsz-
szusokat és gyűléseket. 

A kongresszusok közt első volt a kereskedelmi is-
kolák tanáraié. Legnevezetesebb határozata, illetve tette 
vala e kongresszusnak a kereskedelmi tanárok országos 
egyesületének megalakulása. Aug. 19-én volt a Mária-
Dorothea-egyesület gyűlése. Aug. 20-án a tanítóképző 
-anárok országos egyesületének választmánya tartotta 
agygyülését. Joó István debreczeni praeparandiai tanár 
Elméri Lajos, Virág István kalocsai tanítóképző tanár 
Szörényi József felett mondott lelkesítő emlékbeszédet. 
kZ'VOlt még a tanítóképzők elhelyezéséről az országban 
s a^agyar nyelv tanításáról a nem-magyarajku iskolák-
ban.^ nagygyűlésből kérelem fog menni a közoktatásügyi 
mmi^erhez, hogy svédországi mintára állami költségen 
néptatói könyvtárt teremtsenek. Ugyancsak aug. 20 án 
gyülé&ett a református tanítók országos választmánya 
is, mel.a r ef # tanítók országos egyesületté szervezését 
k i m o n d j s a z alapszabályokat megállapította. Ez a 
gyűlés k?5Dög nyomatékkal hangsúlyozta, hogy a ref 
tanítók tâ)ir(5i s e m akarják magukat az országos tanító-

egyesülettől elszigetelni, csak a saját külön érdekeik meg-
védésére és az egyházhoz való viszonyuknak rendezésére 
alakulnak külön testületté. 

Legnevezetesebb gyűlés volt a Magyar Tanítók or-
szágos bizottságának nagygyűlése aug. 21-én. Főtárgya 
vala a népoktatási törvény módosítására vonatkozó hatá-
rozati javaslat, melyben a magyar tanítóság ajk ELLI BI ^ BIZ 
összes elemi iskolák államosítása" — jegyezzük meg jól 
— adatott kívánságul. A nevezetes határozati javaslat 
egyébiránt szószerinti szövegben ekkép következik : 

„1. Az általános tankötelezettség szigorú keresztül-
vitele érdekében, mely nélkül az általános népmüvelődés 
a nemzeti szempontból is elengedhetlenül szükséges fokot 
sohasem érheti el, kívánatos az elemi ismeretek elsajátí-
tását oly polgári kötelességgé tenni, mely nélkülözhetlen 
feltétele a később élvezendő polgári jogoknak, sőt elke-
rülhetlen szükséges arra is, hogy az egyén kenyérkereső 
pályára lépjen. 

2. Az elemi iskola tárgyainak magánúton, (háznál, 
családi körben) való tanítása csak az ország területére 
érvényes tanítói oklevéllel bíró egyéneknek engedtessék 
meg, s azok a szülők, (gyámok, hozzátartozók), a kik 
elemi iskolai oktatásra kötelezett gyermeket ilyképpen 
taníttatnak, ne csak ezt, mint magántanulót, tartozzanak 
év elején valamely nyilvános iskola vezetőségénél be-
jelenteni, hanem a tanitó nevét is, a ki az oktatást vezeti. 

3. Az országos bizottság ragaszkodik az egyetemes 
tanitógyülések azon, mindig kifejezett véleményéhez, hogy 
a magyar nemzet érdekei szempontjából legkívánatosabb 
volna az összes elemi iskolák államosítása s ezt a czélt a 
bizottság olyannak tartja, a melyre a magyar népoktatás-
ügyi politikának következetesen törekednie kell." 

A nagygyűlés beható vita után az előadó határozati 
javaslatának a legtöbb pontját magáévá tette. Nagyobb 
véleményeltérés a körül forgott, hogy a népiskolaügy 
államosítása egyenesen kimondassék-e vagy ne. A gyűlés 
a népiskolák teljesmértékü államosítását határozta el. Sión 
őrei vigyázzatok ! 

Ülésezett még ezenkívül az Eötvös-alap bizottsága, 
mely 56 ösztöndíjért és 40 segélyért folyamodó között 
2700 frtot osztott ki 50 és 100 írtjával. Az egyesület 18 
év alatt igy már 36,275 frtot osztott ki és 60,478 frt 
tőkét gyűjtött. Következett az alsó-hajduvidéki ref. taní-
tók gyűlése ; a Gönczy- egyesület gyűlése, a tiszántúli ev. 
ref. tanár-egyesület gyűlése, mely főleg az „országos 
protestáns tanár-egyesület" eszméjét akarta megvalósítani, 
de a lutheránusok távolmaradása következtében egyelőre 
csak az „országos református tanár-egyesület" megalakí-
tását mondotta ki határozat gyanánt. Tervben van egy 
protestáns tanügyi folyóirat kiadása is. 

Hogy katholikus tan- és nevelésügyünk szervezeté-
nek rettentő elmaradottságát vagyis elhagyatottságát még 
szembeszökőbbé tegyem, felemlítem még, hogy aug. 25-én 
volt Debreczenben a református vallástanárok és hitokta-
tók értekezlete. ? ? 
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Csanádi egyházmegye. A középtemesi alesperesi 
kerület elvi határozatai. — 

A középtemesi alesperesi kerület papsága Lieblin-
gen tartott ülésében a zsolnai kath. nagygyűlésből kelt 
„Felhivás"-hoz egyhangúlag csatlakozott s a csatlakozás 
ról a következő, nyilvánosságra szánt végzést hozta : 

„A középtemesi alesperesi kerület papsága a zsolnai 
katholikus nagygyűlés határozatait örömmel fogadja és 
azok érvényesítését minden rendelkezésre álló törvényes 
eszközzel elősegíteni, minden időben a legkészségesebbnek 
nyilatkozik. 

Németországi kath. testvéreink világító például szol-
gálnak, mennyire kizárólagos és döntő következményű a 
kath. nagygyűléseknek minden püspöki megyében, a kath. 
jogok és igazak kiküzdése és megvédése végett időszakos 
megtartása : hogy a katholikus hitélet élénk tevékenységre 
elevenitésével, ébrentartassék ; az álliberálizmus szabad-
kőműves üzelmei által elnyomott kath. lelkiismereti és 
vallásszabadság, az egyházat, hazát és trónt egyaránt ve-
szélyeztető egyházpolitikai törvényjavaslatoknak minden 
megengedett módon megbuktatásával, sikeresen visszavi-
vassanak s az utczai söpredékkel szövetkezett politikai 
radikálizmusnak a nép elpogányositását és teljes elvadu-
lását eredményezendő gonosz törekvései ellenében a magyar 
nemzetnek különben feltartóztathatatlanul bekövetkezendő 
hatványos megfogyatkozása és fokozatos feloszlása meg-
akadályoztassék. 

E mellett a kerületi papság, valamint eddig, a val-
láserkölcsiig színtelen, közönyös, sőt katholikus ellenes 
sajtótermékekkel szemben üdvös irtózattal telt el : ugy a 
zsidó-protestáns-szabadkőmüves-liberális s ujabban meg-
vásárolt és handlé közvéleményt terjesztő lapok, röpira-
tok és szennytermékeknek hivei köréből, amennyire befo-
lyása terjed, a jövőben is, gyomlálását, irtogatását, ki-
kigyökerezését mindig legszentebb, emberbaráti és legfon 
tosabb lelkipásztori feladatai egyikének tekintendi." 

Eddig a zsolnai „Felhívásra" adott visszhang. Kö-
vetkezett az esztergomi alesperesi kerület lelkészkedő 
papságának az ország összes kath. esperességi kerületei-
hez egy kath. egyetem felállításának anyagi segélyezése 
ügyében a tavaszon intézett „Felhivás"-ának tárgyalása, 
mely a következő egyhangú határozattal végződött : 

„A kerületi ülés elhunyt nagy püspöke, Bonnaz 
Sándornak egy katholikus egyetem felállítására hagyo-
mányozott százezer forint fejedelmi alapítványában, a 
vallásos, hazafias és tudományos czélra való adakozásra . 
nézve megelőző és állandóan ösztönző példát birván, egy-
értelmüleg elhatározta, hogy a gyűjtés megindultával an-
nak támogatásához tehetségéhez képest hozzájáruland, a 
naponkint megrendítőbb tapasztalat mind lesújtóbban 
tanúskodván, hogy a házi és iskolai, mint egyetemi val-
láserkölcsös nevelés és fegyelem hiánya vagy elégtelen-
sége az egyének és nemzetek jellemének megfogyatko-
zását és aljasodását, a hit meggyengülését, közönyét, 
megvetését, az egyetemeken hangoztatott atheus tanoknak 
a magán- és nyilvánoséletben terjedését, az ifjúság és 
nagykorúak erkölcseinek elvadulását, a legszentebb köte-
lékeknek az államban és családban felbomlását; a szélső-
égek és ábrándképek hajhászását ; az ártatlanság és be-

csület hátravetését ; a katiiinai s konczleső, Júdás és stré-
ber elemek szaporodását ; a börzeliberálizmus és gamin 
radikálizmus szabadkőműves rendszerének zsarnok uralmát 
a szülőket gyermekeikkel együtt elzüllesztő polgári há-
zasság fölbonthatósága s a válások törvényesitését, a zsidó 
reczepcziónak, a ker. jelleg fölénye megvetésével, szentesíté-
sét, a kormányférfiak, a közigazgatás és igazságszolgáltatás 
kezelőinek megvehetőségét, a fényűzés, pazarlás, hűtlenség, 
csalás és lopás gyarapodását, az állam- és magánvagyon 
elidegenitésének divatját, a köz- és társas vállalatok, in-
tézetek megrablását : a panamákat; a hamis bukások és 
ujabban felszínre került takarékpénztári és bankkrachok 
sokasodását ; a naponkint szaporodó öngyilkosságok meg-
döbbentő iszonyának kétségbeejtő statisztikáját ; a szoczia-
lizmus, kommunizmus és nihilizmusnak a társadalmi és 
közrendet feltorgatni törekvő, forradalmi, velőtrázó, rémes 
vértetteit ; a vallás és Isten nélküli állam proklamálását ; 
és az összes, állami, társadalmi és családi élet feloszlását, 
vaskövetkezetességgel vonja maga után. 

It t tehát az utolsó óra, hogy a magyarországi püs-
pöki kar egy perczet se mulaszszon el, hogy egy magyar, 
katholikus egyetemnek a megindítandó kath. közadakozá-
sokból felállításával, országunk ügyeinek jövendő kezelői. 
Szent István I. apostoli királyunk hon- és nemzetmentő, 
vallási és'politikai elvei és szellemében oktatván és ne-
veltetvén, általuk édes magyar hazánk a nagy király ke-
resztény, bölcs intézményeinek, melyek azt egy évezredig 
fentartották, történeti továbbfejlesztésével s az uj pogány-
ság hódításának az ő előrelátó, törvényes intézkedései 
szerinti megdöntésével, rendithetetlen fenállásában a követ-
kező ezredév számára is biztosittassék." 

Kalocsa. Még egyszer a papi lelkigyakorlatokról.1) — 
Egyházmegyénk papsága bold. Haynald bibornok 

idején 1885. évi szept. 9—12-ig tartott utoljára sz. lelki-
gyakorlatokat. Kilencz évi időköz után kegyelmes urunk, 
főt. Császka György ur ő nagyméltósága szeretetteljesen 
meghívta paptársait és lelki fiait székvárosába, hogy azok 
vele együtt lelkük ügyét munkálják. Ersek-atyánk lehet-
ségessé tette, hogy kövessük az Ecclesiasticusnak a szom-
bati scriptura occurrensben hallott eme szavait: „Agoni-
zare pro anima tua." Össze is jöttünk szép számmal, és 
pedig a központból 18-an, a vidékről pedig 37-en, ugy, 
hogy összesen 55 en voltunk. Azon körülmény, hogy a 
megjelentek nagyobb része az áldozárok idősebb osztályá-
ból került ki, csekély véleményem szerint hangosan bizo-
nyítja, mily időszerű volt a lelkigyakorlatok megtartás? 
Az őszbe borult, kór és kor által elgyengült papok me" 
jelenése pedig a fiatalabb nemzedéket csak buzdíthatta 

Szállást részint az érseki kastélyban, egyes kano^k 
házában és a jezsuitáknál, részint a kisebb és n a g , J t > ö 

papneveldében jelöltek ki számunkra. Az össze j^e l 
napjául aug. 21-ike volt kitűzve, mely napon eb ' r e ő 
excellentiájához voltunk hivatalosak. Délután 6 or*01" a 

kisebb papnevelde csinos kápolnájában segi tségüm v tuk 
a Szentlelket, hogy munkánkon áldás legyen. »Veni 

x) Más kézből vett tudósítás. Egy-egy lelki szerSyakorlat 
oly nevezetes esemény, hogy azt többször is lehet emVe^ni-

A szerk. 
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Sanctet" ő nagyméltósága intonálta. Következett érsek-
atyánk üdvözlő beszéde, majd meg tiszt. P. Bányik Ig-
nácz, S. J., bevezető elmélkedése. A másik szónok, ki 
mindig a 2. meditatiót és ebéd után a considerátiót tar-
totta, tiszt. P. Mladoniczky Ferencz, S. J., volt. A jó 
atyáknak hála és Istentől jutalom — ez óhajunk, ez 
fizetésünk. 

A napirendből ezt tartom közlendőnek. A lelki-
gyakorlatok egész ideje alatt a reggeli imától egészen az 
esti ima befejeztéig valamennyien — ő nagyméltósága és 
a helybeliek is — a kisebb papnevelde tágas helyiségei-
ben tartózkodtunk és étkeztünk. Itt hallgattunk napon-
kint 3 meditatiót és egy considerátiót, itt hallgattuk a 
szent misét és végeztük karban az officíumot, s csak há-
lásra mentünk kijelölt szállóhelyeinkre. A lelki gyakor-
latok egész idejére szigorú hallgatás volt előirva. „Bonum 
est praestolari cum silentio salutare Dei" (Thren. III. 26), 
mondja a napirend. Ebéd és vacsora alatt Rodriguez né-
hány fejezetét hallgattuk. Ily módon három napot töltöt-
tünk, aug. 22—24-ig, mely utóbbi napon valamennyien 
meggyóntunk. Az utolsó napon, aug. 25-én főpásztorunk 
kezéből vettük az Ur sz. testét s megszívleltük búcsúbe-
szédének intelmeit és tanácsait. Az allocutió után Isten-
nek hálát adtunk a vett lelki javakért, elénekeltük a „Te 
Deum laudamust." 

Hálás köszönetünknek testületileg kifejezést adtunk 
ő nagyméltósága és Kleiner Lajos nagyságos ur, kisebb 
papneveidei igazgató, mint szives házi gazdánk előtt, ki 
egyszersmind védszentje ünnepét ülte. Szónokunk mind 
két helyen a derék bajai apát-plebános, nagys. Berényi 
Dániel ur volt. A tiszt, pátereknek küldöttségileg mon-
dottunk köszönetet. A kik nem indultak a reggeli vonat-
tal, azok ismét a kegyelmes ur vendégei voltak. 

„Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.* 
Ez imánk teljesülését kérjük Istentől, u nagyméltósagá-
hoz pedig azon alázatos fiúi kérelmet intézzük, hogy mi-
nél többször rendeljen ily lelkigyakorlatokat. 

Ha nem is jönnénk el annyian mint most, azért a 
lelki haszon végtelen nagybecsű leend. Kleiner igazgató 
ur válaszában emiitette, hogy ő azért gondoskodott pon-
tos és jó kiszolgálásról, hogy a lelkigyakorlatok alatt jól 
érezzük magunkat s igy kedvet kapjunk, hogy máskor is 
eljöjjünk. Faxit Deus ! Kalandos. 

KATH. NEVELÉS- és OKTATÁSÜGY. 
Hitoktatók kongresszusa Horvátországban. 

Horvát paptársaink megelőztek bennünket az isko-
lai hittanitással foglalkozók évenkinti gyülésezésével. Ez-
idén Eszéken volt a horvát hitoktatók kongresszusa. Az 
előmunkálatokat Masper István eszéki apát-plebános ve-
zetése alatt működő helyi bizottság végezte. Maga a kon-
gresszus aug. 23-án folyt le körülbelül 60 katecheta és 
vagy 20 más tanszékbeli tanár és tanitó jelenlétében. Két 
értekező előadása vált ki különösen, a melynek kapcsán 
a kongresszus megfelelő határozatokat hozott. 

Első felolvasó dr Sasso spalatói gymnáziumi tanár 
volt, az iskolai fegyelem sülyedésének okairól értekezett s 
arról, miképp lehetne annak útját állni. A három óráig 

tartott, igen tanulságos felolvasás kapcsán a kongresszus 
a következő, nálunk is figyelembe veendő határozatokban 
állapodott meg : 

„a) A hitelemzők kongresszusa meg van győződve, 
hogy az ifjúság nevelésére nézve egyedül a tökéletesen 
keresztény alapon álló módszer a czélra vezető és pedig 
nemcsak a népiskolában, hanem a közép- és felső-iskolá-
ban is. 

b) A hitelemzői kongresszus meg van győződve, 
hogy a mióta a teljesen keresztény alapon épülő tanitási 
rendszer az iskolában elvettetett azóta a gymnáziumokból 
kikerülő müveit és irányadó állású emberek a keresztény-
ségtől maguk is mindinkább elidegenedtek, elidegenítették 
a kereszténységtől a társadalmat és irodalmat, mig nem 
a mai vallásnélküli iskola fejlődött ki. 

c) A hitelemzői kongresszus ehhez hiven ismételten 
hangoztatja : hogy az ifjúság erkölcsös neveléséhez szük-
séges, hogy az iskolának a hitfelekezeti jelleg vissza-
adassék. 

d) A hitelemzők kongresszusa azt tartja, hogy min-
den keresztény katholikus lelkiismeretében köteles minden 
tőle telhető törvényes eszközzel oda hatni, hogy az isko-
lák e rezolucziók a) és c) pontja szerint reformáltassanak. 

e) A horvát hitelemzők kongresszusa szükségesnek 
tartja az ifjúság ker. nevelésére, hogy jó kath. internátu-
sok nyittasanak meg, hogy ez által az ifjúság a külső 
társadalom rossz behatásaitól megóvassék. 

f) A hitelemzők kongresszusa kimondja, hogy az 
ifjúság nevelésére igen szükséges, miszerint ezt az isko-
lán kivül is lakás, viselet, gazda (kosztadó), társaság te-
kintetében is vizsgálja felül és kisérje éber szemmel a 
tanári (tanitói) kar és más erre kiszemelt orgánumok." 

Második értekezőnek dr Djakovics István eszéki 
gymnáziumi tanár ült a felolvasó asztalhoz. Értekezése 
az egyházi énekről a tanítóképzőkben és népiskolákban 
szólott. Az értekezésben kifejtettek alapján a kongresszus 
a következő határozatokat hozta : 

a) „A harmadik hitelemzői kongresszuson jelenlevő 
kath. papság belátva az egyházi éneknek nagy fontossá-
gát mint nevelési eszköznek, azon óhajának ad kifejezést, 
hogy az egyházi éneknek az iskolában mennél nagyobb 
gond szenteltessék. 

b) U. ez a papság szükségét látja annak, hogy az 
egyházi énekre a népiskolában több időt, mint hetenkinti 
fél óra fordittassék; 

c) U. ez a papság kéri, hogy a középiskolákban a 
mindennapi istentisztelet visszaállittassék. 

d) U. ez a papság szükségesnek találja, hogy a ta-
nítóképzőkben az orgonálásban és éneklésben az illető 
tanulóknak több alkalom nyujtassék a gyakorlásra. 

e)_U. ez a papság végre azon óhajának ad kifeje-
zést, hogy egy egyöntetű — énekkönyv adassék ki, és 
egy ehhez szükséges imakönyv adassék az ifjúság ke-
zébe." 

V E G Y E S E K . 

*** Világkongresszus van Budapesten, nemzetközi 
nagy összejövetele az államoknak s a tudomány jelesei-
nek a közegészség ügyében. A király nevében maga az 
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apostoli trón örököse nyitotta meg a világkongresszust 
franczia és magyar beszéddel. Francziául beszélt a ma-
gyar király nevében, mert ez a nyelv egy világkongresz-
szuson a legalkalmasabb nemzetközi nyelv; magyarul 
zárta be beszédét, mert a magyar királyi trónon bár az 
udvariasság megengedi az idegen nyelveket, de az ország 
méltósága megköveteli a külön államiság nyelvének hasz-
nálatát. S ez az egészségügyi nemzetközi kongresszus 
nemcsak egészségügyi szempontból hasznos nekünk, van 
annak egyéb haszna is az országra nézve. Saját szemeik-
kel látják a nemzetek képviselői az ország és különösen 
a főváros anyagi és kulturális emelkedését. A tudós urak 
hizelgő nyilatkozatai azonban el ne vakítsanak bennünket. 
Nagy és ragyogó és sokat ígérő itt külszinre nézve, min-
den ; de az ország népének a lelkét ádáz szenvedélyek 
dúlják, kétségbe ejtő veszedelmek fenyegetik. Mikor 
Dektered orosz dr szavait olvassa az ember : „Huszonhat 
év előtt itt jártam . . . Mi volt akkor Pest ? Szemétdomb. S 
mi most ? Ragyogó világváros ! Csodálatos erők dolgoz-
hatnak a modern Magyarországon," — kísértetbe jövünk, 
hogy a külső ragyogás keltette elragadtatás rajtunk is 
erőt vegyen. Dektered mondása, sajnos, megfordítva is 
áll. Mi volt Budapest huszonhat év előtt? Se ragyogó, 
se világváros nem volt; hanem csak egy megifjodásnak 
indult nemzet szerény reménycsillaga volt. S mi most ? 
Ragyogó világvárosias külszín alatt nemzetközi lerakodó 
helye lőn a világ összes istentelenségeinek és tévelyeinek. 
S ha még talán nem egészen az ; de szemlátomást készül 
azzá lenni. Az erdélyi unitáriusok által csinált házasság-
ügyi szemétdombot a szabadelvű államférfiak bölcsesége 
ugy igazította el, hogy csinálni készül az egész országból 
a világ összes vallásfelekezeti szemetjének s vallástalan 
bolondságainak tárt karokat mutogató menedékhelyet és 
Eldorádót. Yani sunt cogitationes hominum. Az embere-
ket vakokká teszi a ragyogás. Még az egészséges élet-
módra nézve is bizony igen hátra van az ország. 

— Nyitraegyházmegyei hirek. Balogh Antal nyitrai 
apát-kanonok aug. 22-én 70 éves korában agyszélhüdés 
következtében hirtelen meghalt ; temetését maga JBende 
Imre püspök végezte nagy részvét mellett. — Blazsek 
Lajos segédlelkész Liethaváról Yalaszka-Bélára helyez-
tetett át. Turzó Ferencz segédlelkész Pogrányról Nyitra-
Gerencsérre neveztetett ki ideiglenes administratornak. — 
Bende Imre nyitrai püspök aug. 31-én két heti bérma-
indult Trencsénmegyébe. 

— A ki halála után is térit, az az Isten áldotta 
kath. tudós és iró nem más, mint a 19-ik század egyik 
legnagyobb keresztény filozófja és legalaposabb katholi-
kus politikai irója Balmes Jakab. Salvador anarchista, a 
ki a barcelloniai Liceo nevü színházat, telt ház mellett, 
felrobbantotta, a börtönben az őt meglátogató megyés 
püspöknek megvallotta, hogy őt a világgyülölő és ember-
gyilkoló anarchizmusból az emberszerető és tisztelő kath. 
hitre Balmes műveinek a börtönben való olvasása vezette 
vissza. Áldott iró, fogadd csodálatunkat és hálánkat ott 
a mennyégben, hol bizonyára az Ur választottjai közt 
lakozol. Haucce et Hungáriám potenter inspira! 

— Az első zsidó gymnázium. Pécs kitesz magáért, 
illetőleg a pécsi izraelita hitközség, mely Perls dr főrabbi 
kezdeményezésére algymnázium létesítését határozta el. 
Körösi Henrik főreáliskolai tanárt bizták meg a minisz-
teri engedélynek kieszközlésére, ki Klamarik János, mi-
niszteri tanácsos szives támogatását már megnyerte. Terv 
szerint már most szeptemberben megnyílnék a gymná-
zium I. osztálya. Boldog ország ! Nem sokára zsidó or-
szág leszes. Node csak rajta. Állítsanak magyar zsidóink 
ezeret meghaladó budapesti egyetemi tanulóik számára 
tudomány-egyetemet is : akkor talán lesz nekünk is kath. 
egyetemünk. A szégyen fog rávinni, a mire se tisztán 
látás, se nemes lelkesedés és vetélkedés, ugy látszik, ben-
nünk nincsen. 

— Katholikus Kör Pásztón. A pásztói „Katholikus 
Kör" aug. 19-én a rk. iskola kerthelyiségében tartotta 
alakuló közgyűlését. A 100 tagból álló közgyűlést Hován 
József plébános üdvözölte, ki is szép beszéd kíséretében 
fejtette ki a körnek czélját ; a beszéd után felkérte a 
jelenlevő polgárokat, jelentsék ki, hogy akarják-e a Kath. 
Körnek megalakulását ? A jelenlevők egy szívvel kiálták : 
Akarjuk. És a Kath. Kör megalakultnak mondatott ki 
határozatilag. Ezután a jelenlevők a következő nyilatko-
zatot irták alá, kötelezvén magukat, hogy a „Kath. Kör"-
nek három évig tagjai lesznek. Végre a tisztikar meg-
választása következett. Elnöknek egyhangúlag Hován 
József plébános választatott meg, ki, daczára annak, hogy 
még ekkoráig semmiféle választásnak magát alá nem ve-
tette, és nem is veti, most kivételesen — tekintve a kör 
czélját az elnökséget elfogadta. Alelnöknek egyhangúlag 
megválasztatott Jancsár Sándor, a köztiszteletben álló 
földbirtokos. Választatott 20 rendes és 5 pót-választmányi 
tag, kik saját kebelükből választják azután a jegyzőt, 
pénztárnokot és gazdát. A kör eddig 120 tagból áll. 

— A katholikus tanitók és a millenium. A katholi-
kus tanítók országos bizottsága aug. 25-én Komlóssy 
Ferencz dr elnöklete alatt a kath. kör helyiségében ülést 
tartott . Az elnök lelkes beszédben hagsulyozta az ezred-
éves ünnep fontosságát s kiemelte, hogy ezt a kath. nép-
tanítóknak szintén meg kell ülniök. A gyűlés elhatározta, 
hogy jövő 1895. évében megtart ja a kath. tanitók orsz. 
nagygyűlését még pedig képviseleti alapon. A millénium 
évében diszgyülést tartanak és részt vesznek az országos 
kiállításon. Fölkérik a püspöki kart, hogy minden egy-
házmegyében írassák meg az ottani népiskolák történetet. 
Elkészítik a magyar kath. néptanítók zászlaját és föl-
szentelik. Emlékkönyvet adnak ki és végül leteszik a kath. 
tanítói árvaház alapkövét. Eddig az összes lapokat bejárt 
tudósítás. Valamivel több a semminél. Külső ragyogás, de 
nem országos kath. tanügyi újjászületés ! 

— A német katholikusok imént lefolyt kölni nagy-
gyűlése, szokott módon, az egész világnak imponál. Ez a 
német kath. nagygyűlés a legnagyobb férfiak találkozója, 
a legnagyobb ügyek megmozgatója és intézője. Legneve-
zetesebb mozzanata a kölni nagygyűlésnek a mi magyar-
országi katholikus akcziónk iránt való elismerés és a né-
met katholikus népszövetség (Volksverein) egyidejűleg 
tartott közgyűlése. A szocziálizmussal eddig csak az an-
golok és a német katholikusok bírnak a nép körében 
nagy sikerrel megbirkózni. A német katholikus népszövet-
ségnek jelenleg 175,000 polgár tagja. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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két vívmánya. — Kath. Köztevékenység. Felhivás az ugocsai „elvbarátok kath. szövetségéinek t. cz. tagjaihoz. -

Magyarország katholikus lakosságának 
két legsürgősebb teendőjéről. 

(Vége.) 

Mult alkalommal mondot tam, hogy Magyar-
ország politikai újjászületése s állami megizmo-
sodása ujabb ezerév viharaival való dicsőséges 
megküzdésre — a katholikus egyház, a katholi-
kus papság pasztorácziójának nagyban való meg-
újhodásától függ. Különösen a férfiak, lassanként 
elszoktak a templombajárástól . Ezeket a temp-
lomon kivül kell ú j ra megnyerni az üdvösség 
tanának, az evangéliumnak. Katholikus egyesü-
letekbe azonban a templomtól elidegenedett ily név-
leges kath. emberek azonnal nem léptethetők be, 
mert nem birnak rá hajlandósággal. Előbb a tem-
plomon kivül kell velők a papságnak érintkezésbe 
lépnie oly ügyek tárgyalásával, melyek i ránt 
az isteni malasztra s az abból fakadó hitéletre 
nézve holt lelkek nemcsak érzékkel birnak, de 
sőt rendesen szenvedélyes érdeklődést fejtenek 
ki. Ilyenek például mindenüt t , mindenrendü és 
minden rangú katholikus híveinkre nézve, a tá r -
sadalmi kérdések s a politikai törekvések. Éven-
kint minden faluban, mint múltkor mondám, 
az aj tatosságnak szent bucsunapján kivül leg-
alább négy katholikus népgyűlést lehetne bá t ran 
tar tani . Tárgy lenne bőven, a miről a népnek 
beszélni lehetne s a mire vonatkozólag benne 
helyes nézeteket, mondjuk, katholikus felfogást 
s egyúttal mindjár t katholikus állásfoglalást is 
lehetne létre hozni. Paptársak, testvérek! Ne 
menjetek el ez eszme mel le t t vállat vonogatva, 

kicsinyelve azt, a mit meg nem próbáltatok ! 
Mert ennek az eszmének megvalósításával hívei-
tek ezreit szabadithat játok a gonosz léleknek 
oly nagy hasznot ha j tó liberálizmus rabszol-
gaságából s tehet i tek Krisztus hős lelkű kato-
náivá, egy országos katholikus politikai regene-
ráczió előharczosaivá. A dolog tehát érdemes 
legalább a próbára. 

Mert a mily igaz, hogy ezt az országot a 
katholika egyház gondjaira bízott keresztény 
elvek uralomra emelése vezette be a keresztény 
czivilizáczió áldásainak körébe, épp oly igaz az 
is, hogy ugyanezt az országot csakis ugyanazon 
czivilizátorius elvek alapján lehet fentar tani . 
Mondjon bárki bármit , elfogulatlan protestáns 
férfiak is bevallják, hogy az európai á l lamokat 
szervező keresztény szellem a katholikus egy-
házból és egyház által áradt szét mindenfelé, s 
hogy a kath. egyháznak a hitelvekhez a keresz-
tény czivilizáczió alapelveihez való SZÍVÓS ra-
gaszkodása, — mi katholikusok azt mond juk : 
indefectibilitása, e l fa julhatat lansága — nélkül 
az európai népek már régen lesülyedtek volna, 
ha nem a barbárságba, bizonyára az ó-kori né-
pek, a görögök és rómaiak megsemmisüléssel 
végződött elfajulásába menthetet lenül . „A kinek 
mi hogy tetszik "-féle protestáns vezérelv disz-
szoluczióba vezeti az embereket, s ha oda nem 
jutnak, azt a protestáns elv meg nem tar tásának 
köszönhetik; ellenben az „igazsághoz való föltét-
len igazodás" katholikus elve fen ta r t j a a népekben 
az élet és fejlődés föltételeit, s ha mégis néha a 
hanyatlás jelei mutatkoznak a katholikus né-
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péknél, ezt a katholikus elv nem-követésének 
kell felróni. 

Bármily nagy legyen azonban a kath. egy-
ház régi és megújhodott pasztorácziójának ereje, 
hatalma és befolyása a felnőtt emberek szel-
lemi életének irány itására : én mégis ki merem 
i t t mondani , hogy a felnőttek legbámula-
tosabb, régi és uj eszközökkel pazarul rendel-
kező pásztori gondozása sem lenne képes szent 
István örökségét, vagyis a keresztény Magyar-
országot, s ebben, legalább az ezidő szerinti 
katholikusok számára, a katholikus poli t ikai és 
állami életet visszaállítani és biztositani — az 
ifjúság katholikus szellemi oktatása és nevelése, 
szóval katholikus iskolaügyünk országos regene-
rácziója, teljes átszervezése és uj átszellemüsi-
tése nélkül. 

Gyertya vil ággal akarnám megvilágitani a 
napot, hogyha a „Religio* m. t. közönsége előtt 
a nevelés pára t lan , semmi által nem helyettesithető, 
és bűnhődés, romlás és pusztulás nélkül népek 
és nemzetek részéről sohasem nélkülözhető óriás 
becsét és erejét akarnám ismertetni. Ismeretes Ci-
ceró egyszerű, rövid, de sokat tar talmazó nagy 
mondása: „Nullum maius beneficium adferre pos-
sumus rei publicae, quam si insti tuimus et erudi-
mus juventutem." S mintha csak Cicero ajkairól 
vette volna amindenhez bámulatos szakszerűen értő 
lángészszel megáldott Leibnitz a szót, oly meg-
egyező, de már a keresztény világnézlet széles látó-
körében mozgó véleményt nyilvánitot t az ifjúság 
nevelésének messzevágó erejéről. „Az ifjúság jó 
nevelése, úgymond, az emberi boldogság első 
alapja." „Ebben, úgymond Dupanloup, az erköl-
csi világrend legnagyobb törvényeinek egyikével 
találkozunk. Mert valóban, a nevelés az a tényező, 
mely a gyermekre s a családra, minden társa-
dalomnak eme legelső elemeire gyakorolt döntő 
befolyása által megalkot ja a családi erkölcsö-
ket, sugallja a társadalmi erényeket és előké-
s z i t i az értelmi, erkölcsi és vallási újjászületésnek 
nem várt csodáit. Nevelés késziti a népek nagy-
ságát, s t a r t j a fenn életök fényességét; ez őrzi 
meg a hanyatlástól, és ha szükséges, ez emeli 
fel őket bukásukból.«2) 

*) La bonne éducation de la jeunesse, c'est le pre-
mier fondament de la félicité humaine." Idézve Dupan 
loupnál, de l 'Éducation. 11. éd. Paris, 1887. T. I. p. VI. 

2) En effet, c'est l 'Education qui, par l'influence 
décisive qu'elle exerce sur l 'enfent et sur la famille, élé-
ments primitivs de toute société, fait les moeurs dome-

Dupanloup szerint tehát, — és Dupanloup-
nak, a mi fő, ebben igaza van, — a nemzetek 
újjászülethetnek s ezt az újjászületést az ifjúság 
nevelése által lehet csak elérni. „Nem szabad, — 
hogy szószerint idézzük, — nem szabad még egy 
egész nemzetről sem desperálni: bármily nagyok le-
gyenek bajai, mindig rendelkezésére áll egy csodá-
latos forrás, mely elég erővel bir, hogy ujjá alkossa, 
minden tévelyei és hibái ellenére. S mi ez, a 
mire szüksége van? Egyetlen egy dolog: hogy 
engedje magát neveltetni! Ez uton teszi Isten 
„gyógyithatókká a nemzeteket" , a mint az örök 
Bölcseség mondja : ] ) a felcseperedő nemzedékek 
erővel teljes nevelése mindenkor hatalmasan 
ha tha t oda, hogy minden emelkedjék s minden 
mentve legyen."2) 

Törjenek bár kerékbe, de én azt mondom, 
hogy az isteni Gondviselésnek uj jmutatása és 
jóságos intézkedése rejlik abban, hogy Magyar-
ország egyházi ügyeinek fő vezetése egy életét 
az i f júság nevelésének szentelt szerzetes tanár 
kezeibe került . Ez azt jelenti, hogy mindent 
meg kell csinálni : kongruát, autonomiát, katho-
likus szellemű állampolit ikai képviseletet a tör-
vényhozásban ; de mindenek fölött, hogy mind-
ezek számára kellő arányban, sőt bőségesen elő 
legyen teremtve a szükséges katholikus szellem, 
országosan ujjá, nagygyá, fejletté, erőssé, min-
d e n e k e t á t h a t ó v á , legutolsó Íziglen katholikussá 
kell tenni Magyarországban a kath. egyház isko-
láiban minden fokon ál tal — a nevelést és tani-
tást . Erre kell fektetni a fősúlyt; ide kell irá-
nyítani az erőknek és törekvéseknek java részét. 
I t t a regeneráczió lényege; a többi csak csatla-
kozó kiegészitő részlet. Egy országos kongrua-
tanácsnál vagy miniszterileg legkegyelmesebben 
kinevezett autonomiai előkészítő bizottságnál 
sokkal nagyobb szükségünk van egy katholikus 
tanügyünk jól felszántott talajából te rmet t or-

stiques, inspire les vertus sociales et prépare des miracles 
inéspérés de restauration intellectuelle, morale et reli-
gieuse. C'est l 'Education qui fait la grandeur des peuples 
et maintient leur splendeur, qui prévient leur décadence, 
et au besoin les relève de leur chute. U. o. VI. 1. 

Sanabiles fecit nationes orbis terrarum. (Sap.) 
2) Il ne faut pas même désespérer d'une nation : 

quels que soient ses malheurs, il y a toujours pour elle 
une admirable ressource qui peut suffire à la régénérer, 
malgré ses égarements et ses fautes. Que lui faut»il ? Une 
seule chose: qu'elle se laisse élever! C'est par là que 
Dieu a fait les nations guérissables dit la Sagesse éter-
nelle : la forte Education des générations naissantes peut 
toujours puissament contribuer à tout relever, à tout 
souver. U. o. V. 1. 
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szágos katholikus közoktatásügyi tanácsra, a m e l y 
három szakosztályba, felső, közép- és elemi 
iskoláiba osztva, hadd dolgozza ki Magyarország 
katholikus nevelés- és tanügye ujjáalkotásá-
nak tervét és hadd segitsen a püspöki karnak 
annak végrehajtásában. 

A nevelés és oktatásügy ily megkülönböz-
tető kiemelése a többi kath. ügyek fölé, mig 
egyfelől nem oktalan eljárás, másfelől ko-
rántsem a kath. ügy többi ágainak kicsinylését, 
vagy hát térbe szorításának, elhanyagolásának 
ajánlását jelenti. Igenis, mindeneket á tha tó nagy 
oka van annak, hogy az if júság kath. nevelés csak-
ugyan minden más kath. ügy fölött dominál, 
annyira, hogy bátran ki merem mondani, misze-
r int még egy katholikus politikai párt alakítá-
sánál is nagyobb szükségünk van egy katho-
likus egyetem a lapí tására ; mert , én szerintem, egy 
kath. cent rumpár t alapítása az intelligencziának 
katholikus tudomány-egyetemi nevelése bizonyos 
fokig filius ante mat rem. Bizonyos fokig mon-
dom, mer t Magyarország kath. egyháza soha 
sem volt, s most, a legszomorúbb körülmények 
között sincsen egészen híjával annak az élő 
katholikus szellemnek és azoknak a hitöket nem-
csak tudó, de meg is ta r tó férfiaknak, kik egy 
alakítandó kath. centrumnak magvát képezhet-
nék. Ez igaz ; ámde quid hoc ad t an tam sitim ? 
A katholikus intelligenczia óriás nagy része be 
van fogva a liberálizmus szekere elé igavonónak; 
és ők ebben a szerepben maguknak még tetsze-
legnek is, s kezdve Wekerlétől, Apponyin és 
Ugrón Gáboron át, hogy Polonyiról ne is szól-
junk, valamennyien megszavaztak és meg fognak 
szavazni tulajdonképpen minden keresztény- és 
katholikus-ellenes javasla tot : a polgári házassá-
got, a zsidó-reczepcziót, a felekezetlenség czime 
elé buj ta to t t nyilt atheizmust és vallástalanságot 
stb. Ilyen katholikus intelligencziából vajmi ke-
vés telik s válik be kath. centrumba s nem is 
fog beválni soha, arra való előzetes, és bizony 
jó nagy időre terjedő iskolázás nélkül. 

Ne altassa tehát magát senki. A dolog ugy 
áll, hogy ha uj Magyarországot akarunk s abban 
a katholikus majori tásának megfelelő katholikus 
politikai életet kontemplálunk, és ebben autonó-
miánk, kongruánk, és iskoláink számára biz-
tosítékot akarunk felállítani, még pedig meg 
n e m i n g ó t : a k k o r arra nevelni kell az embere-
ket; mert az az isteni Gondviselésnek megmá-
sithatlan törvénye, hogy egyesek megváltozhat-

nak s újjászülethetnek a penitencziatartás szent-
sége által, de népeket és nemzedékeket csak 
nevelés által lehet új játeremteni . „Az embereket 
kétségkívül az Isten adja ; ámde, mert maga is ugy 
akarja, a nevelés teszi emberekké", mondá Orleáns 
halhata t lan nevü p ü s p ö k e . E z ellen hiába tusa-
kodnánk; ez alól ki nem vonhat juk magunka t ; 
ezt a fáradságos százados munkát el kell végez-
nünk Magyarorszag felett . Mert, — hogy ismét a 
nagy Leibnitzet halljuk szólni, — mig egyfelől két-
ségtelen, hogy az if júság nevelésének áta lakí tása 
által akár az egész emberiséget, nem egy nem-
zetet és nemzedéket csupán, át lehet alakítani:2) 
más részről azonban, ez, a mily nehéz, épp oly 
hosszadalmas munká t kiván. Leibnitz egy egész 
század, tehát több nemzedék munká já t t a r t j a 
szükségesnek. Szavai ezek: „Donnez moi l'in-
struction publique pendant un siècle et je chan-
gerai le monde." 3) 

Nem az a czélja tehá t ennek a czikksoro-
zatnak, hogy no most, kongrua-rendezést, auto-
nom ia-biztositást, katholikus par lament i képvi-
selet felál l í tását — hagyjuk abba s vessük 
magunkat kizárólag az iskola és tanügy fejlesz-
tésének a terére. Nem. Ez félszeg eljárás lenne. 
Egyszerre s együttesen, egymással kapcsolatosan 
kell valamennyi ily égető kérdés megoldására 
törekedni, mer t hisz azok szervesen összefüggnek. 
A fősúlyt, a legnagyobb erőfeszítést azonban, 
mindenesetre a nevelés és iskolaügyre kell ok-
vetetlenül s immár csakugyan elodázhatatlanul 
fektetni. Az okot már megmondot tam . . . Mert ez 
adja, ez te remt i elő a katholikus ügyeknek a 
szükséges embereket, kellő, sőt fölös számban. 

Ne feledjük aquinói szent Tamás egyszerű 
és világos okfejtését. „In omnibus causis bene 
ordinatis effectus plus pendet a causa prima 
quam a secunda." 

Tehát a katholikus szellemű embereket ne-
velő iskolaügyre, min t Magyarország ujjászüle-
letésének causa pr ímájára kell a fősúlyt, a leg-
nagyobb munkát fordí tani ; mer t Magyarország 
kath. iskolaügyének olyatén reorganizácziójától, 

Or, les hommes! sans doute c'est Dieu qui les 
donne; mais, Di^u le voulant ainsi, c'est l 'Education qui 
les fait. U. o. VII. 1. 

2) „l'ai toujours pensé qu'on réformerait le genre 
humain, si on réformerait l 'Education de la jeunesse." 
Dupanloujanâl, id. h. VI. 1. 

3) Ismertette dr Breznay B., Beszéd, melylyel a 
budapesti kir. tudomány egyetem rektori székét 1892. 
szept. 15-én elfoglalta, Budapest, 1892. 47 1. 

17* 
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hogy az minden fokon át hi töket ismerő és val-
lásukat minden körülmények közt megtar tó hon-
fiakká és honleányokká nevelje Magyarország 10 
milliónyi kath. polgárait, ettől függ minden más kér-
dés és ügy sikeres megoldása; ettől függ Magyar-
országban a kath. vallásnak, t ehá t Magyarország 
alkotó szellemének és őrlelkének, megmentése. 

Ha kiadnám is a lelkemet, többet nem mond-
hatnék, mint ha azt mondom : „Hannibal ante 
portas" ! A mindent profanáló, az Istentől min-
dent elidegenitő államomnipotenczia, minden ol-
dalról nyilatkozó statolatr ia éktelen zajától üd-
vözöltetve — közeledik az egyház kapui felé, 
hogy elnyeljen mindent : jogot, vagyont, iskolát, 
mindent ! 

És mi még mindig gondolkodunk, késleke-
dünk, nyuzakodunk, veszekedünk, huzakodunk s 
várunk Rómából még több utasi tást , ta lán min-
den ember, minden lépés számára külön-külön ? ! 

íziben fogjon munkához mindenki a maga 
körében ! 

Azt az országos katholikus közoktatásügyi 
tanácsot sürgősen össze kell állitani s azonnal 
össze kell híni! 

I t t ezen a téren fog az Isten segitsége leg-
nagyobb arányokban megindulni, mondhatnám, 
ránk szakadni. 

Nevelni uj Magyarországot és megmenteni ; 
vagy e nevelést elhanyagolni s igy Magyarország 
gyilkosságában részes lenni! Ez a kérdés. 

Katholikusok, válaszszatok ! 

A budapesti Páli Szent-Vincze-Egyesület. 
Huszonötévi története. 

Gabler Lajos Pál titkár beszéde a nagyérdemű egyesület 
ezidei jubiláris közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

E közgyűlésen szive érzelmeitől vezérelt hatásos be-
szédben vált meg alelnöki székétől dr Wolafka Nándor, 
melyből a következőket emeljük ki : 

„Magasztos, katholikus, fenkölt szellem, ritka ma-
gyar gyémánt jellem, országosan tisztelt, minden kath. 
családban rajongöan szeretett név, — igy szól gróf el-
nökünkről — egyesületünkre nézve oly vivmány, oly nagy 
nyereség, a melylyel mindannyian mindig, minden körül-
mények közt méltán büszkélkedhetünk, mert mig ő ex-
czellencziájának neve áll egyesületünk élén, addig nem-
csak kifelé, hanem befelé is a valódi ker. kath. érzület-
nek, az élő hitnek, a legtevékenyebb hitéletnek példaké-
pét birjuk magunk között, a melyre, ha feltekintünk, 
lehetetlen, hogy még nagyobb buzgalommal, még több 
kitartással ne folytassuk működésünket." Diszes állásáról 

leköszönve felmentését kéri s többek között ilykép folytatá 
beszédét, „megválók csakis az állástól, de sem az érzület-
től, sem a szellemtől, a mely egyesületünket áthatja ; 
nem, hisz veszélyesnek, sőt egyenesen vészthozónak tar-
tanám, ha katholikus és még inkább papi sziv tudna 
megválni, közönyös lenni oly szellemmel, irányzattal szem-
ben, a mely lényegesen szent hitünk alapjából indul ki." 
Végül pedig ismételve köszöni a kitüntetést, tanusitott 
szeretetet és az értekezlet szives jóindulatába ajánlja 
magát. 

A titkári jelentés is megemlékezik dr Wolafka 
Nándor hervadhatlan érdemeiről és Virgiliussal ekkép 
sóhajt fel. 

„Ipsi laetitia voces ad sidera jactant. 
Intonsi montes : ipsae jam carmina rupes, 
Ipsa sonant arbusta : 
Sis bonus o felixque tuis !" 1) 

„Magok a műveletlen hegyek dalaikat az örömtől 
az égbe küldik ; a sziklák énekelnek, a fák pedig igy 
zengenek : légy tieidhez jó és kegyes." 

A távozó alelnök helyébe ezután gróf elnökünk ő 
exczellencziája Bundala Mihály pápai kamarás és központi 
papnevelő intézeti lelkiigazgatót a közgyűlés lelkesedése 
között kinevezvén, alelnöki székfoglaló beszédében min-
denekelőtt megválasztatását köszönte meg, ezután kiemelé, 
hogy senkinek sem válik szégyenére a szegény gunyhóját 
felkeresni és párhuzamot von az egylet tagjai s a modern 
humanizmus követői között. A lélek felemelését és meg-
erősítését csak a ker. katholika egyház kebelén nőtt fe-
lebaráti szeretet „teheti, a lélekhez csak az egyház fé r ; 
mert ő benne, az ő kegyszereiben Krisztus most is él. 
Innen van, hogy a szegénység szeretete és felkarolásával 
az egyházban mindenkor találkozunk ; Krisztus Urunk nem 
tagadja meg magát. Csakhogy az a visszamaradásról vá-
dolt ker. katholika egyház, mint mindenben, hol az em-
beriség javára szolgált, felebaráti szeretetének gyakorlá-
sában is a kor szelleméhez alkalmazkodott ; a középkorban, 
melynek jellemvonása a lovagiasság, ő is a szegények és 
elhagyottak gondozását lovagokra bizza s életet ad a jo-
hannita, a német és egyéb hasonczélu lovagrendnek. A 
jelen felvilágosodott korban ellenben, melynek — kézzel-
fogható gunyjára azon sokat hangoztatott frázisnak, hogy 
egyedül a felvilágosodás teszi az embereket boldoggá — 
kiváló jellemvonása a szegénység: az egyház a szegény-
ügy lovagjait azok sorából veszi, kik elhagyva a rang, 
tudomány és vagyon által nekik nyújtott előnyöket s ké-
nyelmet a szegényekért Jézus nevében, szegények lesznek. 
Ok is lovagok, lovagjai a keresztény szeretetnek, de pai-
zsok a hit, kardjok a szeretet, jelvényük nem a mellen, 
hanem a szivben van, a kereszt ; Krisztus Urunk keresztje". 
Es habár számuk csekély, de éppen ez bizonyítja, hogy 
igazi hősök. 

Sokat foglalkoznak mindenfelé a szocziális-kérdés s 
vele teljesen egynemű szegényügygyei, azonban azt gon-
dolom, hogy e nagy horderejű kérdés megoldásához a 
szent Vincze konferencziák szelleme sokkal közelebb áll, 
mint bármely más egyesület, mivel e kérdést nem lehet 
egyedül észszel, hanem szivvel, főkép a ker. szeretettől 

•) P. Virgilius M. Bucolica Ecloga V. 62—65. 
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áthatott szívvel megoldani." Végül e téren bő sikerű 
működést kivánva, a nmlgu elnök és tagtársak kegyeibe 
ajánlva magát. 

Alapszabályainkhoz hiven Kempis Tamás könyve 
olvastatott és örömmel említtetik föl, hogy egy vadházas-
ság megszüntettetett. Az értekezlet kiválóbb jótevőit is 
fölsorolja titkári jelentés és mindnyájunknak köszönetet 
mond. Szent atyánk iránti ragaszkodás és fiai szeretetét 
ez alkalommal is kifejezi és a hála szavait a központi 
papnevelő intézet lelkes elöljáróinak is elrebegi. Végül 
értekezletünket és működését a legszentebb sziv oltárára 
helyezi. Évi bevétele 3582 frt 89 kr., kiadása 3413 fr t 
73 kr. 35 működő és 92 jótevő tagja volt. Rendes gon-
dozás alatt volt 58 család, melyben 51 gyermek volt és 
ideiglenes segélyben 129 egyén részesült. 

Az 1891. évi XXIV-ik egyleti évről a titkári jelen-
tés a Vincze-egyletek szelleméről és dicső védszentünk 
erény, gazdag életéből csak az Isten iránti szeretete, alá-
zatossága és a lelkek üdve iránti buzgalmáról néhány 
vonást tár szemünk elé. 

E szellemben iparkodott értekezletünk ez évben is 
haladni és gyenge erejéhez képest tett, mit tenni képes 
volt. Jelentésében a titkár azon óhaját is fejezi ki, mi-
szerint lehetne bár mielőbb oly intézetet létesíteni, mely-
ben elhagyott szegény fiúgyermekek menhelyet találva, 
az erkölcsi és hitélet alapján a társadalom hasznos tag-
jaivá neveltetnének. Ájtatos olvasmányul szolgált Kempis 
Tamás Krisztus követéséről irott III. és IV. könyve ; fel-
sorolja még az értekezlet jótevőit s mindnyájuknak ke-
gyes adományaikért hálaköszönetet mond. 

A fiúi kegyelet és hálaadóját XIII. Leo ő szentsége 
trónzsámolyához is küldi, úgyszintén háláját nyilvánítja 
ezen papnevelő-intézet jeles elöljáróinak is. Végül egyleti 
működésünkre Isten áldását kéri. 

1891. évi január hó 26-án jegyzőkönyvünkben mély 
és őszinte fájdalmunknak adtunk kifejezést főmag. és fő-
tiszt. dr Simor János bibornok, hgprimásnak 1891. évi 
január hó 23-án bekövetkezett halála felett és méltán 
alkalmazhattuk a költők fejedelmének e szavait : 

„Yitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvae, 
Ut gregibus tauri, segetes ut pinguibus arvis : 
Tu decus omne tuis : postquam te fata tulerunt". 1) 

„Miként a gyümölcs a fáknak, miként a fürt a sző-
lőknek, miként az ökrök a csordáknak, miként a termé-
keny mezőknek az aratás disze : ugy valál te is tiéidnek 
minden disze, kik közül a halál kiragadott". 

1891. évi márczius hó 15-én tartottuk XXIV-ik 
közgyűlésünket. Gróf elnök ő exczellencziája szép és lel-
kes megnyitó beszédében annak kijelentése után, hogy 
nem szándékozik szónoki beszédet tartani, ezeket hangoz-
t a t j a : „inkább saját gyarlóságunk öntudatába kell elme-
rülnünk, inkább Istenről kell gondolkodnunk, a ki a jó 
cselekedetre erőt és kitartást ad, inkább szegény feleba-
rátunkról kell megemlékeznünk s azon nagy nyomorról, 
a mely az emberiség között soha sem szűnik meg létezni 
s a melyhez még annyi lelki baj és fájdalom járul, a 
melyeken körünkben csak a keresztény hit és tanitás 

i) P. Yirgilius M. Bucolica Ecloga V. 32—34. 

értelmében való buzditás segíthet, építhet és javíthat 
valamit. 

E tekintetben nem buzdítani, nem lelkesíteni vagyok 
hivatott, mert ezen konferencziákban egyenlők vagyunk, 
ugy a felebaráti szeretetben, mint a ker. kötelességek 
teljesítésében és buzgalomban, inkább a kölcsönösség, 
együttes működés érzete és öntudata az a mely a földi 
dolgok sorában az isteni malaszton kivül segélyt nyújt s 
lelkesít a törekvésre, ezen együttes működésre, ezen sze-
retetre, ezen kölcsönösségre kérem fel, legyenek meggyő-
ződve, hogyha a ténykedésben nem is vehetek mindig 
részt, lélekben, óhajtásban, buzgalomban velők együtt 
működni sohasem szűnöm meg, hiszen annyit kellett ezen 
elmúlt év folytán vesztenünk azok sorából, a kikről erősen 
hisszük, tudjuk, a kiknek bőkezűsége által tapasztaljuk, 
mennyire vannak lélekben velünk, ha nem is tagjai ezen 
konferencziának". Megemlékezik a bold. Simor János 
bibornok, herczegprimásról s végül a tagokat buzgó mű-
ködésre s saját személye iránti elnézésre kéri. 

Ez alkalommal a távozó pénztárnok, dr Velics Antal 
helyébe Kraemer Jakab ur neveztetett ki utódjául. 

(Folytatás.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 6. Lapszemle. I. 
Miután, hála Istennek, katholikus lapjaink megsza-

porodtak, katholikus ügyeink megbeszélése megszűnt 
egyetlen egy lap monológja lenni. A katholikus publi-
cistika zenéje többé nem solo hang, hanem valóságos 
konczert, melybe az ország minden vidéke szolgáltat egy-
egy katholikus hangot. Sajátságos dolog ez a katholikus 
publiczisztika valóban. Sok fej, sok szem sokat lát, és azt sok-
féleképpen dolgozza fel ; de a lényegre, az elvekre nézve, 
ha még nem vagyunk is egészen azon az ideális állás-
ponton, melyet az evangélium Krisztus követőinek czélul 
tűz ki, hogy „cor unum et anima una" legyünk, hála 
legyen az Istennek, a katholikus sajtóban örvendetes elvi 
összhang és egyetértés uralkodik. 

Néhány év alatt, igazán, bámulatos haladást tett a 
vidéki katholikus sajtó és oly tekintélyre emelkedett, 
hogy most már katholikus közvélemény csak az lehet, a 
mit kath. lapjaink az ország minden vidékén szétszórva, 
összhangzóan vallanak és hirdetnek. Minden lapnak hoz-
zászólása a kath. ügyekhez sulylyal esik a latba ; minden 
vidéki kath. lap a maga vidékére és érdekeltségére nézve 
alaphangnak tekintendő, melynek a katholikus közvéle-
mény konczertjében megvan a maga már csaknem nél-
külözhetetlen helye, hol ha azt a hangot nem halljuk, 
hiányt érezünk lelkünkben, ellenben, ha onnan is megjő 
a megszokott hang, lelkünk nyugodtabb és teltebb, s a 
katholikus publicisztika, a kath. közvélemény összhangja, 
teljesebbnek s élvezetesebbnek tetszik. 

A „Religio", mint koránál fogva legeiül járó kath. 
lap, a vidéki katholikus sajtó felserdülésének első per-
czeitől kezdve kötelességének ismerte a vidéki laptársak 
törekvéseit jóakaratú figyelemmel kisérni s nyilatkozatai-
kat a lap megjelenéseinek helyi körülményeiből kiemelve, 
az egész ország katholikus közönsége elé vinni, hogy ez 
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megszokja a legigénytelenebb vidéki kath. lapnak véle-
ményét is figyelembe venni és tiszteletben tartani. Igy 
jártunk el eddig ; igy, sőt még szorgalmasabban fogunk 
e tekintetben eljárni ezentúl. Katholikus vidéki lapjaink 
magvas nyilatkozatait majd kivonatban, majd ha érdemes, 
egész terjedelemben is, egyre sűrűbben fogjuk ismertetni, 
hogy igy a „Religio" m. t. közönsége mintegy csokorba 
kötve együttesen élvezze a katholikus lapirodalom széles 
termőtalaján fakadt virágokat s lehetőleg teljes képet 
lásson maga előtt időről időre az igazi katholikus közvé-
lemény alakulásáról és járásáról. 

Ma Erdélyen kezdjük a szemlét. A Székelyföld éj-
szaki része, Gyergyó és Csikszék, most együttvéve Csik-
megye, az ország legtisztább katholikus és magyar vidé-
keinek egyike. It t törött meg a protestáns erdélyi feje-
delmek tüzzel-vassal protestánsositó hatalma. Itt folytak 
tatárral-törökkel a legvéresebb határföldi harczok. Ezek 
az éjszakkeleti székelyek valóban nemcsak Magyarország-
nak, de Nyugat vallásának, a katholiczizmusnak is, meg-
törhetetlen határőrei valának századokon által. 

Vallásához az ittvaló székelység, erősen támogattatva 
a közéjök kétszáz év előtt bevándorolt derék és eszes ör-
mény katholikusság által, most is szívósan ragaszkodik, 
annyira, hogy Gyergyóban messze földön alig képviseli 
más a magyarságra viszályt és megoszlást hozó protestán-
tizmust mint egy-két állami alkalmazott, s mikor az eme 
legkatholikusabb vidéken proselytáskodásukkal okvetet-
lenkedő Szászok és Bethlen Gáborok tavai Borszéken még 
csak e vaskalapos urak jámbor óhajtásában létező ev. 
ref. hivek „százai" számára templom-helyet kerestek, egy 
örmény katholikus kereskedő telke — semmi áron se volt 
a nevezett czélra megkapható. Nagy pusztítást vitt azon-
ban véghez politikai tekintetben a katholikus Székely-
földön a Tisza-aera szabadelvüsége. Az erdélyi magyarok 
általában, csekély ellenzékiség kifejtésével, Isten tudja mi 
okból, elszegődtek a szabadelvű kormánynak képviselőket 
liferáló szavazó gépekül. Igy például a törzsökös katho-
likus gyergyó-szentmiklósi vidék Mikó Árpádot küldte fel 
Tisza mellé mameluknak. Most a gyergyóiak éber katholi-
kus őrszemei, kik eddig hiába igyekeztek az ár ellen 
úszni, elérkezettnek látták az időt arra, hogy a katholi-
kus gyergyói nép előtt a szabadelvű kormánypárti poli-
tika gazdálkodásáról a leplet lerántsák, s azt, annak fér-
fiait s képviselőit, a maguk mivoltában bemutassák. 

Ennek a katholikus ébresztésnek van szentelve a 
gyulafehérvári derék „Közművelődés" 35. sz.-ban egy 
czikk, mely „A gyergyói választási mozgalmakhoz" szol-
gáltat érdekes adatokat. A dolog t. i. ugy áll, hogy 
Mikó Árpád, az eddigi képviselő, hü mamelukk-szolgála-
tai fejében, hir szerint, főispánságot fog kapni Udvar-
helymegyében. S a szabadelvű kormánypárti érdekszövetség 
rögtön meginditotta Mikó Árpád helyére a kandidácziót, 
ajánlva a lutheránus Pulszky Ágostot, és a főrendiház 
szavazásakor kath. hite ellen szavazott Jósika Samu bá-
rót, ki kath. hitének megtagadását összeegyeztetni képes 
avval, hogy az erdélyi kath. status világi elnöke. Mikó 
szereplése, s Pulszky és Jósika jelölésében a kormány oda 
irányuló feltevése, hogy azok a gyergyói katholikus szé-
kelyek bármely papfalót, lutheránust, hittagadót megvá-

lasztanak, csak a húsos fazekak urai Budapestről ajánlják 
nekik, arczába kergette a vért a gyergyói katholikus 
székelynek, és ez egy igen haragos és erősen sújtó nyi-
latkozatban ad kifejezést a méltó haragjának. Az ottani 
viszonyok megismerése végett legközelebb közöljük a 
székely katholikus „riadó" szövegét. 

Genf. A katholikus svajcziak két vívmánya. — 
Az egyik a Bern kantonhoz tartozó Jura-vidék ka-

tholikusa ;nak örvendetes sikerét hirdeti. Idáig Bern kan-
tonban a kerületi főnökök kinevezés utján jutottak hiva-
talba. Igaz, a lakosságnak volt kijelölési joga ; de a kor-
mány, ha tetszett, nem szabta eljárását ahhoz. Katholikus 
polgáraival szemben, mindig önkényesen járt el és a la-
kosság jelöltjeivel szemben mindig radikálisokat tolt be 
hivatalba, kik ^ aztán, a mennyire gyűlöletesekké tették 
magukat kath. lakosság előtt, oly kedvesek valának a 
páholyokban. 

E tekintetben tehát változás állott be. Ezentúl a 
lakosság választja a maga kerületi főnökét, és a legelső 
választásnál a Jura-vidék négy kerületében két katholikus 
kapott tetemes többséget: a közszeretetben álló Dancourt 
például Porrentruyben győzött. A másik két kerületben 
a választás ellen kifogás emeltetett, mert be van bizo-
nyítva, hogy csalárd eljárások fordultak elő, a mint azt 
a radikálisok hasonló esetekben ritkán mulasztják el. 
Bárhogy fog eldőlni az ügy, a bátor jurai katholikusok-
nak csak gratulálni lehet sikerökhöz. Sokáig tartott küz-
delemben nem birták őket ellenfeleik sem megfélemlíteni, 
sem leverni. Csaknem észrevehetetlen kisebbségben a 
berni kanton óriás protestáns és szabadon gondolkozású 
többsége által nyomatva soha sem feledkeztek meg ma-
gukról, x) soha sem váltak lazákká és semmitevőkké a 
politikai elvek követésében s ime most sikert mutathat-
nak fel, mely az egész világ tiszteletére méltó. 

Másik örvendetes tény a katholikus néppárt megala-
kulása. Talán csodálkozni lehet a fölött, hogy ily késő 
alakult meg; mert ime, évek óta folyt a kenyér harcz 
vallási jogaink védelmében a szövetség központi törvény-
hozásának és kormányzásának a terén s a mily fokban 
fogyott napról-napra a kantonok autonomiája, oly mér-
tékben növekedett a Bernben székelő kormány hatalma, 
mely minden hatalmat és jogot elnyelni akarni látszott. 
Megvallva az igazat, mi igen erős képviseleti demokrácziá-
ban éltünk eddig. Avagy, érdekeink nem-katholikus kép-
viselőkre voltak-e bizva, kik a szövetségi gyűlésben a jobb 
pártot alkotják, kik valamennyien hithű, bátor és eszes 
emberek és a szólásnak is elég mesterei? Es mégis, ha-
bár el kell ismerni, hogy méltó képviselői a kantonoknak, 
melyek őket a szövetség tanácsába küldték, állandó tény 
vala az, hogy a köztársaság területén ezer és százezer 
katholikus maradt állandóan képviselet nélkül. Miért ? 
Mert kisebbségek maradtak túlnyomóan protestáns kanto-
nok kebelében. 

Másrészről konstatálható, hogy a képviseleti demo-
kráczia nálunk mindinkább átváltozik, közvetlenül ural-

x) Erre van nekünk is szükségünk : hogy a katholikusok 
soha se feledkezzenek meg arról, hogy katholikusok. A szerk. 
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kodó demokrácziára (démocratie directe). S ezt az u. n. 
referendum intézményének köszönhetjük s még inkább a 
népben feléledt kezdeményezés szellemének.x) E kettőnek 
köszönheti köztársaságunk azt, hogy a mit a két törvény-
hozó testület elhatároz, a választók elvethetik, s a mit a 
két törvényhozó testület elvetett, azt a választók rájok 
diktálhatják. A képviselők hatalma megtörött s a politi-
kai akczió súlypontja azokban a körökben, társulatokban 
és pártalakulásokban rejlik, melyek némelyike egyes kan-
tonokra, másika az egész szövetség 'területére kiterjeszti 
tevékenységét. Igazi népuralom, valódi demokráczia ez. S 
több ily kantoni vagy szövetségi néppárt alakult már 
eddig. Azért a katholikusok sem maradhattak hátra. 
Hosszú idők tapasztalása megtanitotta őket, hogy vallá-
suk szabadsága állandó veszélyben forog a vakbuzgó pro-
testánsok részéről nem kevésbé mint a szabadgondolkodók 
és szocziálisták részéről. A szövetség alkotmánya is flag-
rans jogsérelmeket tartalmaz ellenünk s állandóan fejünk 
fölött tartja a fenyegetések pallosát. Alkotmányunk fegy-
vertár, valóságos arzenál, melyből a körülményekhez ké-
pest oly fegyvereket vehetnek igénybe ellenünk, a milye-
nek ellenfeleinknek tetszenek. Mi tehát, midőn ország-
szerte néppártot alapitunk, a jogos önvédelem terén moz-
gunk s ugy vagyunk meggyőződve, hogy nem esünk túl-
zásba, ha erre az ügyre az egész nemzet élő erőit ráfor* 
ditjuk. Már alkottunk egy szervező bizottságot.2) Azt 
hiszszük, hogy nemsokára tudósitást adhatunk önöknek 
az első svájczi katholikus nagy népgyülésről vagy kon-
gresszusról. 3) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
F e 1 h i y á s 

az ugocsai „élvbarátok kath. szövetségé"-nek t. cz. tagjaihoz! 

Most, midőn nemcsak a „vallás"-t követők, de a J ó 
katholikusok", sőt sajnos, papok között is találtatnak 
olyanok, kik az álliberalismus szabadkőmives elvei által 
meg vannak mételyezve ; és mert 

most az úgynevezett egyházpolitikai reformok keresz-
tülvitelére hatalommal rendelkezők ravaszul „a katholikusok 
sérelme nélkül" (?) óhajtják szeretett magyar hazánkat a 
polgári párosodás törvényerőre leendő emelésével agyon-
boldogitani ; 

most, midőn „az előitéletnek köde s gőzei és a párt-
szenves egyoldalúság- s szenvedélyességnek elhomályosító 
hatása" a kedélyeket nemcsak mozgalom-, de izgalomba 
hozta; — a nyilvános „közvélemény" felizgatott hullámai 
nyugtalanul csapkodnak ; 

most már — midőn a közelgő vihart a kath. egyház 
hajójának kormányosai jelezték és a kath. gyűlések tartá-
sában és határozatainak végrehajtásában a Krisztus által 
alapított evangeliumi alkotmány, a társadalom s igy sze-
retett magyar hazánk fentartásának biztosítására a módot 
kijelölték ; 

*) Oh csak ez támadna fel nálunk ! A szerk 
2) Nekünk is volna egy : az else országos kath. nagygyűlés 

küldötte ki. Hol késik, akarom mondani hűsöl, ez a bizottság — 
az éji homályban ! ? A szeri. 

3) Adja Isten ! A s z e r ^ 

most már — midőn sz. István dicső első apostoli 
magyar király által a bold. sz. Mária oltalmába ajánlott 
Magyarország minden zege-zugában felébredt a positiv hit 
követőinek kötelességérzete — a tevékenységre; 

mi ugocsai katholikusok, kik már 1869. évi február 
hó 11-iki szászfalusi értekezletünkben a) „az egyházi javak-
nak u. m. a vallásalap, iskolai alap, egyházjavalmi birtokok 
épségbeni tartását és kath. független kezelésének", továbbá 
b) „a kath. iskolaügy kath. függetlenségének (melynél a 
vallásegyenlőségi elv tiszteletben tartása mellett a kormány 
csupán felülőrködési joggal birjon) szükségességét, ki-
mondottuk ; 

mi, kik 1883. okt. 25-diki királyházai előértekezle-
tünkből: „mindent Istenért, vele hazánkért és népünk 
jóléteért!" mottóval „a társadalmi életben jelentkező val-
lás-erkölcsi abnormitások ellen" a mielőbbi szövetkezés szük-
ségessége iránt való körözvényünket kibocsátva; ennek 
alapján 1884. évi február hó 28-dikán, Nagy-Szőllősön, a 
sz.-ferenczrendi zárda tanácstermében összejővén — „az 
ugocsai kath. elvszövetséget" megalakítottuk és ugyanazon 
évi márczius hó 6-án az itt mellékelt „kath. elvszövetségi 
programm " - ot létrehoztuk ; 

mi — ugocsai katholikus szövetségtársak, kiknek 
száma az „az aláírási iv"-eken 90-re szaporodott ; minekünk 
most inkább, mint valaha, mihamarébb össze kell jönnünk 
és erélyes katholikus akczióba lépnünk, „szövetségi pro-
gramm"-unkát papíron nem hagynunk. 

Igen, nekünk katholikusoknak, főkép pedig papoknak, 
„akik" — hogy a „Religio-Vallás" „Nagy idők, nagy köte-
lességek, csekély nekiindulással" *) czimti czikk fenköltlelkü 
írójával szóljak: nekünk „akik a ker. vallástól való elpár-
tolást, az elzsidósodást, a vallástalanság „törvényes" szabad-
ságát, a házasságkötés „kötelező" vallástalanságát s ebből 
folyólag a házasélet lassú elistentelenedését soha, de soha 
sem fogjuk helyeselni, hanem mindezzel az Isten elleni rug-
dalózással kiirthatlan, mert itt isteni befolyásban s emberi 
természetünk lényegében gyökerező ellenkezésben fogunk 
lenni, igen mi nekünk is mindenekelőtt magunk között s 
aztán a „kötelező" vallásosságnak más vallásfelekezetekből 
velünk tartó híveivel és pártolóival kell szövetkeznünk és 
mihamarább egy keresztény hazafentartó párt létrehozására 
törekednünk. " 

E végből — mert „kath. elvszövetség"-ünk választott 
elnöke hosszú betegeskedés miatt a mult évtizedben az 
évenkint megtartatni szándékolt üdvös összejövetelt létre 
nem hozta és ez évtized elején elhalt — alólirott, mint a 
szövetség létrehozója és választott jegyzője, honfiúi legjobb 
akarattal tiszteletteljesen arra kérem ugocsai elvbarátaimat, 
kikhez e felhívás — melyet annak idejében külön is el 
fogok küldeni a t. cz. társaknak — eljut, hogy engem mi-
elébb arcól szíveskedjenek értesíteni: hajlandók-e a meg-
indítandó akczióban részt venni ? ! 

Beérkezendvén az értesítések — az ügy sz. érdekében 
késedelmetlenül érintkezésbe teendem magamat a végrehajtó 
bizottság még élő tagjaival és azokkal az illetékes hatóságok-
tól a gyűlés megtarthatásának jóváhagyását kieszközlend-
vén — a további teendők megbeszélésére egy előértekezlet-

*) Lásd a „Religio-Vallás" 18. számát. 
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nek, hol és mely időben való megtartására készségesen 
közreműködni fogok. Addig is Isten szent áldása legyen 
velünk ! 

Duchnovszky Gyula Károly, 
királyházai r. k. 1. sz. lelkész. 

Másolat. 
„Katii, elvszövetségi programm." 

1. §. Az Istennek tiz és az anyaszentegyháznak öt 
parancsa megtartása mellett: parare Domino pleben per-
fectam, vagyis előmozdítani a kath. hit-életet, mivel felvi-
rágoztatására egy sem nélkülözheti az egyleti élet mentő 
és ápoló működését és a nemes, igaz és jó ezúton legha-
marább érhető el. 2. §. Oda hatni, hogy katholikusaink 
minél nagyobb számban katholikus elvszövetségünkbe lép-
jenek. 3. §. Védelmezni az egyház sz. érdekeit. 4. §. A 
magyar állameszme alapján ébreszteni, ápolni és fejleszteni 
a hazafiúi tevékeny érzelmeket. 5. §. Soha semmiféle párt-
nak vagy embereinek magát és szavazatát előre le nem 
kötelezni, hanem bevárni mig a szövetkezet kellő megfon-
tolás után azon ügyben nem intézkedik, mely az egyház és 
haza jóllétét érdekli. 6. §. Megutáltatni a kath. hitélet 
czélját veszélyeztető társulatokat. 7. §. Miután a gonosz 
sajtónak legjobb ellenszere a jó kath. sajtó — ezt pár-
tolni. 8. §. Elejét venni minden separatiszticus, önző és 
lelkiismeretlen törekvésnek, mely a kisiparos és földmivelők 
rovására a tőkepénzest gazdagitná. 9. §. Igyekezzünk egymást 
az uzsorások és csalók ármánytörekvései ellen óvni. 10. §. 
A netalán egymással viszálykodó feleket kibékíteni töre-
kedni; párviadalokat, öngyilkosságokat akadályozni. 11. §. 
Kisdedóvodákat állitani falu helyeken, legalább a melegebb 
és munkásabb évszakok tartamára. 12. §. Pártolni a mér-
tékletességi törekvéseket és azok előmozdítására hatni ; — 
nemkülönben a lábrakapott fényűzésnek gátat vetni ; szóval : 
„mindent Istenért s vele hazánkért és népünk jóllétéért!" 
— Ezen programm az 1884. február 28-án Nagy-Szőllősön 
a szent-ferenczrendi zárda tanácstermében tartott gyűlés 
határozatából kiküldött bizottság által — Dier Lajos tur-
terebesi r. k. lelkész, sz.-széki tanácsos elaborátuma alapján 
— alólirottak azon megjegyzésével állapíttatott meg, hogy 
a szövetség tagjaiul csak azok fognak tekintetni, kik ezen 
programm-pontok betartására sajátkezű aláírásukkal magukat 
kötelezik. Nagy-Szőllős, 1884. márczius hó 6-án. Erber 
Mihály s. k., elnök, Duchnovszky Gyula s. k., jegyző, 
Hadzsega Miklós, bizottsági tag, Kováts Bálint s. k., bi-
zottsági tag, Kiss Kornél s. k., bizottsági tag, Lukács 
József s. k., bizottsági tag. 

V E G Y E S E K . 
*** Ad Mariam. XIII. Leo pápa f. é. aug. 2-ikán 

levelet intézett Mexico püspökeihez, papságához és népé-
hez, melyben beleegyezését adja, hogy az ország patro-
nájának, a Nostra Domina de Guadalupa név alatt tisz-
telt dicsőséges istenszülő bold. Szűznek szobrát megko-
szorúzzák. Ugyanebben a levélben dicsérve említi a mexi-
cói püspökök, papsáp és hivek közt uralkodó egyetértést 

és összetartást s azt mondja, hogy teljesen igázok van, 
midőn azt vallják, hogy a kath. egyetértés és összetartás 
nagy áldását a bold. Szűz ajándékának és oltalmának 
köszönhetik. Oh nálunk is igy kellene lenni ; igy kellene 
tenni. Mária elé kellene vinni minden bajunkat, minden 
ügyünket. Hisz hallatlan dolog sz. Bernárd szerint, hogy 
ő valaha ne segített volna azokon, kik hozzá folyamodtak ! 

— Dessewffy Sándor püspök nyilatkozata az ország 
valláspolitikai helyzetéről. Szent Gellért egyházmegyé-
jének főpásztora, ki üdülés végett huzamosabb ideig távol 
volt székvárosától, ide visszaérkezvén, a tiszteletére ösz-
szesereglett papsághoz beszédet intézett, melyben a pol-
gári házasságról szóló tvjavaslat ellen erélyesen nyilatko-
zik, a püspöki kar elvi egységéhez való ragaszkodását 
nyilvánítja, s azt a reményt hirdeti, hogy apostoli kirá-
lyunk az egyház oltalmazója és fővédnöke marad. Adja 
Isten ! 

— Bende Imre nyitrai püspök mult kedden Illaván 
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Ez alkalommal 
meglátogatta a nagyemlékű Baross Gábor sírboltját, az-
után pedig a fegyház kápolnájában az összesereglett ra-
bokhoz szentbeszédet intézett. 

— Katholikus párt szervezése van folyamatban Po-
zsonyban. Dr Otócska ügyvéd és Havlicsek plébános áll-
nak a mozgalom élén. Tervben van a primási palotának 
megvétele is, a hol a kath. kör és más katholikus egye-
sületek lennének elhelyezve. 

—• A protestantizmus tönkre tette a ker. vallás fen-
ségét — a maga híveiben. Igen becses vallomást tett az 
aug. ?0-án tartott alsóborsodi ev. ref. egyházkerületnek 
gyűlésén Tóth Dániel esperes. Vallomasa a következő 
nyilatkozat végén olvasható : „Minden kétségen felül áll 
az az igazság, hogy az egyházi társulatok, bár isteni 
eredetűek (csak egy lehet isteni eredeti, a többi, mint a 
történelem tanúsítja, emberi alkotások), nem vonhatják el 
magukat a korszellem és az emberiséget átalakító ural-
kodó eszmék hatása alól. (Tehát a keresztény eszmék, a 
legmagasabb, mindenek fölött uralkodásra istenileg minő-
sített eszmék, az emberek által bizonyos korszakokban 
csinált u. n. eszmék által átalakíthatók, ez utóbbiaknak 
alárendelvék. Az ily keresztyének, bizony Isten, nem ér-
demlik meg az Isten kinyilatkoztatását s a keresztény 
vallás áldásait.) Ma, igy folytatja, a központosítás (értsd 
államosítás) az uralkodó eszme. Az egyházak is (most 
következik a protestáns hasoncsuszás az államosítás előtt, 
a protestáns statolatria) nem önállóan működő testűletek 
többé, hanem az állam czéljait szolgáló intézményekHát 
az Isten Fia azért alapitotta az egyházat, hogy az embe-
rek által csinált államok czéljaira eszközül szolgáljon? 
Igazán alacsony felfogás. Az esperes ur, a ki ennyire nem 
tudja megbecsülni Krisztus urunk fenséges intézményét, 
méltó nem lehet a Krisztus igéretire. 

Köszönet nyilvánitása. ^ g f l 

Bizonyára t. olvasóimnak szive gondolatával is ta-
lálkozom akkor, midőn e lap másfél hónapra terjedő lel-
kes és gondos szerkesztéseért nt. Mészáros Kálmán atyá-
nak e helyen nyilvánosan is köszönetet mondok. 

A szerk. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fél-évre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

Budapesten, szeptember 12. 21. II. Félév. 1894 

"ARTALOM. Vezereszmék es Tanulmányok : Egyházi beszéd a mohácsi vész évfordulóján. — A budapesti Páli Szent-Vincze-Egyesület 
huszonötévi története. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Lapszemle. II. — K ö l n : A 41-ik katholikus nagygyűlés végéről. — 
K ö l n : Három beszéd a német katholikusok ezidei nagygyűléséből. — Tárcza. A keresztény békéről vagyis Krisztus békéjéről. — 

vegyesek. 

Egyházi beszéd a mohácsi vész évfordulóján.*) 
Nagyérdemű közönség ! 

A révpartra érkező hajós visszatekint az 
elemek harczára, az erőfeszitő küzdelmekre, me-
lyeknek kivivása után pihenhet a kikötő békés 
ölén és kedvesei várakoznak a parton édes csók-
kal, nyájas öleléssel. A magyar nemzet is, ez az 
ethnologiai unicum, mely annyi balsors s ezer 
viszály között evezett gigászi fa j fentar tó és 
államalkotó erővel a konszolidált békés állam 
és nyugot - európai polgárosultság kikötőjébe, 
vissza-visszaszáll az emlékezet sólyom szárnyain 
és a múltnak hol dicső, hol gyászos és végzetes 
napjain elmereng. Őserőtől duzzadozó egészséges 
fa jnak kell vala lennie, melyben ennyi bátorság, 
vitéz nagylelkűség, ily hatalmas ál lamalkotó és 
föntar tó erő lappangott . Csodálatos egy nép, 
mely i t t a Kárpátok alat t és a bérezek alján s 
a négy folyam közt magának hazát a lkotot t ! 
Ha e SZÍVÓS erélyhez, e szabadság- és honszere-
lemhez nem járul vala receptiv képesség, mely 
a keresztény czivilizáczió és a nvugot-európai 
eszmék befogadásában, áthasonitásában és a nem-
zeti szellemhez alkalmazásban nyilvánult, hova 
let tünk volna? Nem sodort volna-e el bennün-
ket a népvándorlás zugó áradata, min t a huno-
kat, az avarokat, góthokat és longobárdokat? 
Nem szivta volna föl magába életereinket a 
szláv, avagy később a mozlim kultura, mely oly 
hosszú időkig t a r t á lenyűgözve szellemünket, 

*) Tartotta: Kozáry Gyula, pécsi joglyceumi hit-
szónok. 

s avagy utóbb a német műveltség, mely részint a 
I hóditó anyagi tulhatalom és műveltség túlsúlya 

által, részint a csendes, de politikus udvari 
kegyhajhászat csábító köntösében iparkodott 
e l fo j tan ia magyar szellemet, a nemzeti géniuszt? 
Teremte t t volna-e Isten több magyart , mig a 
világ, mig napja ta r t , ha mi is elfogyánk ?! Tán 
csak a történelem regélne néhány sorban egy 
népről, és a szabadság költői t a r to t t ák volna 
fönn dalban, hogy lakot t i t t egy nép, egy nem-

( zet, mely hazát a lkotot t , hősi erélylyel küzdött, 
! de nem birt életerővel, nem fogadta be a keresz-

tény műveltséget, az európai czivilizácziót, belé 
olvadt t ehá t idegen nemzetekbe, vagy visszavo-
nult Don-tövi őshazájába, hol ismét fehér lovat 
áldoz, nomád-életet él és a Hadura t imádja. 

E kis nemzettest a népek óczeánjában — 
hála az isteni Gondviselésnek! — államalkotó 
és föntar tó tényezőnek bizonyult! „El magyar ; 
áll Buda még!" 

Árpád hazát szerzett a hármas bérez alján 
és a folyamok síkságain ; szent István alkot-
mányt szervezett a keresztény Nyugot művelt-
sége és jogviszonyai szerint ; Kálmán állam-
bölcsesige, szent László erényei, a nagy Hunya-
dinak törökötverő hatalma, Kapisztrán buzgósága, 
Nagy Lajos vitézsége s Mátyásnak a renaisance 
összes bájaiban fürdő klasszikus műveltsége 
nevet, ha ta lmat és keresztény műveltséget te-
remtet t . 

Azonban, midőn 1526. augusztus 29-én i t t 
e gyászos téren, nemzeti nagylétünk nagy teme-
tőjében, a nemzet dísze, virága lehullt és a sze-

21 
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rencsétlen király holt testét a Csele patak fodrai 
mosták, minden elveszni látszott. Porba hullott 
a hatalom, a dicsőség és a műveltség diadémja. 
Török félhold homályositá el szent István koro-
nájának fényét ; mozlim kultura és a végzet 
t ana boritá el a keresztény eszmék és a gond-
viselésbe vetet t hit fényét. Megvalósult ret tene-
tesen a keleti közmondás: Egy töröknek árnyéka 
egy századra terméketlenné teszi a földet! Rom-
lásnak indult a hajdan erős magyar és a boszuló 
egeknek ostorait lát ta nyomorul t hazáján. 

A honfiak két pár t ra szaggatva boldogítot-
ták a hazát : egyik pár t az osztrák ház politi-
kájába vetet te reményei horgonyát, a másik a 
nemzeti királyok történelmi nimbuszába és a 
szultán kegyeibe helyezte a hon üdvét. Mégis 
hála a Gondviselésnek! Klió aranybetükkel véste 
föl ércztáblájára : Gyakran borí tot ták vérfolya-
mok Európa e védő falát, megakadt gazdasági, 
tudományos és irodalmi művelődésünk, de meg-
mente t tük az európai polgárosodást. És ez örök 
dicsőségünk; ez hervadhatat lan repkény koszorút 
fon Magyarország géniuszának homlokára. 

Megbocsássatok t i névtelen hősök és nem-
zetem vértanúi, kik i t t küzdtetek a honért és 
vérzettetek el a csaták hevében, ha békés álmai-
tok csendjét elmélkedéseinkkel megzavarjuk! 
Körülöttünk lebegnek a sir jokban nyugvó hősök 
lelkei, hogy fölfogják vallásért és honért hevülő 
szivünk hő imáit, életre-halálra szánó s te t tekben 
nyilvánulni kész honszerelmünk elhatározásait. 
Örömtől repeső szívvel muta t j á tok hi te tekér t 
ós hazátokért szerzett halálos sebhelyeiteket, 
hogy az Isten-ember t rónjának zsámolyára he-
lyezzétek ez ezredéves nemzet kétségeit és re-
ményeit, küzdelmeit és törekvéseit, erejét és 
gyöngeségét, hi tét és honszerelmét, a jelennek 
válságait és a kibontakozás reménységét, a mul-
t a t , a jelent és a jövendőt. 

A jog- és szabadságot t ipró idők nagy 
temetőjében zokogó költőnek resignácziója és 
kétségbeesése fájdalommal zengé lant ja húr ja in : 
„Multadban nincs öröm, Jövődben nincs remény, 
Hanyatló szép hazám, Miattad vérzem én." Es 
én, ki ma i t t állok a nemzeti gyász és kegyelet 
e bús színhelyén, fülemben csengeni hallom e 
fájdalmas dalnak gyászakkordjait s a mult kor 
mélyeibe vonulva édes kínnal sírom el a bús 
elégiát: kiderülni látom fölöttem az égboltozatot 
a komor jelen válságainak fellegei közül, édes 
reménység kéje rezdül á t a szivemen és a lel-

kesedés könyeivel szememben hirdetem a kibé-
külés s reménység szózatát, mint egykoron a 
hazáért még meg nem tör t nagy lélek, Széche-
nyi : „Epedéseim nem holtakat i l letnek; bús 
hangjai nem halot t i zene, a jövendő lehet ko-
rod !" A jövendő! mely a később hónáért elbo-
rult nagy léleknek álmát képezte, az oknak 
népe. „Ily ideál-népben lassankint mindannak 
bele kell olvadni, _ki azzal érintkezésbe jő." 

Mire tani t a mult, lá t tuk ! Szemléljük a jelen 
képét és irányítsuk a jövendőt! 

(Vége köv.) 

A budapesti Páli Szent-Vincze-Egyesület. 
Huszonötévi története. 

Gabler Lajos Pál titkár beszéde a nagyérdemű egyesület 
ezidei jubiláris közgyűlésén. 

(Vége.) 

1891. február hó 23-án jegyzőkönyvünkben ngos s 
főt. Supka Jeromos zirczi apát és 1891. évi julius hó 
6-iki jegyzőkönyvünkben főm. és főt. dr Haynald Lajos 
bibornok, kalocsai érsek, mint értekezletünk jótevőinek 
elhunyta felett mély fájdalmunknak adtunk kifejezést és 
feledhetetlen nevöket hálával örökítettük meg. Evi bevé-
tel 2559 f r t 35 kr., kiadás 3544 frt 83 kr. Rendes gon-
dozásban volt 60 család 75 gyermekkel ; ideiglenes segély-
ben részesült 176 egyén. 

1892. évi május hó 8-án tartottuk XXV-ik közgyű-
lésünket, mely nap reánk nézve kétszeresen emlékezetes 
marad ; mert ezen nap reggelén az egyetemi templomban 
8 órakor gróf elnökünk ő exczellencziájának vezérlete 
alatt járultunk a szent gyónás és oltári szentséghez ; dél-
után 4 órakor tartottuk pedig közgyűlésünket. E köz-
gyűlésen gróf elnök ur, tekintettel Bundala Mihály egy-
házi alelnökünk nagymérvű elfoglaltságára az alelnöki 
teendőkbeni osztályosául ngos és főt. ugornyai dr Robitsek 
Ferencz pápai kamarás s jelenleg nagymarosi plébános 
urat nevezte ki. 

Elnöki zárbeszédében pedig a következőket mondta : 
„Csak arra óhajtok súlyt fektetni, hogy ne csak 

alamizsnát osszunk szenvedő embertársainknak, hanem ki-
vált, hogy Üdvözítőnk szent tana, a ker. hit és felebaráti 
szeretet elveinek terjesztése által azokat a ker. szellem-
ben megerősítsük s minden látogatásunkor oda hassunk, 
hogy — meggyőződvén lelki állapotáról — lelki vigasz-
ban is részesítsük ; e tekintetben — mint világiak — 
természetesen csak szeretetteljes érintkezést gyakorolha-
tunk velük szemben és csak jó tanácsot adhatunk ; buz-
dítsuk, hogy minél gyakrabban járuljanak a szent gyónás 
és áldozáshoz, hogy igy bnzgó és jó ker. katholikusok 
lehessenek. A hol szükséges azután az egyházi személyek 
közbenjárását is kérjük. 

Azután nem lehetünk elég buzgók abban, hogy fel-
keressük és megragadjuk mindazon eszközöket és forrá-
sokat, melyek megadják ama lelkesedést, melyre minden 
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tagnak, hogy hivatását hűen teljesíthesse, oly nagy szük-
sége van. 

S végül mivel a jó példa által legjobban hathatunk, 
igyekezzünk mindnyájan a keresztény életben mindig job-
ban tökéletesedni ; ezt pedig Isten malasztja nélkül nem 
érhetjük el s azért a Mindenhatóhoz fordulva, alázattal 
kérjük, adja működésűnkre szent áldását". 

Ezen isteni áldás hatása alatt működtünk egyleti 
évünk XXY-ik évében és tettünk, a mire erőinkből 
kitelt, vigasztaltunk, bátorítottunk és segélyeztünk. Szent 
Vincze szelleme és erényei voltak XXV éven át műkö-
désűnkben irányadók, azon uton haladtunk, melyen elő-
deink járva, kijelöltek, törhetetlen hűséggel, ezen szellem 
buzdított, lelkesített és aczélozta erőinket. 

Ájtatos olvasmányul szolgált Kempis Tamás Krisz-
tus követéséről szóló I-ső könyve. 29 működő tagot ke-
gyes volt 85 jótevő támogatni. Gondoztunk 54 családot 
60 gyermekkel s ideiglenes segélyben részesítettünk 190 
egyént pénz, ruha s természetbeli adománynyal. Évi be-
vétel 2559 f r t 35 kr, kiadás 3544 f r t 83 kr. 

Ezen évben vettük a szombathelyi szent Vincze-
egyletnek 1892. évi május hó 3-án kelt levelét, melyben 
az értekezlet keletkezésének történetét közli. Alapszabá-
lyaik a magy. kir. belügyminisztérium által 1892. évi 
január hó 11-én 1903. sz. alatt lettek megerősítve. Ezen 
levélből kiemelendő, hogy 1891. évben Kisasszony napjá-
tól kezdve egy szent kilenczedet tartot tak a tagtársak. 
1892. évi február hó 2-án délután 4 órakor, miután már 
előtte való napon ismét közös szent áldozáshoz járultak, 
volt az alakuló közgyűlés és ugyancsak 1892. évi május 
1-én tartatot t az első rendes közgyűlés. 

Végül kérik a tagok névjegyzékének közlése mellett 
megalakulásukat tudomásul venni és Párisba bejelenteni. 

Hátra van még, hogy a lefolyt 1893. évről mint 
egyleti működésűnk XXVI ik évéről is szóljak. Fő óha-
junk vala értekezletünk fennállásának negyedszázados ün-
nepét nagyobb szabásúvá tenni, azonban az isteni Gond-
viselés, melynek legbölcsebb intézkedésében legmélyebb 
alázattal megnyugszunk, alázatosságunkat próbára téve, 
akkép intézkedett, hogy még közgyűlést sem tarthattunk. 

Jövedelmi forrásaink is apadtak olyannyira, hogy 
kénytelen vagyunk — ha még oly nehezünkre is válik 
— rendes gondozottaink heti adalékait két hetenkint 
kiosztani. 

1893. évi márczius hó 6-án tartott értekezletünkben 
ngos s főt. ugornyai dr Robitsek Ferencz pápai kamarás, 
nagymarosi plébános viselt alelnöki tisztéről köszönettel 
visszalépett, kérve az értekezletet, hogy annak levelező 
tagja maradhasson ; azon ambicziót táplálja, hogy a ta-
pasztaltak alapján községében is hasonló konferencziát 
létesítsen ; egyet sajnál, hogy értekezletünket oly késő 
ismerte meg a maga valójában és ha nem tehetett töb-
bet, azt csekély erejének és a mostoha viszonyoknak kéri 
tulajdoníttatni, a fővárosnak egyébként mindenkor példát 
kell adni. 

Utódjául 1893. évi junius hó 5-én tar tot t ülésünk-
ben főt. Drexler Antal urat nyertük, ki azonban már 
1893. évi szeptember hó 25-én, miután a bécsi Pazma-
neumnak lelkiigazgatójává kineveztetett, körünkből távo-

zott s általa értekezletünk egyik legbuzgóbb tagját és 
értekezletünknek nagyon is rövid időn áti alelnökét el-
vesztettük. Búcsúbeszédében igy szól: „Csekély az, mit 
Isten dicsőségére irántai szeretetből tettem, és hogy miért 
nem tettem többet, talán abban találja indokát, hogy oly 
sokfelé voltam elfoglalva. A jövőt tekintve, mély aggo-
dalom fog el és mig eddig valamit tettem s rendkívül 
épültem, sokat konferált a sok szép példa, nagy szeretet, 
végül az értekezleti tagok imáiba ajánlja magát". 

S habár a távozó alelnök urak érdemeit jegyző-
könyveinkben elismerésünk mellett és f'elejthetlen neveiket 
megörökítettük, hálánkat és köszönetünket ez ünnepélyes 
alkalommal is megújítva, kifejezzük és Isten bő áldását 
kívánjuk nehéz, de nemes működésűkre. 

0 szentsége püspöki jubileumára csekély gyűjtést 
rendeztünk és szerény adományunkat szeretetünk és há-
lánk halvány jeléül szent atyánk trónzsámolyához hódo 
latteljesen letettük. 

Ájtatos olvasmányul ez évben is Kempis Tamás I. 
és Il-ik könyve, valamint az alapszabályok szolgáltak. 

1893. évi január havi értekezletünk egyikében öröm-
mel vettünk tudomást a győri szent Vincze-egylet meg-
alakulásáról és azon kérelméről, hogy a párisi főkon-
ferencziába jelentenők be. 

Ez év bevétele 4084 f r t 63 krral, kiadása pedig 
3811 frt 81 krral szerepel. 32 rendes működő tag mun-
kájá t elősegítette 69 jótevő. Gondozott 60 családot 70 
gyermekkel ; ideiglenes segélyben részesített 140 egyént. 

Drexler Antal szeretve tisztelt volt alelnökünk köz-
benjárására 4 vadházasság szentségi méltóságra emeltetni 
segittetett. 

* * * 

Előadásom végéhez értem. Meglehet-e értekezletünk 
negyedszázadot meghaladó pályafutásával elégedve ? Ha 
kettős czélunk nagyságát és terjedelmes voltát tekintjük, 
be kell ismernünk, hogy sokkal több az, mit tenni kell, 
mint a mennyit tettünk. De ha azon viszonyok és befo-
lyások összegét vesszük, melyek alatt értekezletünk állott, 
lehetetlen eltagadni, hogy annyit tett, a mennyit tehetett . 
Vájjon megtörtént volna-e mindaz egyesek által, mit ér-
tekezletünk tett, az mindenesetre kétes. Az egyesülés, 
melyben az erő rejlik, mindenkor sokkal nagyobb és si-
keresebb tényezőnek bizonyult be, mint az egyesek bár-
mely kitűnő, de szétforgácsolt törekvése. 

Sajnos, hogy hatályosabb tevékenységében értekez-
letünket segédforrásainak elégtelensége gátolta ; továbbá, 
hogy édes hazánk értekezleteit nem ismerjük, valamint az 
olyannyira fontos érintkezés édes kapcsa hiányzik. Mert 
ha értekezletünk harmadik alapelvét, azon édes testvéri 
szellemet, mely egyletünk tagjait világszerte plébániák, 
városoké és országok határain tul összefűzi, tekintjük, 
bizonyosan jogosult azon kérelem, miszerint édes honunk 
összes Vincze értekezletei egymással érintkezésbe lépve, 
évi jelentéseiket rendelkezésünkre bocsátanák, hogy azok-
ból egy főösszesitést összeállítva, abból további működé-
sünkre erőt s utmutatást nyernénk és Magyarország Vin-
cze-egyleteinek összműködését a Párisban székelő főtanács-
hoz előterjeszthetnék. Tagadhatatlan, sőt jogosult „azon 
előszeretet, melylyel ki-ki saját értekezlete iránt, hol elő-

21* 
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szőr lépett az egyleti tagtársak baráti sorába, s hol a 
szegényeket szeretni tanulta, — viseltetik — ezen érzet 
hasonló ahhoz, melylvel a templomot szeretjük, hol ke-
resztelkedtünk, hol először áldoztunk s a keresztény élet-
pálya első lépéseit tettük, hanem éppúgy, mint az nem 
volna jó keresztény, ki saját plébániai tornya iránti elő-
szeretetében megfeledkeznék az össszes egyházról, a lel-
kek ezen egyetemes plébániájáról: éppúgy nem volna igazi 
szent Vincze-egyleti tag, a ki ugy mondjam, „értekezleti 
önzésbe" esnék. Az ilyen lehetne istenfélő és felebaráti 
szeretettel eltelt férfi — tisztelet, becsület előtte : igazi 
tagtársunkat azonban a szó teljes értelmében nem lát-
liatnók". 

Társulatunk csak avval foglalkozik, mi az egyetér-
tésre vezet : a felebaráti szeretet cselekvényeivel, szegény 
ápolással, nem is történhetik ennélfogva olyasmi, mi a 
tagokat, az egylet képződésénél irányelvül szolgáló azon 
általános testvériség szellemében megzavarja, azon szellem-
től, mely értekezleteinket a legkülönbözőbb országok la-
kói előtt kedvessé tevé. 

Egyleti működésünk minden évét egyébként ugy 
tekintem, mint az olajfaágat, melyet az ujuló élet hirnöke 
hoz; melyen sok gyümölcsöt nem láthatok ugyan, de a 
mely emlékeztet engem azon dicsőbb gyümölcsökre, me 
lyeket e nemes növény kedvezőbb földrészeken hoz. Ugy 
tekintem e tiszta, komoly, szerény értekezletet, mint jel-
zőit a keresztény élet gyönyöreinek, boldogságának, mely 
egyes oázokon a jelen élet sivatagján, mint Isten áldása 
létezik, mely erőfeszitéseinkkel, közreműködésünkkel, a 
Mindenható segélyével mindenütt alakulhat s mely felé 
mindazoknak törekedniök kell, kik hisznek t z Isten igé-
jének : Regnum Dei intra vos est (Isten igéje köztetek 
van) s kiknek hitét, ha nem is éppen a jelen, de a távol-
jövő utódaikban igazolni fogja. 

A felebaráti szeretet és testvéri szellem magasztos 
erénye, mint egy éltető aranyfonal húzódik huszonhat évi 
működésünkön keresztül és azért, midőn ma egy pillanatra 
megállunk, hogy visszatekintsünk a hátratett útra, lehe-
tetlen, hogy összes jótevőinknek, kik a bölcsőben ringó, 
a bú, szívfájdalmat és nélkülözést nem ismerő csecsemő 
és anyai ölén gondatlanul dadogó kisdedtől, az élet szen-
vedésein és viharain áthaladt hajlottkoru aggastyán, Szent 
István szent örökét méltán viselő nemes lelkű bölcs és 
igazságos apostoli királytól le a maga is segélyre szoruló 
koldus és hazánkban az egyházi méltóság legmagasabb 
polczán álló biboros, herczegprimástól le az utolsó fel-
szentelt áldozár és papnövendék osztályaiból sorakoztak 
és bölcs tanácsuk és mindennemű pénz és egyéb anyagi 
segélyeikkel támogattak, ugy nemkülönben értekezletünk 
földi jutalom és elismerés nélkül fáradozó orvos tagjainak, 
szivünk legbensőbb háláját ne mondanók és évente meg-
ujitott köszönetünket újból ki ne fejeznők, a jó Isten áldja 
meg mindnyájokat, fizesse meg ezerszeresen s vezérelje 
szivöket további jótettekre. 

Lehetetlen, hogy hálánkat és őszinte mély köszöne 
tünket ne fejeznők ki ezen központi papnevelő-intézet ér-
demekben gazdag mélt. és főt. püspök, érseki helynök, 
kormányzója, ngs és főt. elöljárói iránt is. Ok azok, kik 
szerény értekezletünk bölcsőjét ringatták s eddigi ifjú 

éveiben támogatták ; fogadják szivbeli hálánkat, ne vonják 
meg jövőre sem szeretetöket ; kérve kérjük, gyámolitsák, 
támogassák a papi szivhez oly közel álló es a lelkipász-
torkodásban segédkezet nyújtó értekezletet, mely nagy-
városi hitéletünk terméketlen zaharájában üde oazt ké-
pezni hivatva van. 

Nem volna hü értekezletünk szelleméhez, mely sze-
retetből ered s szeretetből táplálkozik, ha dicsőségesen 
uralkodó XIII. Leo szentséges atyánkról megfeledkeznénk. 
Szeretet füz minket azon dicső atyához, ki messze vidé-
ken tőlünk, bár minden jó katholikus szivhez oly közel, 
elleneinél is méltán csodált, megtörhetlen bölcsességgel 
és lelkierővel küzd nem alkonyra hajló öreg napjai, ha-
nem hivei nyugalma és boldogságáért. 

Oh katholikus magyar szivek ! melyek lelkesülni 
tudtok minden méltatlan szenvedés, elnyomott igazság 
láttára, csak dicső atyátok szenvedései iránt lennétek-e 
közönyösek? A pogány, vad indus, embervért szomjazó 
kaffer büszkének vallaná magát, ha az igazság ily hős 
védőjét főnöke gyanánt tisztelhetné ; s mi, kik annyiszor 
hangoztatjuk, hogy az igazságért készek vagyunk halni, 
nem vagyunk elég erősek az igazságnak élni, ha miatta 
egy gúnyos megjegyzését kell hallani az elfogultság vagy 
gonoszság által tévútra vezetett emberektől. A szent 
Vincze értekezlet azonban nyiltan tűzi ki a szeretet zász-
laját s örömmel fogadja keblére mindazokat, kik fogal-
mával birnak annak : „Mit tesz Krisztust az ö helytartó-
jában szeretni.* Azért ma szivünk mélyéből küldjük buzgó 
imáinkat az éghez és lelkünk egész melegével mondjuk: 

„Hol szent Péter sirba téve, 
És Rómának dobog szive ; 

Ezrek ajkán, ezer nyelven 
Hő ima zeng édesdeden : 
Tartsd meg Isten ssent Atyánkat. 

Krisztusnak helytartóját." ') 

Öt lustrumot meghaladó gyenge, zajtalan, csendes 
és csekély működésűnkért, melyhez a Magasságbelitől oly 
sok kegyelmet, malasztot és jót nyertünk, szivünk és lel-
künk legbensőbb s legmélyebb háláját a legméltóságosabb 
Oltáriszentségben jelenlevő Isten oltárzsámolyához, midőn 
leborulva helyezzük, szent lelkesedéssel rebegjük a „Te 
Deum laudamus"-t, kérve a kegyelmek anyját és szeretett 
hazánk égi Patronáját , ugy nemkülönben dicső védszen-
tünk Paulai szent Vinczét, hogy hathatós közbenjárásuk-
kal esdjenek számunkra erőt, segedelmet és Isten bőséges 
malasztját működésűnk további rögös útjára, egy ujabbi 
negyedszázad pályafutására, adja Isten, hogy a szeretet 
Isten, a szeretet egymás iránt és a szeretet szegényeink 
iránt éljen mindenha bennünk ; mert ha ez szivünkben él, 
boldogítani fog és jutalmazónk leend ; a szeretet Isten, 
egymás között és szegényeink iránt soha se távozzék szi-
vünkből, ez lelkesítsen, ez buzditson, ez vezéreljen min-
denkoron, ugy, hogy midőn földi vándor éltünk alkonyára 
érve, mulandó testünk a sirba tétetik, szivünkbe még 
akkor is e szó ,.szeretetd legyen irva ; lelkünk pedig a 
bűnbánat könnyeivel megtisztulva és földi börtönéből 
kiszabadulva, szeretetből Isten Ítélőszéke elé lépve, a leg-
szentebb szivén örök pihenőt találjon, ugy hogy a szent 

l) Pápai hymnus. 
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egyik hő tisztelőjének a külföldön is nagy figyelmet keltő ; 
költeményét, a mennyei karokkal vég nélkül imigy zeng-
hessük : 

„Ecce cor, quod nos amavit, 
Sanguine dum nos lavavit ! 
Adorandum nunquam satis 
Miraculum eharitatis. 
Cordium cor, lumen clarum 
Salve sidus animarum ! 
Pangimus te mirabundi, 
Sola salus huius mundi !" 1) 

„lm a sziv, mely szeret minket 
Vére mossa sebeinket, 
Csodája a szeretetnek, 
Eléggé ki sem szerethet ; 
Szivek szive, az ég fénye, 
Üdvözlégy szivünk reménye, 
Zengünk, áldunk lelkesülve 
A világnak te vagy üdve." 2) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 11. Lapszemle. II. 
A gyergyó-szentmiklósi kerületből kelt székely kath. 

„riadó" igy szól : 
„Ha valósul az, hogy Mikó Árpád, a hires mameluk 

megkapja a nagyon kényes és rózsák helyett tövissel kí-
nálkozó udvarbelymegyei főispánságot, egy ujabb bizo-
nyiték lesz arról, hogy „az egyházpolitikai javaslatok a 
társadalom legkétesebb egyedeit is felszinre kerítették." 

Bizonyára ez megjutalmázása azon véresszájú radi-
kális beszédének, melyet 1893. május 25-én Csikvármegye 
törvényhatósági bizottságának közgyűlésén a vármegye-
házában tartott, mely egyveleg-beszédében vallásilag ma-
gát egyúttal jó katholikusnak és az egyház s papság leg-
dühösebb ellenségének, polgárilag mint a kameleon, majd 
hű mameluknak, majd nemzeti, majd 48—49-es pártinak, 
majd dühös Kossuthistának mutatta be, s mely alkalom-
mal a hivatalos vármegye 19 szótöbbséggel bizalmat is 
szavazott a kormánynak az egyházat üldöző politikájáért. 
0 vala „a vármegyében a legderekabb legény, a leghő-
sebb hazafi, ki a polgári házasság és a vallásnélküliségi 
törvényjavaslatok mellett leghangosabban" kiabált s az 
országházban azokat meg is szavazta. 

No és aztán még az lenne igazi szégyene és gyalá-
zata a gyertyói katholikus választó polgároknak, hogyha 
Mikó Árpád után, ki szakítva ősei hitével, vallásával, a 
vallástól elválaszthatlan hazafias tradiczióival s katholikus 
egyházzal — gúnyt űzött választóin a lelkiismereti és 
polgári meggyőződésével azoknak adott szavával, bizalmával 
és kérésével, ellenök szavazott és szószegő, hűtlen lett, — 
éppen báró Jósika Samu jöjjön vagy őt választanák meg, 
ki a fentebbiek szerint hasonló vallás- és hitelvi fráziso-
kon menvén keresztül, alig lehetne másabbb Mikónál. 

Vagy azt hiszi valaki, hogy a ki ősi Istenét, vallá-
sát, hitét, egyházát oly hűtlenül ellöki, ellene harczra kell, 
azt elárulja, az ellenségnek oda játsza, az hü, az megbiz 
ható, egy kerület képviseletére képes képviselő, hazafi 

!) Rónay István : „Hymnus gloriae sanctissimi Cordis Jesus 
devotus. * 

2) Dr Gyíirky Ödön forditása. 

lehet? Soha, soha és soha. A hazafiság eszméje a hithű-
ség, a valláserkölcsi érzelmek szilárd kiforrottságát annvira 
feltételezi, hogy az ezek nélkül alig képzelhető. A vallás 
érzelmeitől elgondolt, az azokból nem forrásozott és azok* 
ból nem táplálkozó hazafiság csak hazugság, csak ámitás, 
mely a népek bolonditására, de nem boldogitásra való. 
Azért a gyergyói választó polgárok a mai viszonyok kö-
zött önmagukon már megtanulva nem engedik magukat 
kétes existenciák által megtéveszteni. 

Vagy még máig is azzal ámitják magukat, a mi 
polgári házasságos „jó katholikus"-aink, hogy az nem 
sérti a katholikus egyház hitelveit, midőn ők beállottak 
az egyházüldözők sorába, letagadták az egyháznak örök 
időktől vallott házassági elvét és szentségi jellegét, nem 
szakították el ezzel magukat az egyháztól, vagy azok a 
hitelvek olyas szegre akasztható valamik, hogy a melyik 
a mi szenvedélyünknek nem tetszik, ellökjük, a melyikbe 
pedig nem ütközik bele a mi féktelenségünk, azt még 
ideig óráig, mig arra is rákerül a sor, megtartjuk és 
élünk tovább, mint „jó katholikus"-ok minden gond nélkül. 
Ha az állam vagy haza egyetlen törvényét sem lehet 
áthágni anélkül, hogy az áthágás következményeit ma-
gunkra ne vonjuk, ne ámitsa senki azzal magát, hogy az 
egyház örök törvényeivel vagy éppen magával az Istennel 
igy játszani, gúnyolódni lehetne. 

Sokra nézve maga az Isten és a halhatatlanság 
eszméje és az erkölcsi rend igen terhes ; de azért valamint 
az Isten volt, van és lesz, ugy az erkölcsi rend sem szű-
nik meg néhány hittagadó „jó katholikus" kedveért, kik 
a szabadkőműves kormány égise alatt nagyokat rúgnak 
azon egyházon és döngetik azon falakat, melynek emlőin 
és kegyelemfalatain, s melyeknek védő árnyékában, mint 
a mi fundatión felnőtteink nagy része lettek azzá, a mik 
és rugdalóznak ott, a hol vannak. 

Gyergyói katholikus választó polgárok, — ha jön a 
válság és megpróbáltatások órája, — legyetek résen ! 

Ha angyalok szállanak le az égből s azok hirdetik 
nektek, hogy az egyházpolitikai törvényjavaslatok s főleg 
a polgári házasság és vallásnélküliség nem sérti lelkiis-
mereti szabadságunkat, kath. hitelveinket és más jogain-
kat, mondjátok meg szemökbe, hogy hazudnak, hamis 
ámitók és csalók, kik lelkünket akarják kárhozatba dobni, 
magyar katholikus egyházunkat megsemmisíteni és ha-
zánkat vérbe fullasztva kitörülni az élő nemzetek és népek 
sorából. 

A lét és nemlét kérdése előtt állunk. Még a leg-
kisebb bogárnak is joga van az önvédelemre. Nem mi 
üzentük a harczot, de azt felvenni és önmagunkat védeni 
kötelességünk ! 

Egy népet, egy nemzetet gazdaggá, műveltté, sza-
baddá, és igy hatalmassá tenni — a világtörténelem ta-
núsága szerint a napirenden lévő nemzetiségi és felekezeti 
zaklatások, a lelkiismereti és polgári szabadság elnyomása, 
az anyagi erők túlhajtott igénybevétele, a hatalommal 
való visszaélés soha sem bizonyultak alkalmas módnak és 
eszközöknek. S hála Istennek, vannak még ezen önző és 
kufár világban is jó lelkek, kik a nemzet jobb sorsa 
iránt egészséges érzékkel birnak, kiket a bürokratizmus 
kötelei nem nyűgöznek. Ilyen jelölttel a választás esetére 
már a gyergyói atyafiak is birnak, csak legyenek embe-
rek a gáton. " Siculus 
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Köln. A 41-ik katholikus nagygyűlés végéről. — 
A német katholikusok 41. nagygyűlése aug. 30-án 

bezáródott. Mint rendesen, öt napig t a r t o t t . M i n d e n k i 
a ki benne résztvett, zavartalan megelégedéssel, sőt büsz-
keséggel fog rá visszaemlékezni. A ki Köln városának a 
német katholikus városok sorában való előkelőségét és 
főleg a körülte elterülő rajnai vidék katholikus hithűségét 
ismeri, az nem kételkedhetett a fölött, hogy Kölnben a 
katholikus nagygyűlés látogatóinak száma minden eddigi 
nagygyűlés látogatóinak a számát felül fogja múlni. Es 
a dolog igy is történt. De teljes jogú, vagyis a nagy-
gyűlés minden aktusára beiratkozott tagok száma 3500-ra 
emelkedett, tehát kétszer akkora lett, mint az ily beirat-
kozottak átlagos száma 20 év óta. Hozzájok járul még 
szintén beiratkozott résztvevő 1093. A kik napi kártyákat 
vagy egyes ülésekre szóló belépti jegyeket váltottak, 
azoknak a száma több ezerre rúgott. A német katholikus 
nagygyűlések általában, hogyha valamely nagyobb város-
ban tartatnak, látogatottságára nézve lassankint oly nagy 
lendületet nyertek, hogy az előkészítő helyi bizottságnak 
legnagyobb, már majdnem legyőzhetetlen bajt megfelelő 
nagy helyiség keresése és találása okozza. Mi lesz majd 
esztendőre Münchenben, a hol még nagyobb látogatottság 
várható, mint Kölnben ! 

Az utolsó, 4-ik nyilvános ülést az agg kölni bibor-
nok-érsek is megtisztelte megjelenésével. Szólt is a nagy-
gyűléshez és végül áldását adta a jelen voltakra. Ez a 
helyi főpásztornak bevett szokás szerinti eljárása. Sok 
ügy szóba került ez ülés alatt, de a szocziális kérdés itt 
is praedominált. Jele, hogy a legégetőbb. 

Vogeno gyáros Haarenből Aachen mellett igen ala-
pos beszédet mondott a munkátlanságról, mely ellen ő 
a védelem keresését a biztosítás és nemzetközi szabályo-
zás utján javasolta. Igen jó hatása volt annak, hogy dr 
Liebert a Windthorst által ajánlott politikai vezért, tün-
tető éljenzéssel fogadta a nyilvános gyűlés. A ki eddig 
nem tudta, itt tapasztalhatta azt, hogy múlékony kedv-
telenség erős meggyőződéssel és jellemmel biró bajtársa-
kat sok időre el nem választhat, teljesen el nem idege-
nithet egymástól. Dr Liebernek sikerült az eszmények 
jelentőségéről szóló, napjainkra alkalmazott szellemes be-
szédével mindenki figyelmét lekötni s az egész hallgató-
ságot gyakori lelkes tetszésnyilvánításokra magával ra-
gadni. Ezt a remek beszédet hallani kellett, hogy érthető 
legyen ezerekre kiáradó mély és viharos tetszésben kiki 
törő nagy hatása. Lieber beszédének csúcspontja a német 
katholikus nép jelmondásának harsogtatása vala: „Für 
Wahrheit, Recht und Freiheit", és a hódolat a Péter szé-
kén ülő ideális békefejedelem előtt. A mindent felölelő 
záróbeszéd és búcsúszó mondásának feladata, ezúttal dr 
Orterer elnökre, a bajor centrumpárt fejére esett, akinek 
sikerült egész Németország katholikussága sziuejavának 
hódoló szeretetét az elnöki székből meghódítani. Dr Or-
terer nagygyűlések vezetésére születve látszik lenni. Nyu-
galma, körültekintése, határozottsága, találékonysága — 
ritkítja párját. Csaknem minden mondását a záró beszéd 
végén lelkesült tetszés fogadta és követte. 

*) Ennyire kell nekünk is vinni. Máskülönben szalmatűz 
marad nálunk a kath. gyülésezés. A szerk. 

Dr Orterer nyilvánosan kimondotta az utolsó nyil-
vános ülésben az elnöki székből azt a történeti neveze-
tességű tényt, hogy a német kath. nagygyűlések a Köln-
ben tartott 41-ik vagyis az ezidei nagygyűlésben érték el 
a legmagasabb csúcspontot. Hangulat, siker, látogatottság 
— mind a legmagasabb fokra hágott, mely eddig isme-
retes volt. Jele, hogy „Istennel, észszel" — nagy dolgo-
kat lehet cselekedni. 

Köln. Három beszéd a német katholikusok ezidei 
nagygyűléséből. — 

Ismertetni akarom a német katholikusok ezidei nagy-
szerűen sikerült nagygyűlésének szebbnél-szebb szónokla-
tai közöl a legszebbeket, dr Schädler beszédét az „iskola-
kérdésről", dr Liberét az „eszmények tiszteletéről" és dr 
Orterer záró és búcsúzó beszédjét. Mind ez a három be-
széd mintegy ragadós abban, hogyan kell alkalmi beszédet 
katholikus gyűlésben gyújtó tartalommal és alakkal el-
látni. 

Dr Schädler tanár Bajorországból az utolső előtti 
vagyis 3-ik nyilvános ülésben beszélt, aug. 29 én, mint 
utolsó szónok. Az egész ülést mintegy a missiók ügye 
foglalta el. Ebből kiindulva dr Schädler remekül építette 
meg az átmenetelt a missió ügyből az iskolaügyre, midőn 
beszédje elején azt mondá, hogy ő is missióról, hitterjesz-
tésről akar szólni, még pedig olyanról, melyre most még 
katholikus országokban is nagy szükség van : az iskola-
kérdésről. „Itt is, úgymond, védeni és terjeszteni kell a 
hitet. Ha nem is a pogánysággal állunk itt szemben, is-
koláink keresztény jellegének védelmében a mondern po-
gánysággal kell a harczot megvívnunk. Szemben egymás-
sal itt nem a kereszt és a félhold, hanem a kereszt és a 
vakoló áll. 

„Közoktatásunknak a keresztény iskola alapján kell 
állnia. Az iskolát vissza kell helyezni a positiv keresz-
tény alapra. (Bravo.) Ez a szó „vissza" nem igen kelle-
mesen hangzik, és én szinte hallom már az újságpa-
pírok ropogós oldalain a szemrehányást : reakczió, közép-
kor, sötétség ! Es erre a jelszót Kölnben adták ki az 
ultramontánok ! Es ebben ismét — mindnyájan megegyez-
tek ! (Derültség. Bravo.) Oh igen. Mikor a legkedvesebb-
ről a világon, a gyermekről van szó, akkor mindnyájan 
egyek vagyunk. (Bravo.) Az összes iskoláknak, a kisded-
óvóktól egész az egyetemig (Bravo) vissza kell térniök a 
keresztény alaprax) 

Az iskoláért folyó harcz, XIII. Leo pápa szavai sze-
rint, harcz a katholika egyház fenállásaért különféle or-
szágokban. Az illuminatusok (a mai „felvilágosodás" ősei) 
azt mondták : Ha az ifjúság a mienk : akkor a mienk a 
a jövő. A jelen nagy harcz értelme ez: kié lesz a jövő? 
(Igaz). A „jövő urai" (a szoczialisták), bár még az egérben 
vannak (valószínűleg allusio a „parturiunt montes et 
nascitur ridiculus mus"-ra) fő-fő kophtájok, Liebknecht 
által Halleben kijelentették: „Mi a religiot, a vallást 
egyesekben vallásnak hagyjuk. (Az államból t. i. annak 

Katholikus honfitársaim Magyarországban : értsük meg e 
mondást s fogadjuk be annak értelmét lelkünkbe tettekre készen. 
Isten akarata ez : kövessük utmutatását. Múltkor végzett vezér-
czikkünk visszhangja hallatszik dr Schädler beszédében. 
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ki kell szorulni. Ezt vallják és követik a szabadelvűek is.) 
Az iskolát mozgositani kell az egyház ellen. Helyes ne-
velés kiküszöböli a vallást." (Pfui !) Ez az irányzat rávall 
azoknak az egyetemi tanár uraknak is a szoczialismussal 
való pajtásságára, kik minap a porosz iskolai törvényja-
vastatot ostromolták. Megint egy felelet arra a kérdésre : 
hogyan van az. hogy a tekintély fogy, a tekintély vesz ? 

Kié a gyermek ? Ez a kérdés. A természet azt fe-
leli : a szülőké. Danton persze azt mondta : Előbb az 
államé, aztán a szülőké ! (Pfui.) Nagyon jó visszaemlé-
kezni arra, hogy ez a mondás akkor lett népszerű, mikor 
egy király és egy királyné feje hullott a porba és mikor 
az „ész" imádása orgiáit ülte. A mi államiskola-monopo-
listáinknak ezt emlékkönyvükbe kellene beirni és a kor-
mányoknak gyakran kellene elolvasni. (Bravo.) 

Isten után első joguk a szülőknek van a gyerme-
kekre. Ok tartoznak számot adni róluk, nem az állam, 
ez az abstractum, melyet felelősségre sem lehet vonni. 
(Derültség.) Az iskola köteles folytatni, a mit a szülői 
ház kezdett. Az iskola nem önczél, hanem csak segédje a 
családnak. A család szellemének kell az iskola szellemé-
nek lenni. (Bravo.) Es a család szelleme, hála legyen az 
Istennek, még mindig határozottan keresztény. 

A keresztségben nyert megszentülést a gyermekben 
fenn kell tartani. Nincs e földön hatalom, mely annak 
elvételére jogosult volna. (Bravo.) A katholikus gyerme-
ket ennélfogva katholikus iskolában kell nevelni, katholi-
kus szellemben. J) Mi nem avatkozunk be mások ügyeibe : 
ugyanezt tartsák meg a protestánsok és zsidók is. Min-
denki neveltosse gyermekeit hitvallásának iskoláiban. 
(Bravo.) Durva erőszak lenne a szellem ellen, hogyha 
hitvallás nélküli iskolákban kényszeritenék a szülőket 
gyermekeiket nevelni. A vallásnak nem puszta tantárgy-
nak kell az iskolában lenni ; hanem az egész nevelés 
középpontjának. Az iskolában művelni ki a szivet és az 
egész lelket, nem csak az észt. (Bravo.) Igy adja meg az 
iskola a gyermeknek *az élet helyes irányát, az irányt — 
az Istenhez ! (Bravo.) 

Hála Istennek, még mindig büszkén mondhatjuk : 
Még katholikus tanítóink száma, kik megvetve a „mo-
dern 41 paedagogia gúnyját, a kereszthez ragaszkodnak, 
hatalmas. (Bravo.) De lássuk, mi történik, ha a tanitó a 
kereszténységgel szakított? A bajor képviselőházban egy 
tanítóképző intézet igazgatója ezt mondot ta : „Keresztény 
tudomány nem is létezik". (Pfui.) Ha ne rettegjenek aztán 
a keresztény szülők az ily intézetekből kikerült tanítók-
tó l ? ! Ezért vetjük el mi katholikusok a vegyes iskolákat 
(Simultanschulen). Ha a világ megtanult volna kereszté-
nyül olvasni, keresztényellenes lapokat nem olvasna; ha 
megtanult volna keresztényül irni, keresztényellenes lapok 
nem jelennének meg, s ha megtanult keresztényül szá-
molni, nem volna szükségünk tvjavaslatokra az uzsora-
szabadság korlátozása iránt. (Élénk tetszés.) 

J) Pompás ! Katholikus iskolában — katholikus szellemben ! 
Ha ezt keresztül viszszük Magyarországban : a Tisza Kálmánoknak 
nem marad mást mit tenni, mint tehetlenül fogat viesorgatni. A 
zsidó-szabadkőmüves-protestáns szövetség azért oly hatalmas, mert 
az ország katholikus többsége — katholikus iskolákban ! — nem 
kapott katholikus szellemű nevelést ! A szeri. 

Csaknem 2 millió szavazatot kapott a legutóbbi 
birodalmi választásokkor az atheizmus és a köztársaság. 
(Németországban !) Ilyen időkben, hát nem tudnak okulni 
az emberek ? Nem volna-e jó ilyen időben az egyház 
isteni jogának az iskolára szabad kezet engedni. Hát nem 
kellene-e legalább azt megengedni, hogy az egyház is 
állithasson iskolákat? (Bravo.) 

Az összes iskolázásnak vissza kell térni a positiv 
keresztény alapra ; a középiskoláknak is, x) hol a vallás 
csak szak és csak tan, nem alap. 1766-ban törölték el 
Francziaországban a jezsuita-rendet. Iskoláik világi taná-
rok kezére kerültek. 1792-ben ült össze a konvent : 700 
követ, köztük 400, kik még nem voltak 40 évesek, tehát 
az 1766-iki laikus gymnáziumok első neveltjei. Oh igen : 
hitetlen tanárok kellenek a gymnáziumokba, hogy hitet-
len tanulókat kapjanak az egyetemek.2) 

Bosse (porosz) miniszter minap avval a kérő kér-
déssel fordult a tanárokhoz, ha vájjon Áronokat (papo-
kat) hajlandók-e maguk közt megtűrni? Én szeretném 
díjas pályatételül kitűzni azt a kérdést: melyik kultusz-
miniszter fordult valaha ilyen kérdéssel a tanárokhoz, 
akkor, midőn istentagadásról vala a szó ? (Viharos tetszés.) 
Ilyenkor mindig a tudomány szabadsága adta a szót. 
Most, igaz, mikor látják, hogy az emberek nyakcsigáját 
markolázza az istentelenség, most kezdenek az emberek 
kissé gondolkodóbbak lenni. 

A tudomány szabadságától mi nem félünk. De sza-
badság nem annyi mint féktelenség. Az istentagadás, igaz, 
most még nem kopogós, hanem csak csoszogós pantofli-
ban jár körül. No de mégis itt jár ő köztünk. És hát, 
hogy állunk vele szembe? Azt kiabáljuk ta lán: Nekünk 
nem kell egyetem? N e m ! Azt mondjuk kell tudomány, 
kell egyetem, hanem az alapításánál fogva katholikus 
egyetemet vissza kell adni rendeltetésének. 3) (Tetszés.) 
Legalább egy szabad katholikus egyetemnek kell lenni 
Németországban. (Bravo.) 

Ezt tulajdonképpen magától kellene már érteni. 
Tudjuk, hogy áll az a paritás, arrébb délfelé is. (Derült-
ség.) A jól dotált professzorok (az állami egyetemeken) 
nem akarnak semmit sem tudni erről a konkurencziáról 
(a kath. egyetemek tanárainak konkurrencziájáról). Talán 
bizony félnek tőle ? (Derültség. Tetszés.) 

A fődolog az, hogy vissza, vissza, nemes Cid ! Azaz 
vissza kell térni a positiv kereszténység alapjára. Mert 
csak innen lehetséges haladni. (Tetszés.) Sokszor halljuk 
a czigányokról, hogy gyermekeket lopnak. (Halljuk.) A 
jó falusiak tehát igyekeznek lerázni nyakukról az ily czi-
gányokat. Sokkal veszedelmesebb a vallástalan iskolák 
által űzött gyermekrablás és gyermekgyilkolás lelkökre 
nézve. (Bravo.) Midőn 1879-ben Belgium ily positiv ke-
resztény szellem nélküli iskolát rendelt el a „törvény" : a 
katholikus flamandok dallal feleltek s hánytak fittyet a 
törvénybe öltöztetett zsarnoki önkénynek : 

„Sie sollen sie nicht haben 
Die Seel' von unserem Kind. 

So lang' man noch in Flandern 
Den letzten Flamen find't." 

Igy legyen nálunk is. Keresztény gyermek lelkét 
nem Kapják meg, mig csak keresztény ember él e német 
hazában ! (Bravo. Viharos tapsolás.) 

(Folytatjuk.) 

*) Halljátok meg ezt ti, magyar szerzetes rendek ! 
A szerk. 

2) Kérem, elég ahhoz hideglakatos gymnáziumi tanár is. 
Nem kell éppen valamennyinek hitetlennek lenni. A szerk. 

3) Nekünk is igy kell beszélni Katholikus egyetem kell — 
uj, és a régit vissza kell adni rendeltetésének ! A szerk. 
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T Á R C Z A . 
A keresztény békéről vagyis Krisztus békéjéről. 

(A leölni bibornok-érsek záróbeszéde a német katholikusok 
ezidei nagygyűlésének utolsó nyilvános ülésében.) 

„Pax vobis." 
Krisztus Urunk szavai. 

Szívesen engedek az elnök felhívásának, hogy gyü-
lekezetüket megáldjam. Mert abban mi mindnyájan meg-
egyezünk, hogy Isten áldásán fordul meg minden, a püspök 
keze pedig azért van felkenve, hogy az Isten malasztjának 
olaját osztogassa. 

Azt kívánom önöknek, a mit a Megváltó tanítvá-
nyainak kivánt, a mivel őket köszöntötte : Pax vobis ! 
Békesség legyen önökkel! 

Jézus Krisztus békessége négyszeres. Mindenekelőtt 
az igazság és világosság békéje. A ki sötétben jár, abban 
a veszélyben forog, hogy elesik. A pogányság éjében 
megjelent Krisztus, a világ világossága, ki minden embert 
megvilágit. 0 hírt hozott nekünk az ő mennyei Atyjáról, a 
mindenható Istenről, ki boldogságát mindenkivel közölni 
akarja, hirt hozott a Fiúról, ki érettünk szenvedett és 
meghalt, a Szentlélekről, ki megtanít, honnan jöttünk és 
hová megyünk. Azóta világosságban járunk és Jézus 
Krisztus igazságának teljességében, melyet velünk az ő 
egyháza tévedésektől mentesen közvetít. Ez önti a békes-
ségnek egyik faját szivünkbe. 

Krisztus békéje továbbá a kibékülés békéje. Létünk 
czélját az ember a bűn állapotában el nem érheti, mert 
a bűn elszakít az Istentől. Es bűnben vagyunk mindnyá-

jan. A golgothai megváltás és kibékülés békét hozott és 
mindnyájan meg vagyunk híva, hogy ebben a kibékülés-
ben részesüljünk mindennap a szentmise - áldozatban. 
Árassza ki Isten sziveinkbe ezt a békét gazdagon! 

Krisztus békéje harmadszor az Isten fiainak békéje. 
Mi nemcsak megvilágosítva és megtisztítva vagyunk Isten 
kegyelmében, hanem Isten fiaivá is vagyunk avatva, Isten 
Fiának testvéreivé, Isten fogadott fiaivá, hivatva részt 
venni mindenben, a mit az Isten Fia nekünk szerzett, a 
ki azt akarja, hogy szivünk az ő lakóhelye és a Szent-
lélek temploma legyen. 

Krisztus békéje végül az örök élet reménységének 
békéje. Ez a mi biztatásunk, ha szenvedés gyötör, az a 
tudat, hogy örökösei vagyunk a mennyei Atyának. Az 
utolsó napon nagy embergyülekezet leszen. Elnökölni és 
bíráskodni fog a mi isteni Urunk és Udvezitőnk. Ott 
megfogja hivni az ő hiveit az ő örök birodalmába, hol 
viszály és nyugtalanság elpihennek, hol teljes, örök béke 
uralkodik, s ezt önöknek szivem mélyéből kívánom. 

v LG Y ESEK. 
— Gyönyörű szabadság ! A Turinban rendezett 

eucharisticus congressus programmjába felvett processiót 
az oltáriszentséggel — az állami hatóság eltiltotta. A 
congressus f. hó 2-án nyilt meg. 

— Katholikus minisztere a királynak Bécsben van 
legalább egy, nálunk egy sincs. Schönborn gróf osztrák 
miniszter a lembergi kiállítás alkalmából a lengyel ne-
messég előtt egész nyiltan kimondotta, hogy: „A mi az 

én és elvtársaim közreműködését (az állami élet gondo-
zásában) kiválóan megkönnyiti, az az, hogy a lengyel nép 
fiai atyáik vallásához szilárdan ragaszkodnak." Szégyen, 
hogy Magyarországban egy miniszter sincs a ki ezt mond-
hatná ! 

— Szabadelvüség érzék nélkül a szabadság iránt. Tisza 
Kálmán, a kinek egész szereplése színlelés és hazugság, 
nagyváradi beszámolójában azt mondta, hogy mivel mi 
katholikusok az 1868-iki törvényt a vegyes házasságból 
született vallására nézve revideálni kívántuk, azért kellett 
a házasságügyet a szabadelvüség irányában átalakítani. 
Először is a kötelező polgári házasság kényszer-házasság 
levén, annak pártolása érzéketlenséget árul el az emberi 
lélek igazi szabadsága iránt ; másodszor, a mit mi az 1868-iki 
törvénynyel szemben követelünk és követeltünk, azt a szü-
lők és gyermekek lelkiismeretének szabadságának tiszte-
lete teszi kötelességünkké. Tisza K. tehát és az ő sza-
badelvű pártja, akkor is, midőn az 1868-iki tvény reví-
zióját ellenezték és ellenzik, akkor is. midőn a kötelező 
polgári házasságot erőszakolják érzéketlenséget árulnak 
el a szabadság iránt és azt arczul vagdossák. 

— A pécsi r. kath. hitoktatók aug. 27-én Károly 
Ignácz apát, kerületi esperes elnöklete alatt értekezletet 
tartottak, melyen a hitoktatásnak a város különböző is-
koláiban .való egyöntetűsége érdekében az országos püs-
pöki tanterv és a helyi körülmények figyelembe vétele 
mellett a hit- és erkölcstanra nézve egy meghatározott 
tantervet állapítottak meg. Ezen tanterv a város terüle-
tén működő valamennyi hitoktatóra nézve kötelezőnek 
mondatott ki s szept. 2-án egyházhatóságilag is jóváha-
gyatott. 

— Személyzetiek az esztergomi főmegyéböl. Dr Csajka 
Ernő budavári káplán az esztergomi papnöveldébe a 
pastoralis theologia tanárának neveztetvén ki, ennek he-
lyébe Vodicska Lajos nyerges-ujfalusi káplán küldetett ; 
nyerges-ujfalusi káplánnak pedig dr Nagy Elemér nevez-
tetett ki, ki most végezte a sublimât babérkoszorúval. 

— Az üldözött kath. sajtó. A kath. sajtó ma ugy 
áll, hogy intra muros et extra rossz szemmel kisérik mű-
ködését. Derék laptársunk, a Győrött megjelenő „Dunán-
tuli Hirlap" két hónap előtt egy általunk is reprodu-
kált újdonságot közölt, mely szerint a kormány azzal 
fenyegette Esterházy Pál herczeget, hogy ha el nem 
marad a második főrendiházi szavazástól a házassági ja-
vaslat fölött, egy 600.000 frtos vitás ügyében a kincstár-
ral szemben a rövidebbet fogja húzni. Ezen hir megjele-
nése óta két hónap telt el, de a kormánynak csak most 
jutott eszébe megindítani a sajtópört Barabás Albert, a 
„Dunántuli Hirlap" felelős szerkesztője ellen. Hogy miért 
akarja derék kormány csak most megtorolni a rajta esett 
állítólagos sérelmet, azt igen plauzibilissá teszi a „D. H"., 
midőn czélozva Zalka János győri püspöknek a király 
nevenapján mondott s az egész kath. Magyarországban 
lelkes viszhangot keltett beszédére azt irja, hogy „a sajtó, 
pörnek most történt megindítása retorzió akar lenni a 
kormány részéről egy beszéd ellen." 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Bremay Béla, hittudor, k. in. tud. egyetemi ny. 

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sZ.) 
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Egyházi beszéd a mohácsi vész évfordulóján. 
(Vége.) 

Rossz időket élünk, rossz csillagok j á rnak! 
A művészi, de ledér görög szellem gyermek-
játéknak és öröm tanyának tekinté az életet, — 
nem is valami enthuziaszta művész, hanem leg-
mélyebb bölcselőjének — Platónak — ajkáról 
veszem a szót;*) a római szellem az embert a 
mindenható államgépezetének egyik kerekének 
ta r to t ta , mely akkor éri el t e tőpont já t és világ-
tör ténelmi jelentőségét, ha az egyének lehető 
legnagyobb hatályossággal működnek a gépezet 
mozgatásán. Az ember! kellő önbecsérzet, mél-
tóságának tudata és erőhatályosság nélkül lel-
ketlen kerék a szabadságot, személyiséget és 
erkölcsi öntudatot nem ismerő államgépezet 
lokomotivján ! A modern humanizmus szabad-
sága mámorában, miként Lenau Mephistója, a 
természetfölötti életnek gyökereit is ki akar ja 
tépni a szivekből és vele együtt megingatni a 
természetes életrendnek alapjait. A Sándor-lova-
gok középkori tör ténete uj kiadásban. Valame-
lyik ellenfele állitá Neckerről: Malebranche min-
dent Istenben, Necker mindent Neckerben lát, 
vagy semmi egyebet sem lát, mint önmagát. 
Ezt mondhatnók a modern humanizmusról. 

Az önistenités, mely a pantheizmusban érte 

*) Plato-Leg. „Az e m b e r j á tékszer , m e l y e t a zé r t 
t e r e m t e t t e k az i s tenek, b o g y t r é f á t űzzenek vele és sze-
rencsé je , b o g y rosszabb sze repe n e m j u t o t t . E z e n u g y sem 
v á l t o z t a t h a t . H a elég okos, egysze rűen a r r a tö reksz ik , 
h o g y sze repében fö l t a l á l j a m a g á t és a g y e r e k s é g e k e n , m e -
lyek re r ende lve van, á t j u t h a s s o n a l ehe tő l egke l l emesebb 
módon . " 

el t e tőpon t j á t és a szellem vallásában bir ja 
theologiáját, szolgaságban és az emberi jogok 
letiprásában végződik. Ennek pedig elmaradhat-
lan következménye a vallási, társadalmi, állami 
és családi életnek pusztulása. Erről tanúskodik 
Kelet zsarnoksága és társadalmi rendje, az ó-vi-
lág tö r t éne te ; ennek a komédiájá t vagy tragé-
diáját látjuk lejátszódni a modern pessimismus 
országában s az ál tala fölidézett és idézett ideá-
lokat pusztitó árnyakban. Ha az eszmény világitó 
és melegítő napja elborul, az ember elveti ma-
gát. Ha nem ismerjük vagy túlbecsüljük az 
emberi lé tnek értékét , egy vigasztalásunk ma-
rad, — gyászos és végzetes vigasztalás! — a 
l 'homme machine szörnyű rombolása, nemcsak a 
vallásos és erkölcsi rendnek, hanem a jogi és 
társadalmi rendnek is a pusztulása. 

Daudet Alfonznak remekül i r t jelenete ju t 
eszembe a konvent napjaiból. Elfogtak egy 
petroleuseöt, ki a biróság kérdésére a követke-
zőképen válaszolt: „En Francziaország tündére 
vagyok. A tündérek korszaka lejárt. Mire való 
volna a világ? Föl kell tehá t azt gyúj tani l" Ez 
a mi anarchistáinknak is a véleménye. A mun-
kásnép jólétének korszaka jelen társadalmi ren-
dünkben meg nem valósitható, a túlvilág hiu 
álom, gyermekek s vének meséje, a természet-
fölötti élet rajongók elérhetetlen ködképe. Mi 
maradhatna há t ra egyéb, minthogy a klikkek 
és kasztok keserves küzdelmei között az élet 
lakomájáról száműzött toprongyos proletár a 
jelen világrend lerombolásában közreműködjék!? 
Ha utoléri is őt a földi igazságszolgáltatás szi-
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goru keze, élete utolsó lehelletéig — szeretve 
eszményét a vérpadig! — a guillotine már-már 
aláhulló bárdja a la t t is azt harsogja a világ 
fülébe: „Éljen az anarchia!" Daudet tündérét , a 
szegény beteget, fölmenti a törvényszék. Rava-
cholt, Vaillant, Henryt és Caseriot utolérte a 
földi biróság sújtó Ítélete . . . De kérdem, nem 
százszorta bünösebb-e az elmélet, melyből e 
rajongó tan fakadt? Nem előbbre való volna-e 
a vészes áradat szülő anyjának kiirtása, forrásá-
nak a betömése1? Nem kárhoztatandó-e a huma-
nizmusnak csúfolt embergőg és istene? 

Érték és czél nélkül való élet el nem visel-
hető. Keserves küzdést, szivettépő bánatot, nél-
külözést és nyomort elviselünk, mig emberi 
önérzetünk halva nincs. Emberi öntudatunk, mely 
méltóságunk és gyöngeségünk fölismeréséből szö-
vődik, az életnek értékmérője, nélkülözhetetlen 
vezércsillaga és kalauza, ösztönző motivuma és 
mérséklő regulatora, mert erőt kölcsönöz és 
mérsékletre tani t , biztosan vezet az élet utain. 
Ha ellenben előttünk a létnek értéke s érdeke 
nincs s emberi méltóságunkat kellőleg becsülni 
nem tudjuk; vagy ha mindenre vállalkozunk, ha 
gőgünk s szertelen ambicziónk mindenre eszkö-
zül vet, és ha tehetetlenségünk, gyarlóságaink, 
kába törekvéseink és elérhetetlen eszményképeink 
bántó zavarában, kinzó gyötrelmeiben s örökös 
felsüléseiben meginog hitünk a világrend czél-
jában : csak egy vágy marad a ha jó töröt t lélek 
romjaiból, a fönálló rendnek pusztulása, — csak 
egy kéj : a rombolás és a halál. A haláltosztó 
gyönyör nem holmi briganti, lazzaroni, félelme-
tes párbaj hős, rabló-betyár boszuja, anyagi szük-
ségei, családi nyomora és pénzvágya képében 
kisérli a romlot t lelket, hanem kéjét leli a szín-
házakban aeszthetikai gyönyörérzetekre, vendég-
lőkben és kávéházakban mulatozásra egybegyűlt 
bourgoizie tömeges halálában. Gyönyörködik a 
törvényhozó testületek és hatóságok palotáiban 
bombavetéstől haldokló tömeg szétfröcscsent agy-
velejében. Tőrt és gyilkot fen az államfők szivé-
nek, fenyegető leveleket küldöz a társadalmi 
rend őreihez. Inog a tekintély és a társadalmi 
rend; megremeg a félvilág. 

Nem tehetünk róla, ki kell mondanunk, 
tetszik vagy nem, hogy a modernnek neve-
zett nevelés annak az irányzatnak szolgál-
t a t j a a fegyvereket és az anyagot, mely a tár-
sadalom általános felforgatására tör. Vagy tán 
egyes modern kultur-apostolok nem nevelik-e a 

gyermekeket abban a hitben, hogy félisten? Meg-
vallom, sokszor csupa jóakaratból , idealismusból 
törekszenek kiölni a természetfölött inek eszmé-
nyét és lassan-lassan ügyes művészettel megta-
ní t ják minden kötelék szétszaggatására, minek 
gyászos eredménye a romlás és a gyalázat. Ugy 
tünte t ik fel a tudomány kérdéseit, mintha ellen-
té tbe ju to t t volna a hit tételeivel, és ezáltal 
ju to t tak volna szabadabb légkörbe az egyház 
formahite ál tal oly sok századon át lenyűgözött 
szellemek. 

Ne oly fönnen, tudós Urak ! Az Önök téte-
lei esetleg igazak lehetnek, mi a tudomány té-
teleit semmiféle ürügy a la t t kétségbe nem von-
juk, csak az Önök következtetései előtt k iá l tunk: 
megállj !-t, mert ezek nem a logika és a józan 
ész lehozásai és indukcziói, hanem felhevült kép 
zeletük és fanat ikus hitetlenségük csalóka álmai, 
hol meg a gyengébbek megtévesztésre szánt 
költeményei. Melyik tudomány bizonyította be, 
hogy az erény és a bün olyan termények, mint 
a czukor és a vitriol ; hogy semmiféle erkölcsi 
szabadság, erkölcsi felelősség nem létezik; nincs 
Isten, csak a Természet, a nagy Mindenség, a 
Grand Milieu, a k'v xal Ttäv; minden különbség jó 
és rossz között a társadalmi szokásoknak és 
politikai i ldomnak műve; minden mi természe-
tes, erkölcstanilag megengedet t ; a lelkiösmeret 
maga is művelődéstörténeti fejlemény ! ? Sokszor 
bitorolják a tudomány nevét kalandos hypothe-
zisek. Legyenek nyugodtak : a hitnek és a tudo-
mánynak tételei nincsenek ellenmondásban. A 
korunkbeli hittudósok elfogadják azokat a tudo-
mányos tételeket, melyeket Önök hirdetnek ; a 
középkor hittudósai nem tudhat tak olyan ter-
mészettudományos igazságokat, melyeket a XIX. 
század hangyaszorgalma tökéletesített műszerei-
vel fedezett föl, és talán minapában állapított 
meg esetleg katholikus hivő tudós. 

Nem csodálkozhatunk a jelenkor erkölcste-
lensége, kétkedése és romlottsága felett, ha meg-
gondoljuk, hogy ilyen irányban leszen vezetve a 
középiskolai ifjúság egy része és a felső tanin-
tézeteken nagyobb részt. Nagy Isten! nem pa-
naszkodunk-e a közmorál sülyedéséről ? És váj-
jon tagadhatnók-e ? ! Minden optimizmusunk mel-
let t a korrupczió tünetei t , kórjeleit, sőt mond-
hatnók pathologikup akut betegségeit nem talál-
nunk lehetetlen. És a mi társadalmunk ? A mi 
modern társadalmunk szívesen megtapsolja a 
bünt s bűnnek bélyegzi az erényt, elnézi s meg-
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bocsát ja a t i tkos bűnöket, csak kellőleg megóva 
legyen a diskréczió. Igaza van Echageraynak, a 
mi Galeottónk mindent megbocsát, kivéve az 
oktalanságot. Nem járnak-e emelt fővel az ut-
czákon, kik aljas üzérkedések révén gazdagod-
tak meg, és ezrek bókolnak nekik ? Mint Renan 
mondja a zsidók maradékairól : mi már csak a 
gazdagságban hiszünk. 

Ruskin a lagúnák városának hanyat lásá t 
tárgyal ja és azt találja, hogy a hazugság kultusza 
volt, a mi Velencze gyászos bukását előidézte. 
Joggal kél ki a hazugság álarcza és mérges lég-
köre ellen az Ibsen s Sudermann féle iskola, 
mer t hazugság, képmutatás és tartufferia a mi 
légkörünk. Hasonló irányban itél a minapában 
nálunk is megjelent kiváló röpirat . 1) A hazug-
ság oly mélyre ereszté gyökereit a magyar köz-
életben, hogy a meggyőződést nyilvánítani csak 
akkor szabad, ha nem ellenkezik a pár tok érde-
keivel. „Uralkodó planétánk az opportunizmus s 
könnyű szivvel áldozzuk fel a hitet , meggyőző-
dést, fenköltebb czélokat a pi l lanat előnyeiért. 
Ott állunk, a hol Velencze állott a hanyatlás 
korában. Keresztényeknek valljuk magunkat és 
atheisták meg epikureisták vagyunk, de nincs 
bennünk elég férfiasság, hogy ezt be merjük 
vallani." A politikai életben sincs másként. A 
theatral is nyilt szinen nemzeti érdekekről regél-
nek, hogy a színfalak mögött annál hatályosab-
ban működhessenek a magánérdekekért . Nagy 
államférfiak mondják ki ellentmondás nélkül, 
hogy a legnagyobb őrültség az elveket árkon-
bokron keresztül követni akarni. A par lament-
ben illetékes helyről hangzott el a macchiave-
lizmus megtapsolt nyilatkozata, hogy a politika 
szolgálatában gyakran kell szövetkezni olyan 
egyénekkel, kikkel mint gentlemanek szóba sem 
állhatnánk. 

Ez az életbölcseség a politikai és erkölcsi 
elveknek arczulcsapása és oly embereket t a r t 
fönn a polczokon, kiktől távol van a sziv, te-
hetség és tisztességérzet. A modern siker katasz-
trófái fölött azután alkudozik a valóság és a 
látszat, az őszinteség és a képmutatás . 2) „És 
mivel a század erkölcsi palást ja látszatokból 
van czifrán összetoldozva, a képmuta tásnak kell 
győznie." Ez t a r t j a fönn a párbajt , habár erkölcsi 
jogosultságot ugy szólván senkisem tulajdonit 

*) Változások küszöbén: Bernáth István. 
2) Dr Kenedi Géza: Szénrajzok. 

neki és mindenki az ököljog durva eszközének, 
a jogérzet megsértésének ta r t j a . Egész családok 
pusztulnak, és a gyilkosságok egész sorozata 
rémiti meg a társadalmat , ha a viveur a lova-
giasság szabályait pontosan figyelembe vette, 
mer t a szereplő kifogástalan gentleman. Ki. sem 
törődik azzal, hogy a családi katasztrófa minden 
borzalmával és vészes következményével csak 
azért le t t fölidézve, mivel a közvetetlen áldozat 
a tőle kölcsönkért 5 — 10 for in to t visszakérni 
merészelte. Nem kellene-e a közvéleménynek 
egészséges erkölcsi elvek alapján fölzendülnie és 
sújtó Ítéletével a becsület pose-ának lovagját 
összetipornia ? 

A saj tónak hazugság-kultusza sokkal isme-
retesebb mindnyájunk előtt, hogy sem r ámuta t -
nunk kellene. Látunk magas állású és előkelő 
férfiakat, kikből nem hiányzik semmi sem, 
csak a sziv és a morál. Vagy tán oly egyének, 
kikre nézve erkölcsi kötelességek nem léteznek^ 
kikben veszni indult vagy kipusztult a jellem 
integritása, példakép ragyoghatnak-e mások előtt 
magasabb polczokon s a közéletben ? A magáu-
élet szentélyét mi is respektál juk; az angol „my 
house is a castle" röpke szólamának értékét és 
jelentőségét mi is ösmerjük; de kérdjük, vájjon 
végezhetik-e jól a politikai és közéletnek leg-
fontosabb föladatait olyanok, s megnyugodha-
tunk-e domináló állásuk jogosságában ós ítéle-
teikben azon egyéneknek, kik nem is férfiak, 
mert hiányzik belőlük a férfiasság karakteriszti-
konja, lényege, t a r t a lma : az erkölcsi erő, a jel-
lemszilárdság ? 

Sajnos! a legszentebb kötelességek elhanya-
golása sem foszt meg senkit a mi társadalmunk-
ban a közbecsüléstől. A romlás mélységét, az 
erkölcsi érzület gyöngülését mi sem muta t j a 
annyira, mint hogy az emberek már-már e rend 
állandóságában hisznek. Az ember tudja, mondá 
egy müveit jogász a közvélemény kapaczi-
tálása közben, hogy őrülten cselekszik, de kény-
telen tudva és akarva a józan ész ellen csele-
kedni és kénytelen volna önmagát megvetni, ha 
ostobaságát nem követné. „Levetkőzik a régibb, 
a tisztább légkörben képződött meggyőződéseket, 
eldobják mint ócska ruhát, mely a hideg ellen 
sem véd. Vezető elvvé lesz, mi végső eredmény-
ben csak bukáshoz vezet; üldözött, lenézett fan-
tazmagóriává lesz, a mi az erkölcsi világrendnek 
egyedüli alapja." 

Igen ! mikor egész emberekre volna szükség, 
22* 
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nem félszeg emberekre, féljellemekre! A modern 
élet nagyarányú harczaiban, létért való küzdel-
meiben, az igények és szükségletek mértani ha-
ladványszerü emelkedése között — előre törni 
nemes ambiczióval minden tisztességtelen eszköz 
félrelökésével, hazugság és hypokrizis nélkül, 
megelégedni az élet által nyú j to t t sokszor szűkös 
kényelemmel és ellátással, nem csigázni föl kö-
veteléseinket irigységből mások, szerencsésebbek, 
gazdagabbak s ügyesebbek példája s conduitje 
szerint, megállani emberül, férfiasan a stréberek 
és fondorkodók kisértő sikerei között, megőrizni 
a becsület és a tisztesség eszményét, nem venni 
részt az általános romlottságban s nem szivni 
magába a léhaság és frivolság légköréből sem-
mit, ez erkölcsi hősiesség dolga. Ezen a talajon 
megállani, el nem tántorodni, alá nem sülyedni, 
jellemünk integri tását a sziv és ész konfliktusai 
között is szeplőtelenül megőrizni, ugy szólván 
jár tányi erőre van szükség. Oly nehéz az erköl-
csi öntudat, a jellem integr i tásának megőrzése, 
hogy a természetfölötti élet gyámolitása nélkül 
nekünk közönséges embereknek lehetetlen. 

Hűnek lenni kötelességei teljesitésében, mily 
dicső! De hűnek lenni hozzá, ha csak fá jda lmat 
szerez; ha előmenetelünknek ú t j á t vágja és ha 
jól tudjuk, hogy gyermekeinknek ár talmára lesz : 
a természetfölötti élet szellemének érintése nél-
kül alig lehet. Remélem, i r ta Athália szerzője 
fiának, be fogod látni, hogy minden tőled tel-
hető törekvésed mellet t is csak ugy lehetsz be-
csületes ember, ha megadod Istennek, mivel neki 
tartozol. 

Az ókor sfinxe ta lányt adott fel s ki meg 
nem fejté, lenyelte. A vallás száműzésével ismét 
felüté fejét e sfinx és pusztí t ja az embereket, a 
társadalmakat. Szaporodik az öngyilkosság, tel-
nek az ideggyógyintézetek, tébolydák, inganak a 
társadalmi, erkölcsi s gazdasági alapok. Tűzzétek 
föl ismét a századvégnek ormára a hitnek lobo-
góját, varázsoljátok vissza a szivekbe és a köz-
viszonyokba a pozitiv vallás gyógyitó balzsamát, 
mer t különben az egyén a vigasztalatlan világ-
fájdalom ölébe hull vagy düh ragadja meg a lét 
eszelős karneválja fölött s tő r t és dinamitot 
fen a jogbiztonság és a társadalmi lét vára 
ellen. 

* * 

Ti nagy ősök ! Tomori büszke vezér, hazánk disze, 
virága, kiknek hősies emléke és a nagy nemzeti gyász 
bús fájdalma szállja meg agyunkat és szivünket e komoly 

és ünnepélyes pillanatban, bocsássatok meg, ha csendes 
álmaitokat a szomorú jelen komor képeivel zavarni bá-
torkodtunk ! Mi hitünket, egyházunkat és hazánkat s 
mindent mit magában foglal e szó : honi tűzhelyt, bér-
czeket és rónákat, az ezüst Dunát és a három nagy 
folyót, történelmet, vérségi köteléket, alkotmányt, sza-
badságot és politikai önrendelkezési jogot szeretjük láng-
gal, hévvel, áldozatokkal. Sok a sérelem, de tán még 
több a félreértés. Nagy és dicső nemzet ! ki tűztél magad 
elé nagy nemzeti ideálokat, fiaidnak testvércsókja for-
raszsza össze a szétágazó érdekeket! Nem mondhatsz 
le a jogfolytonosságról, a keresztény hagyományokról, 
ha szent előtted a haza, e vérázott föld, multad, törté-
nelmed, jogintézményeid, alkotmányod és kedves előtted 
a jövendő : az uj ezredév konszolidált nagy nemzeti 
állama a magyarság hegemóniájával ! Nem nélkülöz-
heted e missiódban az egyház gyámolító karjait ; mi is 
rád szorulunk, hogy megőrizhessük jogállásunkat és a 
magyar állam által nyújtott kilenczszázados előnyöket. 

Együtt szerveztük e hazát európai polgárosult ál-
lammá és vetettük meg kilenczszázados múltnak meg-
ingathatatlan és szétdönthetetlen alapjai t ; együtt védtük 
meg sokszor vérünk hulltával és önkénytes áldozatokkal 
e gyémántszigetet itt e népek oczeánjában, melynek neve 
Magyarország. Együt t küzdöttünk, véreztünk és hull-
tunk el török tatár dúlások közben, együtt szenvedtük 
Sajót és Mohácsot. Együt t nyögtünk a török hódoltság 
gyászos rabigájában és sirtuk ki méla keserveink; együtt 
törtük szét a félhold uralmát és a mozlim rabigát ; együtt 
homályosítottuk el a félhold fényét és tüztük ki a szent 
keresztet ős Buda ormaira ; együtt szálltunk mint a sasok 
vivni a válság óráiban, hogy megvédjük hazánkat, füg-
getlenségünket és alkotmányunkat. Együt t szomorkodtunk, 
búsultunk és szenvedtünk az abszolutizmus uralmának 
vérnászában ; egymás keblére hajolva sirtuk ki panasza-
ink, önténk ki keserveink és epedtünk a szebb jövendő, a 
szabadság hajnala után. Elzengtük : 

„Ne várj, midőn temető van ott, 
Ne menj tovább, vértől áradott ! 
Csak vissza, vissza ! nincs itt kikelet. 
Az élet fagyva van s megdermedett." 

Meghallgatta azonban Isten könyörgéseinket, meg-
sajnálta szenvedéseinket, irgalmas szívvel tekintett e 
szenvedő, vérző, de világtörténelmi hivatást betöltő szent 
hazára s föltüzte honunk egére a béke, a szabadság nap-
ját . . . Es ez idő óta haladtunk több-kisebb félreértéssel, 
de egymást lényegében megértve és kibékülve szakítás 
nélkül a legutóbbi időkig. Az állam nem gátolta hivatá-
sában az egyházat és biztosította közjogi előnyeit, melyek 
mint történelmi és jogi fejlemények hazánk közjogával 
és szabad intézményeivel szorosan összeforrtak ; az egy-
ház pedig nevelt a hazának hű s önzetlen honfiakat. Ne 
tépjük szét e szent köteléket, melyet Isten, a természet s 
történelem összefűztek és államférfiúi bölcseség nem 
bolygatott! . . . Szent békére, szent szövetségre, együtt 
működésre hiv fel mult, jogfolytonosság, jövendő, az egy-
ház békéjének és az állam czéljainak követelménye. Volt 
idő — mondá hazánk egy nagy államférfia — midőn az 
egyház és állam közötti viszony a két kard képével fejezte-
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tett ki. Eljött az idő, midőn más képet kell e helyett 
választani ; két szövétneket, melynek ereje nem az erő-
szakban, hanem a felvilágosításban áll, s melyek éppen 
ezért nem küzdenek egymással, hanem segítik egymást. 

Adjuk meg a császárnak, a mi a császáré, az Isten-
nek, a mi az Istené ! 

„Ki először nyújtja ki kezét, 
Azé legyen a hála és dicsőség ! 
S ki elfogadni azt vonakodik . . ." 

De nem folytatom tovább, — ez lehetetlen ; mert 
államférfiak, törvényhozók és egyház szivében kell, hogy 
összeforrva, széttéphetetlen egységes életszövedék legyen, 
mely áthassa a sziveket, alkossa az érzelmeket, e kettős 
fogalom és életelv, az emberiség legdrágább kincsei : hit 
és honszerelem, egyház és haza. 

Ugy legyen ! Amen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 15. Örvendetes előjelek három irány-

ban. — Hogy e hazában 10 millió katholikus a keresz-
tény vallásért s az azáltal ujjászült Magyarországért döntő 
csatákat vivni s az ezekkel járó küzdelmek és szenvedések 
keresztjét vállukra venni hajlandók, vagyis, hogy e hazá-
ban nem halt ki a katholiczizmus, hanem él és a tespe-
dés mámorából századokra szóló alkotásokra készül, annak 
sürüen mutatkoznak az előjelei. Ma három ily örvendetes 
előjelre akarunk itt röviden rámutatni. 

Első kedvező előjel az eddigi politikai pártok kere-
teinek országos bomlasztása a keresztény valláson s a kath. 
egyházon elkövetett s elkövetni szándékolt sérelmek meg-
torlása végett. Az eddig létezett politikai pártok vala-
mennyien bűnösek az ország elkereszténytelenitésében s 
a kath. egyház, az ország dajkáló édes anyjának sérte 
getésében és sanyargatásában. Nem szólunk protestáns 
atyánkfiairól. Köztük a hitetlenek igazi lutheri pápista-
gyűlölettel tolják a hitetlenségnek s az ország és az állami 
hatalom elvallástalanodásának szekerét ; hivő protestáns 
atyánkfiai pedig félrevezettetve látszatok és ámítások által 
tétlenül engedik folyni az elvallástalanodás és az elkeresz-
ténytelenedés zsidó-szabadkőmüves akczióját s legfölebb 
itt-ott mutatják tétlen nemtetszésöket a történtek és tör-
ténendők felett. Protestáns atyánkfia tehát Magyarország 
keresztény újjászületésének nagy munkájára s nagy küzdel-
meire nézve vagy alusznak, tehát nullák és nem számítanak, 
vagy különös fátumnál fogva, bár elsőrangú hazafiaknak 
tartják magukat, a ker. Magyarország elvesztői körül ját-
szanak szégyenletes szolgai szerepeket. Nem igy a 10 
millió kath. It t megmozdultak az ősi erők a kereszténység 
védelmére, az ország s a közhatalom vallásos jellegének 
fentartására. 10 millió katholikus, mert hitében magát 
sértve érzi s az ország vallás-erkölcsi alapjait veszélyez-
tetve látja, újjáalakítani készül az eddigi bajokat okozó 
pártéletet egészen, szétbontva az eddigi pártok kereteit, 
s a mint ez másképp nem is lehetséges, kath. hegemónia 
alatt uj politikai életet akar bevinni az ország házába, 
s minden párton meglátszik ugyan az ébredő 10 millió-
nyi katholikusság haragja és elégedetlensége, de legna-
gyobb erővel éreztette a katholikus nép az ő harczra ki-

hívott katholikus érzelmét a függetlenségi párt vezérével, 
Justh Gyulával, a ki a függetlenségi pártot „vallássza-
badság" czimén a vallástalanságban dolgozó kormánypárt 
uszályhordozójává tette. Yálasztókerületében, Szolnokon, a 
katholikus nép tudtára adta, hogy neki bizony többé nem 
megbízottja s nem vezére. A katholikus népelem sikra-
szállása Szolnokon a kormánypárt s a függetlenségi párt 
koalicziója folytán megindult országos elkereszténytelene-
dés és elvallástalanodás ellen, ez az első örvendetes ese-
mény, melyről ma itt beszámolni kívántunk. 

A második örvendetes előjel és esemény az, hogy a 
főrendiházban a keresztény és vallásos rész, katholikus 
vezetés alatt — mert ez ismét nyilvános tény, tehát el nem 
tagadható — folytatni készül a harczot Magyarország val-
lásos és keresztény államiságának megmentésére. A vezér 
Zichy Nándor gróf e tekintetben a következő nyilat-
kozatot tette közzé a „Fejérmegyei Napló"-ban: 

„E hó 25-ikén tárgyalja a főrendiház hármas bi-
zottsága a képviselőház által megszavazott egyházpoliti-
kai javaslatokat. 

Ezen javaslatok sokban a keresztény hittel ellenke-
zők, politikailag pedig veszedelmesek, mert a vallásossá-
got és erkölcsöt, és a polgári jogviszonyok biztonságát 
veszélyeztetik. 

Tudván mit tartalmaznak, látván, mit eredményez-
hetnek e javaslatok : ugy, ahogy elénkbe hozatnak, azo-
kat sem megszavaznunk, sem elmaradásunk által létesité-
sökhöz hozzájárulnunk nem lehet. 

Lehet-e kereszténynek abba belenyugodnia, hogy 
kimondassék : a keresztény megszűnhet kereszténynek 
lenni ? Ez magában véve is lehetetlen. A keresztség eltö-
rülhetetlen. De megeshetik, hogy a keresztény Krisztust 
megtagadván, nem keresztény hitűek körébe lép, vagy 
hitetlennek mondja magát. Es mi ezt törvényesítsük, mi 
ennek útját egyengessük ? A már megkeresztelt gyerme-
ket, esetleg hajlama ellenére a kereszténységből kizárjuk ? 
Keresztény törvény lesz-e ez ? 

Es csak azért, hogy a házasság dekrisztianizáltassék, 
törvényt hozzunk a polgári anyakönyvezés iránt, holott 
az a jelen viszonyok között drága pénzen legalább is csak 
kétes biztossággal szolgálhat? 

De ezen javaslatok a házasság kérdésével nemcsak 
a junktimnál, de külső és belső összeköttetésöknél fogva 
is együtt járnak. A ki amazt nem akarja, ezeket sem 
szavazhatja meg ; a ki amazt csak időszerűtlennek tar-
totta, ezeket már szükségkép ellenzi; a ki a házassági 
törvényt még elfogadhatónak vélte, azért még ezekhez 
jelen alakjokban nem fog járulhatni. 

Sokat lehetne és kellene még megjegyeznem, ha már 
a publiczisztika mindezt nem beszélte volna meg bőveb-
ben. De a fennebbiekre ez idő szerint egész határozott-
sággal véltem reámutathatni, hogy részemről sem mu-
lasztassék, a mit a veszély elhárítására tehetni." 

Harmadik örvendetes előjel az, hogy Szolnok derék 
katholikus lakossága mult szombaton nemcsak megriasz-
totta a Justh-Helfy-Visontai-féle zsidó-szabadkőmüves kor-
mánypárti „függetlenséget", hanem előkészítette a talaját 
egy Magyarország és pedig a tősgyökeres magyarság kellő 
közepén legközelebb tartandó katholikus nagygyűlésnek is. 
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Gratulálunk a fürge „Magyar N é p l a p é n a k , s a szol-
noki guardián plébánosnak, a magyar néppárt zászlajának 
győzelmes kitűzéséhez; de még jobban fogunk tapsolni, 
ha Szolnok városában a magyar alföld első katholikus 
nagygyűlését fogjuk üdvözölhetni és ünnepelni. Adja Isten 
minél előbb ! ? ? 

Köln. Három, beszéd a német katholikusok ezidei 
nagygyűléséből. (Folytatás.) — 

Dr Orterer elnök : A szó dr Lieber képviselőt illeti 
meg. (Viharos üdvözlés.) 

A 41. nagygyűlés dicső napjai végokhoz közelednek. 
Engedjék meg nekem a válás fájdalmas perczéiben, hogy 
ahhoz a gyönyörű akkordhoz, melyet az itteni helyi bi-
zottság első elnöke az első zárt ülésben kifejezésre ju t ta-
tott , én hasonló hangolású akkorddal csatlakozzam. Sok-
szor emlegetett szólam, mely nemrég a kormány asztalá-
nál került forgalomba, az, hogy a kereszténység és az 
atheizmus harczának idejében élünk. Mind a két tábornak 
megvannak a maga eszményei. Az atheizmusnak is vannak 
ideáljai. A harcz körül fo rog : Hol vannak az igaz és hol 
a téves eszmények ? Caprivi kanczellárnak keserű szemre-
hányásokat tet tek a miatt, hogy ezt az ellentétet mezte-
lenül kimondotta. Nos, ha már atheista valaki : akkor a 
nyilt atheista sokkal tisztességesebb mint a titkos atheista. 
Nekünk nehéz küzdelmünk van a nyilt atheizmus ellen, 
melynek az „állatboldogság mennyország" (der Thier-
glück-Himmel) az ideálja. Ez ellen a kath. nagygyűlések 
kezdet óta harczot folytattak, s harczolni fognak szünte-
lenül. De még nehezebb küzdelmünk van a titkos, az 
álczázott atheizmus el len,x) mely kétségbeesést színlelő 
arczczal hirdeti : Mi nem tudunk semmit, és nem fogunk 
tudhatni semmiről.2) Ezek az álczázott atheisták végül 
szintén az „állatboldogság mennyor szágáéban fognak 
kilyukadni, mint a „szabadgondolkodók" és a szocziális-
ták. Evvel a minden földfeletti eszmény hiányával szemben, 
melynek főmondása : „az egész élet álom s az álmok maguk 
is álom", — áll a nagy keresztény eszmény, melynek 
egész életünket szentelni tartozunk. Nekünk nincs más 
eszményünk, mint az élő Isten, kihez feltörekszünk, abban 
a meggyőződésben, hogy a létet az ő kezéből kaptuk. 0 
leszállt közibénk és oly eszményt állított elénkbe emberi 
alakban, mely bennünket képesít arra, hogy a legmélyebb 
kétségbeesés közepette se essünk kétségbe az emberiség 
fölött, mert ennek az emberiségnek egy tag ja Isten-em-
ber. (Bravo.) Az istenemberies eszménytől kapja a többi 
eszmény jelentőségét és tar talmát . Éppen a mi időnkben 
van a keresztény eszményeknek a legfőbb jelentősége, 
mert korunk nagy és sürgős feladatokat ró ránk, nem 
csupán az anyagi, mint éppen és főleg az eszményi téren. 
Le kell szállni ennek az u. n. emberboldogitó elméletnek 

Ilyen a szabadelvű magyar kormánypárt és szövetségesei-
nek s hasonszőrű ellenségeinek is a valláspolitikája. Polgári házas-
ság, zsidó-reczepczió, a felekezetlenség mezébe bujtatott vallástalan-
ság feljogosítása — mind crypto-atheizmus, álczázott istentelenség. 
Ezekkel szemben katholikus embernek nem lehet, bárgyú közre-
működés és bünrészesség nélkül, más az álláspontja, — mind elle-
nezni és lerontani az ily politikát s az ily pártot. A szerte. 

*) Agnosticizmus az e fajta álczázott atheizmusnak a neve. 
A szerk. 

kritikájába, melyet maguktól a beavatottaktól hallunk, 
hogy lássuk, mit tar tanak ők maguk a maguk műveiről. 
Még szabadelvű lapokban is olvashatni ily kri t ikákat a 
tudomány, művészet és humanitás terén kifejtet t törek-
vésektől ; a hazaszeretet teréről még nincs szó, de lehet, 
hogy erről is lesz még szó. A mi eszményeinkről tekintve 
nyernek azonban igaz és teljes megvilágositást ezek a 
materialisztikus ideálok ; mert a mi törekvéseink az anyagi 
téren az emberiség szenvedő részének felsegélésére még 
külsőleg is különbözik a materialisztikus philanthropiától . 
Mi nem magunknál kezdjük, hanem másoknál. Mi tette a 
mi szenteinket, ezt a beláthatat lan hosszú serget azzá, a 
mi gyanánt őket állandóan tiszteljük ? Az eszményhez 
való hűség minden szükség és a kor minden szorongatta-
tása fölött . Mi is u j erőt fogunk ebből az eszményből 
meriteni munkáinkhoz, csak kellő időben hatoljunk elő a 
megif jodás kút jának forrásához. A szenvedő emberiség 
anyagi érdekeiért való odaadó munkánkban mindnyájunk 
számára nagy veszély rejlik. Igen könnyen abba a kísér-
tetbe esünk, hogy az emberiség érdekébe belevegyitjük 
saját érdekeinket, és igy végre saját érdekeink egoiszti-
kus, önző hajhászásába esünk bele. Abban a pillanatban, 
melyben ez megtörténnék, megszűnnénk a kereszténység 
harezosai lenni. (Elénk helyeslés.) Azért, az eszményeknek 
ezidőszerint abban áll a nagy becsök, hogy bennünket 
korunk veszélyeitől megóvnak. Mi gondoskodunk a földi 
dolgokról, kiállunk értök a sikra is ; hanem, ha az emii-
tet t veszélyt kikerülni akar juk, szükséges, hogy a keresz-
tény eszményekre mindenkor visszaemlékezzünk. Oly ma-
gasan áll, mint az ég minden anyagi érdekek fölött az 
igazság, a személyes Isten szolgálata ; minden földi érdek 
és haszon poli t ikáját messze felülmúlja a jog szolgá-
lata, nem az emberileg csinált törvényekbe foglalt 
jogé, hanem azé a jogé, mely magának az igazságosság-
nak, a személyes Istennek kifolyása. (Elénk tetszés.) Tes-
tileg igen közel esem ahhoz a férfiúhoz, a ki már a 
harminczas években megírta e szavakat : A valódi politi-
kai szabadság abban áll, hogy a legkisebb is a társada-
lomban jogát biztosítottnak érezze. Ha van különös fel-
adata korunknak, akkor az abban áll, hogy az isteni és 
emberi jogoknak ebben a jogtalan haszonleső gazdálkodás-
ban uta t tör jünk. (Bravo.)1) Igazság és jog azok az ideá-
lok, melyekhez tekintetünket szakadatlanul felemelve kell 
tar tanunk, hogy szivünk kellő erőt kapjon. Szólnom kel-
lene még a szabadságról is, mely sziveinket oly erősen 
dobogtat ja . Dr Schädler tegnapi gyönyörű szavai után 
erről nekem le kell mondanom. Igazság, szabadság, jog, 
e három eszmény mindenkit közölünk mindenkor talpra 
fog állítani, ha szükséges leszen. Napjainkban ezeknek 
az eszményeknek még sokkal fontosabb feladata is van. 
Főt . dr Schmitz fölsz. püspök ur már intézett vala ko-

') Tehát a hatalmas fejlődésen átment német katholikusok 
is még mindig az uttörés munkájában vannak. Hol vagyunk mi, 
kik még mindig csak az ébredés stádiumában vagyunk, ide s tova 
vergődve az ébrenlét s az álmosság karjaiba való visszaesés kö-
zött ! Arkangyalok kürtszava kellene nekünk, hogy 10 millió 
katholikus mint egy ember egy csapásra, egy jeladásra lábra 
keljen ! Itt-ott azonban, örömmel elismerjük és hirdetjük, a kath. 
tevékenység megindítása igen örvendetes előjelek közt történik. 

A szerk. 
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moly intelmet önökhöz az egyetértés és összetartás érde-
kében. Én csak azt tehetem hozzá : Az ezen eszményekhez 
való ragaszkodásban rejlik a biztositék nemcsak egyesek 
állandó megifjodásának s mintegy megújhodásának, nem-
csak mindnyájunk egyetértésének az ideálok tiszteletében, 
hanem ennél még sokkal nagyobb dolog is : az összetar-
tás is egymás között. (Viharos tetszés.) Ezért kell ezen 
eszményeknek helyet szentelni szivünkben. Oh igen ! Mi 
nemcsak egyértelmen leszünk és maradunk, hanem össze 
is fogunk állandóan tartani. (Viharos tetszés.) Mi egy-
másnak igazsággal, egymásnak joggal tartozunk és hű-
séggel és minden megengedett dologban szabadsággal. 
(Elénk tetszés.) Igy mi a mi eszményeinkhez való fel-
tekintésből mindig uj erőt fogunk meríteni és nemcsak a 
jelenkor, hanem a jövő feladataira is képesítve leszünk. 
Es azért, emeljük fel e hatalmas gyülekezet végén, itt ebben 
a teremben, eszményeink régi zászlaját „igazért, jogért, 
szabadságért", abban a meggyőződésben, hogy azok a 
győzelmek, melyek politikai téren e zászlóra mosolyog-
nak, *) kicsinységek maradnak azokhoz a győzelmekhez 
képest, melyeket aratni fogunk, hogy ezt a zászlót az uj 
harczokban is magasan fogjuk lobogtatni. Vagy hát talán 
feladatunknak már vége szakadt? Mindenki, a kinek ki-
nyitva van a szeme, tudja, hogy feladataink napról napra 
nagyobbodnak s nehézségeik is növekednek. It t tehát 
nincs mást mit tenni, mint : Fel az eszményekhez, fel a 
zászlóhoz az igazért, a jogért és a szabadságért! (Bravo.) 
Ezekkel z eszményekkel az uj idők veszélyeit és harczait 
is győzelmesen fogjuk kiállni. (Viharos tetszés és taps.) 

IRODALOM. 
„Ánalecta ecclesiastica." 

Miután a nevezett folyóirat minden hónapban ele-
gendő ismertetni valót nyújt, azért az eddig megjelent 
számokat csak röviden fogjuk tárgyalni, hogy mentől előbb 
eljuthassunk a folyóirat uj számához. 

1. szám. 1—52. oldal. 1., Az első czikk (latin) ő szent-
sége 1893. január 16 án tartott allocutiója a Consistori-
umban, mely allocutió tárgya egyrészt ujabb boldoggá 
avatása, másrészt 14 uj bibornok kinevezése, akik közt 
Magyarország prímása, Vaszary Kolos is tündököl; eze-
ken kívül kettőt in petto nevezett ki ő szentsége, nevöket 
nem említve. 

2. JBreve (latin) Majella Gellért redemptorista laicus 
testvér boldoggáavatásáról, kiadva ő szentségétől 1892. 
deczember 6-án. „Ad perpetuam rei memóriám." E levél-
ben ő szentsége leirja a nevezett szerzetes testvér élettör-
ténetét, melyet röviden itt adunk. Született 1736-ban 
Muro olasz városban. A keresztségben Gellért nevet nyert. 
Már gyermekkorában örömmel elmélkedett az Üdvözítő 
szenvedéséről, fából keresztecskéket faragott. Városától 
jó távol egy kápolnácska állott „Capitignano" név alatt. 
E kápolnát, melyben az isteni kisdedet ölében tartó szűz 
anya képe tiszteltetett, gyakran látogatta. Egy ily alka-

') Mikor fogjuk mi ezt elmondhatni ? Mikor fogunk győzel-
mekről, győzelmek mosolygásáról beszélhetni — zászlónkra ! 

A szerk. 

lommal a kisded Jézus elhagyva szűz anya ölét a kis 
fiúhoz sietett, őt átölelte és szép fehér kenyérrel megaján-
dékozta. A kis fiu nagy örömmel sietett ezután haza ; 
legelső megállapodása azonban a templom volt, a hová 
betért. Éppen áldoztatott a pap. Gellért az áldozók közé 
vegyült, de a pap nem akarta neki az Élet kenyerét 
nyújtani. Nagy szomorúsággal eltelve távozott a tem-
plomból, de ugyanazon nap ama vigaszban részesült, 
hogy Szent Mihály arkangyal lehozta neki a mennyei 
eledelt. A serdülő fiút egy foltozó szabóhoz adták mes-
terségbe. Ez kegyetlenül bánt vele, ütötte, verte, taposta. 
Mikor 14 éves volt, vagyis 1750-ben szent missió tartása 
végett redemptoristák jöttek ide. A fiu megismerkedvén 
velők, buzgón kérte őket, vennék fel maguk közé. Azon-
ban a felvétel megtagadtatott tőle. Miután eltávoztak, a 
fiu titokban megszökött, az atyákat felkereste és náluk 
végre felvételre talált. Mint ujoncz a sekrestyési hivatalt 
nyerte. Egész éjjeleket imában töltött az Oltáriszentség 
előtt. Mikor gyűjtésre kiküldetett, apostoli buzgalommal 
téritette a lelkeket. Amiért is a nép csak apostolnak ne-
vezte. 1752-ben a szerzetesi fogadalmat letevén, igy kiál-
tott fe l : „íme a paradicsom kulcsai." A szegények igazi 
jóltevő angyala volt. Éhínség alkalmával megnyitotta a 
szerzetház kamráját és abból osztogatott alamizsnát. Rossz 
néven vette ezt a ház elüljárója, azonban, csodálatos ! az 
éléskamra tartalma folyton gyarapodott, a helyett, hogy 
megfogyatkozott volna. írni, olvasni nem tudott, de mi-
kor ajkait szólásra nyitotta, a bűnbánat könnyeit csalta 
ki a hallgatók szemeiből. 

1855 juniusban sorvasztó betegség jött rá, amit ő 
előre megjövendölt. Életének végéhez rohamosan közele-
dett. Utolsó órájában igy kiáltott fel : „íme jön a Szűz* 
erre a Jézus és Mária édes neveket hangoztatva szelíden 
kiadta lelkét 19 éves korában. A nép mindjárt mint szen-
tet kezdte tisztelni és segítségül hivni, aminek folytán 
csodák is történtek. A dolog a szent Congregatió elé ke-
rült. IX. Pius pápa, 1877 juniusban kijelentette, hogy 
Gellért a heroicus erények fokát érte el. XIII. Leo pápa 
pedig 1892- juniusban megerősitette a boldoggá avatás-
hoz megkívánt négy csodát, májusban pedig a biborno-
kok gyülekezete egyhangúlag elfogadta az angyali ifjú 
boldoggá avatását, aminek ünnepélyes kihirdetése a jelen 
Brevének lett fenntartva. 

3. Indultum a ieiuniumra és abstinentiára nézve a 
jubileum alkalmából Rómába zarándoklók javára. (Rövid 
olasz jelentés.) 

4. Két tilalom (latin). Az egyik vonatkozik ezen 
invocatióra : „S. Joseph amicus SS. cordis"; a másik a 
toursi papi congregatióra, mely Jézus isteni arcza (Sainte 
Face) tiszteletére alakult. 

5. A püspökök és szerzetesek sz. gyülekezetének 
határozata (latin) a szerzetbe felvételhez megkívánt el-
bocsátó levelekről, a szentelés feltételeiről, a szerzetből 
kiűzés módjáról és következményeiről. 

6. A szent Concilium Congregatiójának határozatai 
(latin, részben franczia) házassági és egyéb ügyekben. 

7. Közöltetnek a boldoggá avatott Majella Gellért 
miséjében mondandó oratiók (latin). 

8. Utasítások (olaszul) a katonaköteles papoknak, 
kiadva a sz. Congregatió által (C. Super disciplina re-
gulari). 
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9. A szent ereklyék Congregatiójának határozatai a 
következő kérdésekben (latin): a) a carmeliták testvérü-
letének bucsui; b) altare privilegiatum ; c) „Retribuere 
dignare" imához kötött 50 napi bucsu ; d) a testvérületek 
alakitása. 

10. S. Congregatio Studiorum (latin) helyreállítja a 
milanói theol. fakultást. 

11. Államtitkári hivatal (franczia) közli a Columbiá-
val kötött Concordatumot. 

12. Analecta vetera (olasz) I., 1675. márcz. 23-án 
kiadott decretum Lombardi Jakab áldozár ellen és 1757. 
szept. 1 én kiadott decretum Colle Mária Antonia ellen, 
a kik hamis visiókat hirdettek. (Bizony elférne az ilyen 
decretum Magyarországban is, ahol a „szent látományók" 
gombamódra nőnek). II. A zsidó orvosokról (francziául 
és latinul). III. Richer Ödön párisi tanár tévelyeinek 
második visszavonása (latin, rövid franczia bevezetéssel és 
befejezéssel). 

13. A jubileumok történetéről (latin), Cadène Prae-
latus tanulmánya. 

14. A Jerusálemben tartott eucharisticus Congres-
susról (franczia). Szép történeti visszapillantás a schismák 
eredetére. 

15. A pápák művei (franczia). Szent Pál társulatá-
nak 19 elágazása. 

16. Ne pereant, ily czim alatt iratnak le az ő szent-
sége által adott összes audientiák (franczia). 

17. Kritikai szemle Melata Benedek „Manuale de 
Indulgentiis" czimü müvének franczia bírálata. 

Ennyi az Analecta 52 lapra terjedő 1. számának 
tartalma dióhéjba összevonva. Ezekből a czikkekből, me-
lyeknek csak czimét adtuk legnagyobbrészt, bőséges isme-
retet szerezhet magának a szent tudományok kutatója és 
a színvonalon tarthatja magát mindazon kérdésekben, 
melyek őt mint papot érdeklik. Egy kimerithetlen kincs-
bányára akad mindenki az Analectában, amit már az itt 
bemutatott 1. szám is igazol. Kár, hogy az Analecta nem 
tisztán latin nyelven van irva. Ez sokakat talán gondol-
kodókká fog tenni az iránt, hogy megrendeljék-e ezt a 
világra szóló folyóiratot. De ha figyelembe veszszük, hogy 
úgy a franczia, mint az olasz nagyon megközelítik a la-
tint, rokonnyelvek levén, nem késem e nehézség daczára 
is ajánlani a megvételre. De azoknak, akik e két nyelv-
ben, vagy ezek egyikében is jártasságot szereztek maguk-
nak, ugy ajánlom azt, mint a mindennapi kenyeret, már 
csak azon szent czélból is, hogy alkalmat szerezzenek 
maguknak ez által egyetmást a jeles „Religio-Vallás" 
hasábjain bemutatni a papi olvasóközönségnek. 

Ha a nagyságos Szerkesztő ur e sorok közlésével 
felbátorít, a következő számok hasonló módon való ismer-
tetésére ugy sűrűbben fogok — Deo adiuvaute — kopog-
tatni bebocsáttatásért, mindaddig, mig ezt a colossalis mü-
vet teljesen be nem mutattam. x— 

V E G Y E S E K . 
*** Még oly királyváró napok Magyarországban 

nem voltak, mint ezek a mostaniak, midőn a királyt 
Balassa Gyarmatra várja Felső-Magyarország harmadrésze. 
Itt várjuk a királynak legalább előzetes nyilatkozatát 
az iránt, hogy apostoli akar-e maradni, vagy pedig 
hagyja Magyarországot az elkereszténytelenedés és elval-
lástalanodás utján tovább haladni ama meredély felé, a 
hol a mélység fenekén trón és ország roncsai bámulva, de 

már menthetetlenül fognak ismét találkozni. Kath. egyházi 
részről Balassa-Gyarmaton meg fog jelenni ő emja Vaszary 
Kolos bibornok hgprimás, Boltizár József és Sujánszky 
Antal ő mgaik, Hetyei és Komlósy kanonokok kíséretében. 
Meg fognak jelenni továbbá dr Schopper György és 
Schuster Konstantin váczi püspök urak is a körülbelül 
45 tagból alakuló katholikus küldöttségben. Ez a küldött-
ség örökké nevezetes marad Magyarország történetében. 
Ez fogja meghallani először : béke lesz-e vagy üldözés a 
sorsa a kath. egyháznak — az apostoli királyságban! 

— Hihetetlenül örvendetes dolgok kezdenek történni 
az anarchikus és szoczialisztikus merényletek hatása alatt ; 
és a protestáns hit alapitói nagy hibát követtek el akkor, 
midőn a félelmet kizárták a nemes érzelmek és inditó 
okoknak a sorából; mert a mik a világon, a nagyok és 
hatalmasok körében, az atheistikus anarchiától való féle-
lemből történnek, azok bizony igen becses és nagy dolgok, 
nagy erkölcsi jobbrafvrdulás örvendetes előjelei. Az, hogy 
Vilmos császár nagyapja példája után az „isteni félelemre" 
apellál, az még meg nem lepő ; de már az, hogy a franczia 
köztársaság elnöke, félretéve minden tekintetet s mellőzve 
két legközelebbi elődjének rossz példáját, templomba megy 
szentmisére ; és az, hogy Crispi az Istentől, vallástól és 
egyháztól való elrugaszkodás nagymestere visszatérést hir-
det az Istenhez, valláshoz és egyházhoz, — az már nemde 
meglepő ? Pedig mindezek megtörténtek és folytatódni fog-
nak. Incipiunt fieri fieri quae posse negabam ! 

— Császka György kalocsai ersek ur a kalocsai 
kath. kör helyiségét 8000 frt költséggel építteti. Mire 
a gyönyörű helyiség elkészül, a kath. kör is megalakul. 
A taggyüjtések javában folynak. 

— Ad Mariam ! Az örökkévalóságba átszellemülő 
XIII. Leo legújabb szózata ismét „De Rosario Mariali" 
szól. Ha valahol, nálunk jött idejében az apostoli szózat: 
Ad Mariam, ad fidelem accedamus Virginem ! A legújabb 
pápai encyklikát legközelebb közöljük. 

— Templomszentelés és bucsunapja van most vasár-
nap Rákos Kereszturon. A fővárost övező falvakban, hol 
a főváros lakosságának jó nagy része nyaral, igen szüksé-
ges diszes és nagy kath. templomokról gondoskodni. 

— A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem 
1894/1895. tanévi rektora és tanácsának beiktatása s egy-
úttal a tanévi megnyitása alkalmából 1894. évi szeptem-
ber hó 16-án délelőtt 11 órakor a Lipót-utczai városház 
dísztermében ünnepélyes közgyűlést tart, melyet az egye-
temi templomban 10 órakor ünnepélyes „Veni Sancte" 
előz meg. Tárgyak: I. Az 1893/94. egyetemi tanév tör-
ténete. Mondja : Dr Schnierer Aladár, lelépő rektor. II. 
Székfoglaló beszéd. Mondja : Dr Fodor József, a tud.-
egyetem e. i. rektora. I II . Tanévet megnyitó beszéd. 
Mondja: Dr Hőgyes Endre, az orvostudományi kar e. i. 
dékánja. 

— Szobor Szent Istvánnak Budapesten. Sopron sz. 
kir. város törvényhatósági bizottságának aug. utolsó napi 
közgyűlésében elhatározták — Pozsonymegye felhívására 
— hogy felterjesztést intéznek a kormányhoz, hogy a 
millénium alkalmával szent István királynak szobor állít-
tassák: Budapesten. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : B r e m ; Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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l Megjelenik e lap heten- l 
l ként kétszer : : 
j szerdán és szombaton. : 
\ Előfizetési dij: \ 
\ félévre helyben s posta- \ 
l küldéssel 5 f r t . : 
E Szerkesztő lakása : \ 
\ Budapest, : 
; VI., Bajza-utcza 14. sz., : 
: hova a lap szellemi : 
l részét illető minden = 
\ küldemény czimzendő. \ 

Ë Előfizethetni = 
\ minden = 
: kir. postahivatalnál : : 
I Budapesten a szerkesz- : 
Ë tőnél, és Nagy Sándor = 
: könyvnyomdájában, : 
: IV., Papnővelde-utcza ï 
\ 8. sz. alatt, hova a : 
: netaláni reclamatiók is, \ 
\ bérmentes nyitott = 
: levélben, intézendők. : 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E X I I I . 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS EPISCOPOS 

ALIOSQVE LOCORVM ORDINARIOS 

PACEM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE 

HABENTES 

DE ROSARIO MARIALI 

VENERABILIBVS FRATRIBVS PATRIARCHIS PRIMATIBVS 

ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS ALIISQVE LOCORVM OR -

DINARIIS PACEM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA 

SEDE HABENTIBVS 

L E O P P . X I I I . 
VENERABILES FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Iucunda semper expectatione erectâque spe 
Octobrem mensem conspicimus redeuntem; qui, 
hortatione et praescripto Nostro dicatus Yirgini 
Beatissimae, non pancos iam annos concordi per 

catholicas gentef et vivida ROSARII floret pie-
täte. Quae Nos ad hortandum moverit causa, 
non semel ediximus. Nam calamitosa Ecclesiae 
civitatumque tempóra quum praesentissimnm 
Dei auxilium omnino deposcerent, hoc nimirum 

ï Matre eius deprecatrice imploraadum esse cen-
1 suimus, eoque praecipue supplicandi ritn con-

tendendum, cuius virtutem christianus populus 
nunquam sibi non saluberrimam sensit. Id enim-

; vero sensit ex ipsa marialis Rosarii origine, tum 
! io fide sancta a nefariis tu tanda incursibus ho-
; 

: minum haereticorum, tum in consentanea virfcu-
tum laude, quae per saeculum corrupti exempli 

s relevanda erat et sustinenda : idque perenni sen-
I sit privatim et publice beneficiorum cursu, quo-
I rum memoria praeclaris etiam institutis et mo-
! numentis ubique est consecrata. Similiter in 
i aetatem nostram, multiplici rerum discrimine 
! laborantem, fructus inde salutares provenisse 

commemorando laetamur: at tamen circumspici-
entes, Venerabiles Fratres, videtis ipsi causas 
adhuc insidere partimque ingravescere, quam-
obrem hoc item anno obsecrandae caelestis Re-
ginae ardor, Nostra exhortatione, vestris in gre-
gibus excitetur. — Accedit quod, int ima in Ro-
sarii natura cogitationem defigentibus, quanto 
Nobis eius praestantia uti l i tatesque illustrius 
apparent, tanto acuitur desiderium et spes. posse 
adeo commendationem Nostram, ut eiusdem 
sacratissimae precis religio, aucta in animis 
cognitione et amplificata consuetudine, optimis 
vigeat incrementis. Cuius rei gratia non ea qui-
dem revocaturi sumus quae superioribus annis 

23 
ï 
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varia in eodem genere ratione libuit edisserere : 
illud potius ad considerandum docendumque oc-
currit . qua divini consilii excellentia fiat, ut, 
ope Rosarii, et impetrandi fiducia animos pre-
cantium suavissime influât et materna in homi-
nes almae Virginis miseratio summa benignitate 
ad opitulandum respondeat. 

Quod Mariae praesidium orando quaerimus, 
hoc sane, tamquam in fundamento, in munere 
ni t i tur conciliandae nobis divinae gratinae, quo 
ipsa continenter fungitur apud Deum dignitate 
et merit is acceptissima, longeque Çaelitibus san-
ctis omnibus potentia antecellens. Hoc vero 
munus in nullo fortasse orandi modo tarn pa te t 
expressum quam in Rosario : in quo partes quae 
fuerunt Virginis ad salutem hominum procuran-
dam sie recurrunt, quasi praesenti effectu expli-
catae : id quod habet eximium pietat is emolu-
mentum, sive sacris mysteriis ad contemplandum 
succedentibus, sive preeibus ore pio iterandis. — 
Principio coram sunt GAUDII mysteria. Filius 
enim Dei aeternus sese inclinât ad homines, 
homo íactus; assentiente vero Maria et concipi-
ente de Spiritu saneto. Tum loannes materno in 
utero sanctificatur charismate insigni, lectisque 
donis cid vias Domini parandas ins t ru i tur ; haec 
tarnen contingunt ex salutatione Mariae, cogna-
tam divino afflatu visentis. In lucem tandem 
editur Christus, expeetatio gentium, ex Virgine 
edi tur ; eiusque ad incunabula pastores et magi, 
primitiae fidei, pie festinantes, Infantem inveni-
unt cum Maria Maire eius. Qui deinde, ut semet 
hostiam Deo patr i ritu publico t radat , vult ipse 
in templum afferri; ministerio autem Matris ibi 
sistitur Domino. Eadem, in arcana Pueri amissi-
one, ipsum anxia sollicitudine quaeri tat reperi t-
que ingenti gaudio. — Neque aliter loquuntur 
DOLORIS mysteria. In Gethsemani horto, ubi 
Iesus pavet maeretque ad mortem, et in prae-
torio, ubi ilagris caeditur, spineâ corona com-
pungitur, supplicio multator, abest ea quidem 
Maria, talia vero iamdiu habet cognita et per-
specta. Quum enim se Deo vei ancillam ad ma-
tris officium exhibuit vel totam cum Filio in 
templo devovit, utroque ex facto iam tum Con-
cors cum eo exti t i t laboriosae pro humano ge-
nere expiationis: ex quo etiam, in acerbissimis 
Filii angoribus et cruciamentis, maxime animo 
condoluisse dubitandum non est. Ceterum, prae-
sente ipsa et spectante, divinum illud sacrifi-

cium erat conficiendum, cui victimam de se 
generosa aluerat ; quod in eisdem mysteriis 
postremum flebiliusque obversatur : stabat iuxta 
Crucem lesu Maria Mater eius, quae tacta in nos 
caritate immensa ut suseiperet filios, Filium 
ipsa suum ultro obtuli t iustitiae divinae, cum 
eo commoriens corde, doloris gladio transfixa. 
— In mysteriis denique GLORIAE quae conse-
quuntur, idem magnae Virginis benignissimum 
munus confirmatur, re ipsa uberius. Gloriam 
Filii de morte t r iumphant is in tacita delibat 
laeti t ia : sedes autem superas repetentem ma-
terno affectu prosequitur; at, caelo digna, deti-
netur in terris, exorientis Ecclesiae solatrix op-
t ima et magistra, quae profundissimam. divinae 
sapientiae, ultra quam credi valeat, penetravit 
abyssum. Quoniam vero humanae redemptionis 
sacramentum non ante perfectum erit quam 
promissus a Christo Spiritus Sanctus advenerit, 
ipsam idcirco in memori Cenaculo contemplamur, 
ubi simul cum Apostolis pro eisque postulans 
inenarrabili gemitu, eiusdem Paracli t i amplitu-
dinem matu ra t Ecclessiae, supremum Christi 
donum, thesaurum nullo t empore defecturum. 
Sed cumulato perpetuoque munere causam no-
stram exoratura est, ad saeculum immortale 
progressa. Scilicet ex lacrimosa valle in civita-
tem sanetam Ierusalem evectam suspieimus, 
choris circumfusis angelicis: colimusque in San-
ctorum gloria sublimem, quae stellanti diade-
mate a Filio Deo aueta, apud ipsum sedet regina 
et domina universorum. — Haec omnia, Vene-
rabiles Fratres, in quibus consilium Dei proditur, 
consilium sapientiae, consilium pietatis,2) simulque 
permagna in nos méri ta Virginis Matris elucent, 
neminem quidem possunt non iueunde afficere* 
certa spe iniecta divinae clementiae et miserati-
onis administrâ Maria consequendae. 

Eodem spectat, apte concinens cum myste-
riis, precatio vocalis. Antecedit, ut aequum est, 
dominica oratio ad Patrem caelestem : quo exi-
miis postulationibus invocato, a solio maiestat is 
eius vox supplex convertitur ad Mariam; non 
aliâ nimirum nisi ha de qua deeimus conciliati-
onis et deprecationis lege, a saneto Bernardino Se-
nensi in hacsententiam expressa : Omnis gratia quae 
huic saeculo communicatur, triplicem habet processum. 
Nam a Deo in Christum, a Christo in Vir ginem, a 

x) S. Bernardus, de XII praerogativ. B. M. V. n. 3. 
2) S. Bernardus, serm. in Nativ. B. M. V. n. 6. 
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Virgiiie in nos ordinatissime dispensatur.1) Quibus 
veluti gradibus, diversae quidem inter se ratiouis, 
positis, in hoc extremo libentins quodammodo 
longinsqne ex inst i tuto Rosarii insistimus, salu 
tat ione angelica in decades continuata, quasi ut 
fidentius ad ceteros gradus, id est per Christum 
ad Deum Pa t rem, ni tamur. Sic vero eamdem 
salutationem toties effundimus ad Mariam, u t 
manca et debilis precatio nostra necessariâ fidu-
cia sustentetur ; eam flagitantes ut Deum pro 
nobis, nostro velut nomine, exoret. Nostris quippe 
vocibus magna apud ilium et gratia et vis ac-
cesserit, si precibus Yirginis commendentur : 
quam blanda ipsemet invitat ione compellat : Sonet 
vox tua in auribus meis ; vox enim tua dulcis.2) 
Hanc ipsam ob rem toties redunt praedicata a 
nobis quae sunt ei gloriosa nomina ad impe-
trandum. Earn salutamus, quae gratiam apud 
Deum invenit, singulariter ab illo plenam gratia, 
cuius copia ad universos proflueret: eam, cui 
Dominus quanta maxima fieri possit coniuncti-
one inhaeret ; eam, in mulieribus benedictam, quae 
sola maledictionem sustulit et benedictionem porta-
vit,3) beatum ventris sui fructum, in quo bene-
dicentur omnes gentes : eam demum Matrem Dei 
invocamus ; ex qua dignitate excelsa quid non 
pro nobis peccatoribus certissime exposcat, quid 
non speremus in omni vita et in agone spiri tus 
ultimo ? 

Huiusmodi precibus mysteriisque qui omni 
diligentia et fide vacaverit, fieri certe nequit u t 
non in admirat ionem rapiatur de divinis in 
magna Virgine consiliis ad communem gentium 
salutem ; atque alacri gestiet fiducia sese in tu-
telam eius sinumque recipere, ea fere sancti 
Bernardi obtestatione : Memorare, o piissima Virgo 
Maria, nunquam auditum a saeculo quemquam 
ad tua curr entern praesidia, tua implorant em auxi-
lia, tua petentem suffragia esse derelictum ! 

Quae autem est Rosarii virtus ad suadendam 
orantibus impetrat ionis fiduciam, eadem pollet 
ad misericordiam nostri in animo Yirginis com-
movendam. Illud est manifestum quam sibi lae-
tabile accidat, videre nos et audire dum hone-
stissimas peti t iones pulcherrimasque laudes ri te 
nectimus in coronam. Quod enim, i ta compre-
cando, debitam Deo reddimus et optamus glo-

Serm. VI in festis B. M. V. de Annunc. a. 1. c. 2. 
2) Cant. II. 14. 
3) S. Thomas, op. VIII. super salut. angel, n. 8. 

riam ; quod nutum voluntatemque eius unice 
exquirimus perficiendam ; quod eius extollimus 
boni tatem et munificentiam, apellantes Patrem 
ac munera praestant iss ima indigni rogantes: 
hisce mirifice delectatur Maria, vereque in pie-
ta te nostra magnificat Dominum. Digni siquidem 
precatione alloquimur Deum, quum oratione do-
minica alloquimur. — Ad ea vero quae in hac 
expetimus, tam per se recta et composita, tam 
que congruentia cum Christiana fide, spe, cari-
ta te , addit pondus commendatio quaedam, Vir-
gini quam gratissima. Nam cum voce nostra 
vox ipsa consociari videtur lesu Filii ; qui eam-
dem orandi formulám conceptis verbis t radidi t 
auctor, praecepitque adhibendam : Sic ergo vos 
orabitis. Nobis igitur talem praeceptionem, Ro-
sarii ri tu, observatibus propensiore ilia volun-
tate, ne dubitemus, officium suum, solliciti amo-
ris plenum, impende t ; haec autem mystica pre-
cum ser ta facili ipsa vultu accipiens, bene largo 
munerum praemio donabit . — In quo, ut libe-
ralissimam boni ta tem eius certius nobis polli-
ceamur, non mediocris causa est in propria 
Rosarii ratione, ad recte orandum perapta. Multa 
quidem et varia, quae hominis est fragilitas, 
orantem avocare a Deo soient eiusque fidele 
propositum intervetere : at vero qui rem probe 
reputet , continuo perspiciet quantum in illo 
efficacitatis insit, quum ad intendendam mentem 
et socordiam animi excutiendam, tum ad salu-
ta rem de admissis dolorem excitandum educen-
dumque spiri tum in caelestia. Quippe ex duobus, 
u t percognitum est, constat Rosarium, distinctis 
inter se coniunctisque, meditatione mysteriorum 
et acta per vocem precatione. Quocirca hoc ge-
nus orandi peculiarem quamdam hominis at ten-
tionem desiderat ; qua nimirum, non solum men-
tem ad Deum modo aliquo dirigat, verum in 
rebus considerandis contemplandisque i ta verse-
tur, ut etiam documenta capiat melioris vitae 
omnisque alimenta pietatis. Neque enim iisdem 
rebus maius quidquam aut admirabilius est, in 
quibus fidei christianae vert i tur summa; quarum 
l u m i n e - a c virtute, Veritas et iust i t ia et pax, 
novo in terr is rerum ordine laetissimisque cum 
fructibus, processerunt. — Cum hoc illud cohae-
ret, quemadmodum eaedem res gravissimae cul-
toribus Rosarii p roponantur ; eo videlicet modo 
qui ingeniis vel indoctorum accomodate conve-

l) Matth. VI. 9. 
17* 
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niât. Est enim sic inst i tutum, non quasi propo-
nantur capita fidei doctrinaeque consideranda, 
sed potius veluti usurpanda oculis facta et re-
colenda: quae iiedem fere atque acciderunt locis 
temporibus, personis, oblata, eo magis tenent 
animos utiliusque permovent. Quod autem haec 
a teneris vulgo sunt indita animis et impressa, 
ideo fit ut, singulis enunciatis mysteriis, quis-
quis vere est orandi studiosus, nulla prorsus 
imaginandi contentione, sed obvia cogitatione et 
afifectu per ea discurrat, abundeque sibi imbibât, 
largiente Maria, rorem gratiae supernae. — Alia 
est praeterea laus quae acceptiora apud ipsam 
ea serta faciat et praemio digniora. Quum enim 
ternum mysteriorum ordinem piâ memoria repli-
camus, inde testat ior a nobis extat gratae erga 
ipsam affectio voluntatis; i ta nimirum profiten-
tibus, nunquam nos expleri beneficiorum recor-
dation e, quibus salutem ipsa nostram inexplebili 
est cari tate complexa. Tantarum autem monu- : 
menta rerum frequenter in eius conspectu dili-
genterque celebrata, vix adumbrare cogitando ; 
possumus quali beatam ipsius animam usque 
novae laetitiae voluptate perfundant, et quos in 
ea sensus exsuscitent providentiae beneficentiae- ; 
que maternae. Atque adeo ex iisdem recordatio- l 

nibus consequitur, ut imploratio nostra vehemen- : 
tiorem quemdam ardorem concipiat et vim in-
duat obsecrandi: sie plane, ut quot singulatim 
revolvuntur mysteria, totidem subeant obsecra-
tionis argumenta, sane apud Virginem quant- ; 
opere valitura, Nempe ad te confugimus, saneta 
Dei Parens: miseros Hevae fîlios ne despexeris! 
Te rogamus. Conciliatrix salutis nostrae aeque 
potens et clemens; te, per suavitatem gaudiorum 
ex Iesu Filio pereeptam, per dolorum eius in-
explicabilium communionem per claritudinem 
eius gloriae in te redundantem, enixe obsecra-
mus: eia nos, quamvis mdignos, audi benigna et 
exaudi. 

Vobis igitur, Venerabiles Fratres, Rosarii 
marialis praestantiâ, dublici quoque ex parte 
quam laudavimus, considerata, eo fiat apertius 

cur non desinat cura Nostra idem inculcare, 
idem provehere. Caelestibus auxiliis, quod ini-
tio monuimus, maiorem quotidie in modum 
'indiget saeculum ; praesertim quum late sint 
multa quibus afflictetur Ecclesia, iuri suo liber-
tatique adversis ; multa quae civitatibus christia-
n s prosperitatem et pacem funditus labefactent. 
lamvero ad ea demerenda auxilia spem Nos 

plurimam in Rosario habere sitam, rursus affir-
mateque profitemur. Utinam sanctae huic pietat i 
pristinus ubique honor, secundum vota, redda-
t u r , haec in urbibus et villis, in f'amiliis et offi-
cinis, apud primores et infimos, adametur et 
colatur, non secus ac praeclara christanae pro-
fessionis tessera, optimumque praesidium divinae 
propit iandae clementiae. — Quod quidem in 
dies impensius urgeant omnes oportet, quando 
impiorum vesana perversitas nihil iam non urget 
machin an do et audendo ut divini Numinis iram 
lacessat iustaeque animadversionis t raha t pondus 
in patriam. Inter ceteras enim causas, hoc do-
lent Nobiscum boni omnes, in sinu ipso gentinm 
catholicarum nimium esse multos, qui contu-
meliis religioni quocumque modo illatis laetentur, 
ipsique, incredibili quadam licentia quidlibet 
evulgandi, in id videantur incumbere ut san-
ctissimas eius res exploratamque de Virginis 
patrccinio fiduciam in contemptionem et ludi-
brium multitudinis vocent. Proximis hisce men-
sibus, ne Christi quidem IESV Servatoris per-
sonae augustissimae temperatum est. Quam ra-
pere in illecebras scenae, iam passim contami-
natae flagitiis, minime puduit, eamdemque referre 
propria deminutam naturae divinae maiestate ; 
qua detracta, redemptionem ipsam humani ge-
neris tolli necesse est. Neque puduit velle a 
sempiterna infamia hominem eripere, sceleris 
reum perfidiaeque summa post hominum me-
móriám immani ta te detestabilis, proditorem 
Christi. — Ad haec, per Italiae urbes vel pa-
t r a t a vel patranda, indignatio universe commota 
est, acriter deplorantium sacerrimum ius religio-
nis violatum, in eaque gente violatum, oppres-
sum, quae de catholico nomine in primis merito-
que gloriatur. Tum vigil Episcoporum sollicitudo, 
perinde ac oportebat, exarsit : qui expostulatio-
n s aequissimas ad eos detulerunt quibus san-
ctum esse debet patriae religionis tueri dignita-
tem, et greges suos non modo de gravitate 
periculi admonuerunt, sed etiam hortat i sunt ut 
nefarium dedecus Auctori amantissimo salutis 
nos t rae singularibus religionis officiis compen-
sarent . Nobis certe omnino probata est bonorum 
alacritas, multis modis egregie declarata, valuit-
que ad leniendam aegritudinem ea de re intime 
acceptam. Per hanc vero alloquendi opportuui-
tatem, supremi Nostri muneris vocem iam ne-
quimus premere; atque cum eis ipsis Episcopo-
rum et fidelium expostulationibus Nostras con-
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iungimus quam gravissime. Eodemque apostoliéi 
pectoris studio quo sacrilegum facinus conque-
rimur et exsecramur, cohortationem ad Christia-
nas gentes, nominatim ad Italos, vehementer 
intendimus, ut religionem avitam, quae locuple-
tissima hereditas est, inviolate custodiant, stre-
nue vindincent, honeste pieque factis ne inter-
mi t tan t augere. — Itaque, hac etiam de causa, 
continua octobri mense certet optamus singulo-
rum et sodalitatum industria in honore habendo 
magnae Dei Matri, Adiutrici potenti christianae 
rei, Reginae caelesti gloriosissimae. Nos vero 
munera indulgentiae sacrae, in hoc ipso antea 
concessa, maxima voluntate confirmamus. 

Deus autem, Venerabiles Fratres, qui nobis 
talem Mediatricem benignissima miseratione provi-
dit,1) quique tutum nos habere voluit per Mariam,2) 
eiusdem suffragia et gratia, faveat communibus 
votis, cumulet spes ; accedente benedictionis 
Apostolicae auspicio, quam vobis ipsis et vestro 
cuiusque Clero populoque peramanter in Domino 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die VIII 
Septembres anno MDCCCXCIV, Pontificatus No-
stri decimo septimo. 

LEO PP. XIII. 

EGY HÁZI TÜDOSITASOK. 
Budapest, szept. 18. A király nyilatkozata Balassa-

Gyarmaton a katholikus egyház képviselőihez. — 
Keller franczia volt képviselő és senator könyvében, 

melyet b. e. IX. Pius Syliabusából kiindulva „L'encycli-
que du 8. déc. 1864 et les principes de 1789, ou l'église, 
Tétat et la liberté" czim alatt IX. Pius nagy dicséretével 
adott ki, olvastam, hogy őt, mikor érett megfontolás 
után, világosan lát valamit, a mi a közjóra nézve fontos, 
senki a világon nem lenne képes sem felmenteni, sem 
megakadályozni abban , hogy azt hazájának meg-
mondja. 3) 

Ugyanebben a helyzetben van e sorok irója jelen-
leg. Nem tartóztathatom vissza többé fájdalmamat attól 
a kitöréstől, hogy Magyarország beteg, nagyon beteg, 
szervezetének minden tagozatában ; de kivált feje, kormá-
nya betegesedett el nagyon. Mikor Magyarország katho-
likus, mi több apostoli királyának a kath. egyház kül-
döttsége elpanaszolta, hogy egyházunknak hitczikkelyeiből 

x) S. Bernardus, de XII. praerogativ. B. M. V. n. 2. 
2) Id. serm. in Nativ. B. M. V. n. 7. 
3) „Quand, après y avoir mûrement réfléchi, on est arrivé 

à voir clairement ce qui importe au bieu et au salut commun, 
rien au monde ne saurait dispenser ni empêcher de le dire à son 
pays." Id. mű 5. 1. 

folyó egyik jogát nagy veszély fenyegeti :*) a kath., az apostoli 
király egy szót sem kap kormányától ajkára az ősi kath. 
vallásnak nem megvigasztalása, — nem, mert ezt az egy-
ház megtanulta csak Istennél keresni, — hanem megtisz-
telése végett azzal, hogy nagy aggodalmára legalább egy 
árva szócskával reflektálnak akkor,2) midőn a zsidó fele 
kezeinek, a nélkül, hogy ez csak ujját mozdította volna 
meg, az ő reczepcziójára vonatkozó tvjavaslatnak királyi 
sanctiója előtt megadják a „tökéletes" paritást azzal, 
hogy küldöttségét a vegyes küldöttségek sorából a reczi-
piált hitvallások sorába emelik fel. Szóval, protestánsokra, 
zsidókra, Magyarország kormánya szórja a szívességet, az 
előzékenységet, a királyi kegyet és oltalmat: az ősi 
kath. egybáz panasza, feljajdulása már figyelembe se vé-
telik. szóra sem méltattatik. A protestáns hitfelekezetek el-
dicsekedtek ő felsége előtt azzal, hogy ő felségének „atyai 
uralkodása alatt vallásunk (már t. i. az övék) szabad 
gyakorlatának jótéteményeit háborítatlanul élvezhetjük s 
egyházi intézményeinket (ők) sikeresen fejleszthetjük", s 

a király e dicsekvést „különös megelégedéssel fogadja", 
akkor mikor a kath. egyház feljajduíását egy szóra sem 

méltatja. 
Nem akarjuk a félreértéseket szaporítani. Nem azt 

kifogásoljuk, hogy a király ajkaira a kormány a protes-
táns megelégedés dicsekvésével való megelégedést adta, 
hanem azt, hogy mig a protestánsok megelégedése kiváló 
királyi megelégedés nyilvánítását provokálja : addig a mi 
nagy aggodalmunk kifejezése egy árva királyi szóra sem 
méltattatik. 

Hajh ! Magyarország beteg, nagyon beteg ! Beteg a 
látása, beteg az esze járása, beteg a szive dobogása. Be-
teg a feje, beteg a szive! 

A baj oly nagy, oly mindenre kiterjedő, hogy Ma-
gyarországon és Magyarország semmibe vett katholiciz-
musán, parcziálisan ható gyógyszerekkel, kongruávai, 
autonómiával stb. többé segíteni nem lehet. 

Itt csak az segíthet még, ha az ország a katholikus-
ság újjászületése lehetséges. 

Ezt pedig lehetségessé teszi, és pedig csak egy do-
log teszi lehetségessé : 10 millió katholikus lakosság 
ifjúságának rögtön, az iskolázás minden fokán teljes arány-
ban megkezdett katholikus neveltetése és kioktatása. 

Ah, de hol vagyunk még ettől. Még egyetemünk, 
katholikus tanárképzőnk sincsen!! ?? 

Köln. Három beszéd a német katholikusok ezidei 
nagygyűléséből. (Vége.) — 

Dr Orterer elnök mindent összegező, záró beszéde : 
Egy óra előtt a kölni dómban igyekeztem gondolataimat 
r öviden összefoglalni, melyeket most akarok önöknek 

*) Hiszen, ha csak egy, még pedig csak történeti, emberileg 
szerzett jogról volna a szó ! De hát tulajdonképpen az ország álla-
mi hatalmának elkereszténytelenitéséről, elvallástalanitásáról van a 
szó ; mert a mikor a magyar állami hatalom u. n. törvényben azt 
mondja, hogy minden magát kereszténynek nevező tévedés, sőt 
maga a vallástalanság is „tökéletes" egyenlőségben és viszonosság-
ban van ő előtte : akkor nem egy hitczikkely van megsértve, ha-
nem valamennyi arczul van verve. * A szerk. 

2) A nyilatkozatok szövegét lásd alább a vegyesek rovatában. 



182 RELIGIO. f 

előadni. Két érzelem vett rajtam ott erőt : a csodálat és 
fájdalom. Csodálat e fényes város iránt, csodálat ama sok 
fenséges, erősitő, egyesítő dolog iránt, a mit itt e napok-
ban hallottunk és egymásnak mondottunk. Talán vala-
mennyi nagygyűlésünk, nagyságuknak és jelen tőségöknek 
tetőpontját Kölnben érte el, a Rajna mente e hatalmas 
városában. (Elénk tetszés.) 

De fájdalom is érint a válás e perczében. Elválnak 
szülők és gyermekek, fivér és nővér, elválunk mindnyá-
jan, hogy egykor ismét találkozzunk. De addig is, legkö-
zelebb találkozni fogunk esztendőre, Münchenben. (Bravo.) 
Ha vájjon ad-e helyet München, ha vájjon nem lesznek-e 
nehézségek az iránt, hogy e nagygyűlés nagyságával ösz-
szeköttetésben maradjon ? Ez az, a mi nekem némi gon-
dot okoz . . . 

Uraim, és bocsássák meg, ha azt mondom, barátaim ! 
(Elénk tetszés) Önök tulajdonképpen nagyobb számban 
jelentek meg itt, mint nekünk tetszett. (Derültség. Tet-
szés.) A nagy számuk által okozott kellemetlenséget jóvá 
tették önök az által, hogy mindenünnen jöttek, s oly 
figyelmesek s lelkesek voltak. A nők jelentősségét nagy-
gyűlésünkre nézve sejtem és nekik is köszönetet mondok. 
(Bravo.) 

Mindenben, a mi napi rendre került, a kölni nagy-
gyűlés maga-magát felülmulta és minden utána következő 
nagygyűlésnek a legnagyobb nehézséget gördíti a nya-
kába. Ajánljuk magunkat Kölnnek a jövő századra, a 
mikor a nagygyűlések jubileumi évében újra meg fogunk 
jelenni : 

Az egyházi és közéletnek egy jelentősebb köre sem 
maradt részünkről érintetlenül. Mi az egyház szabadsága 
mellett, a nagy Görres példájára, minden téren sikra szál-
tunk. Nekünk a Centrum 17 éves múltjához minden te-
kintetben hűknek kell maradnunk, s hűk is fogunk ma-
radni. Tekinte tünk XIII. Leohoz emelkedett fel és kije-
lentettük, hogy az apostoli szentszék függetlenségét köve-
teljük. Adja Isten, hogy a keresztény iskoláért folyó harcz 
áldásos legyen és teljes sikert nyerjen koronául. Aztán 
megemlékeztünk a paritás elvéről a különféle államokban. 
Határozatainkat különösen ajánlom azoknak figyelmébe, 
kik kivánságaink teljesítésre jogosítva és kötelezve van-
nak. (Elénk helyeslés.) Yalamennnyi szerzetes rendünk 
teljes szabadsága s zintén tanácskozásunk tárgyát képezte. 
Mi akarjuk, hogy a jezsuiták haza jöhessenek. (Elénk 
tetszés.) Engem a miatt kemény kritika alá vontak, hogy 
én is a jezsuitákhoz számítom magamat. Hanem hát az, 
hogy bizonyos urak haragudtak, egyike amaz örömeimnek, 
melyeket innen magammal haza viszek. (Nagy derültség.) 

Egy nagy kérdés áll mások előtt előtérben : a tár-
sadalmi kérdés. Nekünk a Centrum 17 éves hagyományai-
hoz e tekintetben is ragaszkodnunk kell, és ragaszkodni 
is fogunk azokhoz. Messzevágó határozatokat hoztunk, 
különösen a vasárnapi pihenésre nézve. Félreértések ki 
vannak zárva, mert mi csak oly pontokat állapítottunk 
meg, melyeket végtére már lehetetlen végre nem hajtani. 
Ez irányban legszebb útmutatásunk ő szentsége körlevele. 
Sajtó, nép és képviselők, mindig e szerint cselekedtek. 
Ha a társadalmi kérdés egy darabja megoldást nyer, ak-

kor az a Centrum érdeme. De mindenkinek hozzá kell 
járulni a megoldáshoz: a családban, községben, hazában. 

Nagygyűlésünk egy nő részes tagja borítékban az 
elhunyt Stainlein-Saalenstein gróf emlékére 2000 márkát 
adott át nekem a Bonifácz-egylet javára, és 1000 márkát 
a nők és gyermekek káros gyári munkájának leküzdésére. 
(Elénk tetszés.) Önök azt kiáltják : bravo ! Helyes ; men-
jenek és tegyenek hasonlóan. Vivant sequentes ! (Bravo.) 
Az itteni helyi bizottság egész félmillióig is szívesen 
fogad adakozásokat. (Nagy derültség ) Hovaforditásukról 
gondoskodva van. 

A missziók ügye különös gondunk tárgyát képezte. 
En mindenekelőtt a mi derék s hű berlini hitsorsosainkat 
ajánlom figyelmökbe. A szocziális kérdésben egyek va-
gyunk és egyek maradunk abban a törekvésben, melyre 
az encyklika egyesitett. Mi nem tehettünk mindent ugy, 
hogy mindenkinek tessék ; én ezt sajnálom, de nem tehet-
tünk másképp. Mi maradunk a mik voltunk és abból a 
mit kimondottunk egy hajszálnyit sem engedünk. (Bravo. 
Taps.) Szolgáltassanak nekünk igazságot, akkor aztán 
békülékenységünk tekintetében nem fog kelleni panasz-
kodni . . . 

Nem akarom tárgyalásainkat kimerítően ismételni. 
Elégedjenek meg részemről annak kijelentésével, hogy a 
kölni napok feledhetetlenek lesznek. De ezeket a napokat 
nem ugy kell tekinteni, mint teljesen elmultakat és elte-
metetteket. A nagygyűlések jelentősége nem a napok 
ünnepségeiben tükröződik vissza, hanem abban, hogy ezek 
a mi nagygyűléseink a mi egységünknek és egyház iránti 
szeretetünk symbolumai, jelképei Jézus Krisztusbau. 
(Tetszés.) 

In magnis morbis magna remedia. Mi nem dugjuk 
fejünket a homokba ; ismerjük a bajokat és a társadalom 
alapbajain alaposan ható ellenszerek által akarunk segí-
teni. De hát mily eszközök által? Köln czimtábláján 
tizenegy láng látható. Ebben én hazánk sokféle viszonyait 
látom jelképezve — egy alapon. (Bravo.) A három ko-
rona győzelmünk három főeszközét jelenti: a hithűséget, 
a hitvallás bátorságát és az egységet. A piros alap jelenti 
a szeretetet mindenben, a mit határoztunk, s a mit Isten 
segítségével tenni fogunk. (Élénk tetszés.) 

IRODALOM. 
„Analecta ecc l e s ia s t i ca l 

1893. évi II. szám. 1. E S. Consistoriali diei 19. 
Januarii 1893. (latin1. Huszonöt érsek és püspök prae-
conisatiója, a többi közt mélt. JBende Imre nyitrai püs-
pöké. Ezenkívül pápai brevével 12 érseki és püspöki és 
egyház lesz apostoli vicariusok által betöltve. 

2. E Secretar. Brevium (latin). XIII. Leo pápa bre-
véje Bianehi Xav. Ferencz barnabita áldozár beatificatió-
járól. A halászgyürü pecsétje alatt kiadott Breve 1892. 
deczember 19-éről van keltezve és a következő adatokat 
tartalmazza. Bianehi Ferencz született 1743. évi deezem-
ber hóban Arpinóban. Már gyermekkorában elvonta ma-
gát a játékoktól és idejét szent elmélkedésben töltötte. 
Szülei ellenzését legyőzve a barnabitaszerzet tagjai közt 
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keresett magának jövőt. Husz éves korában letette az 
ünnepélyes fogadalmat. 1767. évi februárban Nápolyban 
mutatta be első szentmiseáldozatát. Később a szónoklat-
és bölcselettan tanára lett. Nagy birre tett szert, ugy 
bölcsesége, mint szentsége által annyira, hogy az előke-
lők folyton barátságát keresték. Isteni szózat által indít-
tatva egyszerre ott hagyta minden nyilvános működését 
és czellájába zárkozott, hogy egyedül Istennel foglalkoz-
zék. Azonban nemsokára a keresztény szeretet a nyilvá-
nos működés terére hivta, ahol is kimondhatlan sok jót 
gyakorolt a lelki és testi szükség enyhítésére. Nem volt 
az a jótékony intézet Nápolyban, melynek nem ő volt 
volna a lelke, e tekintetben egy második neri sz. Fülöpöt 
tisztelt benne a világ. Liguori szent Alfonz nagy tiszte-
lettel viseltetett iránta, ugyancsak ő lelkesítette őtet a 
barnabiták szerzetébe lépésre. A Jézus szent Sebéről ne-
vezett sz. Francisca az ő vezetése alatt állott. Ugyancsak 
e szent jövendölte meg Ferencznek bekövetkezendő iszo-
nyú szenvedéseit, amelyek csakhamar gyötörni is kezdték. 
Iszonyú sebek támadtak lábain. E szenvedést nemcsak 
örömmel fogadta, de még külön testsanyargatással is 
növelte. Isten csodával tüntette ki a beteget, ugyanis 
rothadó sebei kellemes mennyei illattól áradoztak. Pró-
fétai tehetséggel is meg lett áldva. Egy ujabb csoda, 
mely naponkint ismétlődött, abból állott, hogy a súlyos 
beteg mindennap a kitűzött órában minden segítség nél-
kül sietett a templomba szentmiseáldozatát bemutatni. Az 
elemi veszedelmet egy intéssel lecsillapította. Ugyanis, 
midőn betegsége súlyosabbá lett a Vezúv tövében kere-
sett enyhülést. Azonban alighogy oda érkezett, emberi 
kezek által sietve, háborogni kezdett a Vezúv és nagy 
tömegekben hányta az olvadó lávát, mely már az ő falu-
jának határáig eljutott. A lakosok már menekülni kezd-
tek, ő azonban visszatérésre intette őket. Ekkor aztán 
két karra támaszkodva, a lefelé omló láva elé vánszor-
gott, és csodálatos ! egy pillanat alatt a leomló láva meg-
kövülve tornyosult fel, megállapodva egy ponton, aminek 
emléke mai napig látható. Ez történt 1805-ben; 1815-ben 
vagyis tiz év múlva e csoda után, életének hetvenkette-
dik évében egy boldogabb hazába költözött. Már halála 
után közvetlenül tisztelni kezdte a nép mint szentet, ugy 
hogy a szertartások szent Congregatiója indíttatva látta 
magát, megkezdeni a vizsgálatot Ferencz boldoggáavatása 
ügyében. 1857. febr. 23-án IX. Pius pápa Ferencz eré-
nyeit heroicusoknak nyilatkoztatta ki. A szent Congre-
gatiója két csodát bizonyított be. XIII. Leo pápa 1892. 
évi ápril hóban e csodákat valóknak nyilatkoztatta és a 
szent Congregatió ugyanezen és május havában egyhan-
gúlag boldoggá avatandónak ítélte. 

3. Az északtiroli kapuczinusok letelepedésének há-
romszázados évfordulójának ünnepére bucsuk engedélyez-
tetnek (latin). 

4. Megtiltatik a spanyol Index uj kiadása (latin). 
5. E S. Congregatione Episcoporum et Regidarium. 

1892. deczember 8-án kiadott decretummal — mit a 
„Religio" annak idején közölt, megerősíttetik a trappista-
rend három Congregatiójának egy fő alatt egyesülése 
(latin). 

6 . E S . Congregatione S. Concilii (latin és franczia). 

I. Házasságügyi kérdés. II. Az Olaszországban gyakorlat-
ban levő papi tizedekről. III. Egy zágrábmegyei plébánia 
patronatusi kérdése (Tuhelj). IV. Egy olaszországi confra-
ternitás és a plébános közt felmerült vitás kérdés a teme-
tési szertartás jogát illetőleg (latin és olasz). 

7. E. S. Congregatione de Propaganda Fide. A 
bibornok-elnök tudat ja az északamerikai Egyesült-Allam-
mal Satolli kinevezését apostoli delegátussá. 

8. A Fuller ton Gorgia angol nő által alapított szü-
zek congregatiója hét további évre megerősíttetik (latin). 

9. E. S. Congregatione Rituum. I. Öt domonkos-
rendi vértanú beatificatióját ő szentsége elrendeli. E szer-
zetesek Chinában szenvedtek vértanúságot. (Nevök : Sanz 
Péter püspök, Serrano Ferencz vál. püspök ; Royo Joákim, 
Alcober János és Diaz Ferencz áldozárok.) Ezek a mult 
század közepén ölettek meg a khinaiak által. Boldoggá 
avattatásuk ügyében nemsokára haláluk után megkezdő-
dött a vizsgálat, ugy, hogy már 1777-ben VI. Pius pápa 
nyilatkozott. XIII . Leo pápa pedig megerősítvén a vérta-
núságot igazoló csodákat, a sz. Congregatió elé terjesz-
tette az ügyet, ahol is 1893. január 13 án a boldoggá 
avatás iránt igenlőleg nyilatkozott. II. A Goában vérta-
núságot szenvedett öt jezsuita vértanú boldoggá avatása 
ügyében. (Nevök : Aquaviva Rudolf, Paceco Alfonz, Fran-
cisco Antal, Berno Péter, Aranea Ferencz. Az első négy 
áldozár, az ötödik laicus.) Vértanúságot szenvedtek Sal-
setan félszigeten a 16. század végén. Ügyökben XIV. 
Benedek pápa adta ki az első Decretumot, 1741. szept. 
hóban XIII. Leo pápa pedig megerősítvén csodáikat, 1892. 
november hóban ezt kijelentette, 1893. január 13-án pe-
dig a sz. Congregatió elé terjesztette az ügyet, akiknek 
h elyeslő Ítélete után ő szentsége kijelentette, hogy biz-
tosan meg lehet kezdeni ünnepélyes boldoggá avatá-
sukat. 

III. Gaichis Lipót szent ferenrendi áldozár beatifica-
tiójának elrendelése. Nevezett áldozár működése csodála-
tot keltett Umbriában. 1815-ben történt halála után szá-
mos csoda történt az ő közbenjárására. IX. Pius pápa 
decretumot adott ki hősi erényeiről. 1855-ben XIII. Leo 
pápa pedig két csodát konstatált. A sz. Congregatió igenlő 
ítélete után ő szentsége 1893. január 6-án kijelentette, 
hogy meg lehet inditni az ünnepélyes beatificatiót. IV. 
Helyben hagyatik a Lanuinus karthauzi szerzetes áldozár 
iránt ősidőktől fogva gyakorolt tisztelet. Lanuinus szent 
Brúnóval, a karthauzi rend alapitójával együtt élt Olasz-
ország Calabria tartományában és Bruno halála után a 
karthauzi rend főnöke lett. Meghalt 1120-ban és szent 
Brúnó mellé temettetett. Halála után azonnal mint szen-
tet tisztelték, sőt még a maryrologiumban is fölemlitették 
szt. Bruno mellett. A szent Congregatió 1893. január 
14-én kimondotta, hogy megengedhető Lanuinus tisztelete, 
ő szentsége XIII. Leo pedig 1893. február 4-én ezt ünne-
pélyesen megerősítette. (Az egész latin.) 

10. E. S. Poenitentiaria (latin). Utasítás a papi ti-
zedet eltörlő olasz törvény után. 

11. E. S. Congregatione Indieis (latin). Több könyv 
a tilos könyveket tartalmazó Index-be vétetik. 

12. Analeeta vetera. De Sancto Josepho Univereae 
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Ecclesiae Patrono edicendo (latin). A consultor szép és 
terjedelmes tanulmánya e kérdésben. 

13. Folytatódnak a jubileumról szóló (latin) és a 
szerzetesekről tárgyaló latin és franczia nyelven irt czikkek. 

14. Luther Márton római lakhelyéről (olasz). 
15. Szent Pál társulatáról folytatás (franczia). 
16. Ne pereant. A február hóban adott számos audi-

enczia egyenkint felsorolva ; a többi közt február 23-án a 
magyar zarándokok fogadása. 

17. Revue critique. A Rosmini-féle téves propositiók 
birálata (franczia). 

A folyóirat utolsó oldala rendesen tartalommutatót 
hoz a füzetben közölt czikkek czimeiből, mely tartalom-
mutató után azonnal megtalálhatjuk az 52. lapra terjedő 
füzet minden czikkét. 

Ez alkalommal szólni kivánok a füzet borítékáról is. 
A füzet, mdy jóval fölülmúlja egy irópapir félivének 
hosszát és szélességét, szép zöld boritékba van takarva. A 
boriték első oldala a pápa czimerével van ellátva e fel-
irattal : Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Ez után következik a 
szerkesztő és a nagyszámú munkatársak névsora bivatal-
beli állásuk megnevezésével. A boriték bellapjai a leg-
jelesebb theologikus művek hirdetését tartalmazza, egy-
szóval : hű tükre a theologia világirodalmának, melyből 
tehetséges magyar irók mint legtisztább forrásból bőven 
merithetnek. x— 

V E G Y E S E K . 
= Az egyház és a király szóváltása Balassa-

Gyarmaton: Vaszary Kolos bibornok, herczegprimás a 
katholikus papság élén, f. hó 17-én a következő beszedet 
intézte Balassa-Gyarmaton ő felségéhez: „Császári és apos-
toli királyi felség! Legkegyelmesebb urunk! Midőn fel-
séged e napokban vitéz hadseregének harczra termettségé-
ről óhajt meggyőződni : békeszerető nemes lelkének nem 
az az intencziója, hogy a szomszéd országok virányait 
vérrel boritsa, hanem hogy jól képzett hadserege legyen 
azon esetre, ha netán a társadalmi rend belülről megza-
vartatnék, vagy ha az osztrák magyar monarchia határai 
külről megtámadtatnának, avagy ha felséged és az állam 
érdekei, jogai bármely oldalról megsértetnének. Felséges 
ur ! Egyházuuknak hitczikkelyeiből folyó, hazánkban ki-
lencz szádon, át gyakorlatban volt egyik jogát védtük mi 
is a nem rég vivott szellemi harczban, védtük nem csak 
vallásunk, hanem legjobb meggyőződésünk szériát a ha,za 
és a trón jól felfogott érdekében is és bár a jognak elveszt -
hetése nagy aggodalommal tölti is el sziveinket, di ez nem 
ingathatja meg alattvalói legmélyebb hódolatunkat, nem 
törheti meg hűségünket, melyet midőn bemutatni szeren-
csések lehetünk, kérjük a királyok királyát, mutassa meg 
felségednek az igaz ösvényt, melyen atyai gondjaira bizott 
népeit még hosszú, hosszú időn át ugy lelki — az örök, 
mint az anyagi — az ideiglenes jólét forrásához vezet-

hessük. Esedezünk, hogy bennünket legmagasb királyi 
kegyelmében továbbra is megtartani méltóztassék. (Lel-
kesült éljenzés.)" 0 felsége a következőleg válaszolt: 
„Fogadja mindenek előtt eminencziád, de fogadják önök 
is főtisztelendő urak szivélyes köszönetemet, hogy üdvöz-
lésemre itt megjelentek. Meg vagyok győződve, hogy 
szentegyházunk papsága hagyományos polgári erényeit, a 
trón iránti tántorithatlan hűségét és hazaszeretetét ezentúl 
is gondosan megőrzendi. — A midőn önöket változatlan 
kegyelmemről biztosítom, szívből kívánom, hogy az ég 
áldása kisérje önöket" szent hivatásukban." 

— A kármelita-rend annyira gyarapodik, hogy most 
minden háza el van látva a szükséges egyénekkel. Az 
idén négy áldozár lépett a noviciatusba, kik közül há-
rom magyar. 

— A herczegprimás uj képezdéje. A hgprimás mult 
hó 31-én irta alá azon határozatokat, melyek a nagy-
szombati és budapesti kath. tanítóképző-intézetek fokoza-
tos beszüntetését rendelik el a közelgő isk. év elejétől 
fogva. Az ekként fokozatosan beszüntetendő két intézet 
pótlására az esztergomi tanítóképző fejlesztésének kezde-
téül rendes szaktanárokat nevez ki, ezenkívül egyelőre 
tizenkét 100 frtos ösztöndijat tűzött ki oly növendékek 
részére, kik tanitók gyermekei és a felsővidékről jönnek 
Esztergomba, képezdei tanulmányaikat végezni, mely ösz-
töndijak mint szintén a már fönnálló ingyen élelmezés 
kedvezményének elnyerése végett Komlóssy Ferencz dr 
főtanfelügyelőhöz fordulhatnak az arra kompetensek. A 
jövő isk. év elején fölveendő növendékek már négy év-
folyam végzésére kötelezvék. Az uj képezde építését leg-
közelebb megkezdik. 

— A győri kath. kör szept. 1-je óta saját helyisé-
gében gyülekezik. Örvendetes jelenség, hogy a tagok 
sűrűen látogatják, s hogy ott igen jól érzik magukat. — 
A mult közgyűlésen arról hoztak határozatot, hogy kerti 
helyiséggel biró házat fognak részvények segitségével 
szerezni. 

— Kalazantinum. Ez a neve a kegyes tanitórend 
által Kolozsvárott felállított intézetnek, melyet e hó 8-án 
szentelt fel társaitól körülvéve Lévay Imre, a rend tarto-
mányi főnöke és kormányzója. Ugyanakkor az első szent 
misét is megtartotta az újonnan épült kápolnában. Ebben 
az intézetben, melyet a rend védnökéről Kalazanti József-
ről neveztek el, fogja a kegyes tanitórend nevelni és ki-
képezni nagyszámú növendékeit, a magyar katholikus 
ifjúság leendő tanárait, kik a Kalazantinumban szerzik 
meg ugy theologiai, mint tanári kiképeztetésüket. Eddig 
a piarista-rend Nyitrán képezte ki növendékeit, ezt az 
intézetet azonban feloszlatták. 

— Katholikus népköreink örvendetesen szaporodnak. 
Legújabban a következő helyeken alakultak kath. körök: 
Jász-Ladányban, Pásztón, Duna-Patajon, Fülén Fejérme-
gyében. Csak rajta ! Sietni kell a kath. körök megalakí-
tásával, mert nem sokára nagy dolognak kell történni ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brasraay Béla, hittudor, k. ra, tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Vigilate et orate ! 

„A katholikus int ellig enczia óriás nagy része 
be van fogva a liberálizmus szekere elé igavonó-
nak ; és ők ebben a szerepben maguknak még tet-
szelegnek is . . igy szólt e becses lapok szer-
kesztője lapja szept. 8-ki számának a vezérczik-
kében. Vajha ezt csak „ad hoc", az egyházpolitikai 
kérdések jelen mozgalmai tárgyára és idejére 
lehetne elmondani ! Ez azonban a belsőnek külső 
képpen való jelentkezésére csak egy alkalom, 
melyre a bensőben igen mélyen meg van már a 
dispoziczió. Amit látunk, állapot és nem tünet-
nek tar tandó ! 

Szomorúan illusztrálni fogja ezen állí tásun-
kat a következő. 

Pár hónapja halt meg Budapesten Zámory 
Kálmán, 7—8000 hold földnek Komárom- és 
Veszprémmegyében és Budapesten egy pár ház-
nak a tulajdonosa. Római katholikus és gyermek-
telen volt, s igy lehete t t várni, hogy ha van érzéke 
a jámbor czélok i ránt , —leg inkább római kath. 
egyházi és nevelészeti czélokról, s ha van ke-
gyelete a családi név és annak hagyományai 
iránt, — egyik-másik nevét viselő közelebbi 
rokonáról fog busásan megemlékezni! 

És mind ebből nem tör tén t semmi sem ! 
hanem igenis az ellenkező! Hagyot t a budapesti 
ev. leány-árvaházra 100,000 koronát , más hasonló 
prot. egyházi és jótékonysági czélokra megfelelő 
összegeket; törzsvagyonát pedig rá hagyta neje 
lutheránus rokonaira, a Káldyakra, Vas- és Sopron-
megyében, kik o t t a Radókkal a lutheránusság-

nak legnagyobb támaszai ; — és semmit név-, 
vér- és vallásszerinti rokonaira, kik között pedig 
vannak éppen szegények is. 

Ilyen példákban bővelkedik a mi katholikus 
gentrynk, s ezek protestáns felfogás szerint az 
igazi liberálisok. Nem egyszer lestem el tőlük 
ezt a definicziót. Ha pedig az ellenkezőre van 
valami kis példa, az nálok iszonyú kortévesztés 
és szánandó aberráczió! 

Mit nem tesz az emberen a családi befo-
lyás, a politikai fantazma, a nevelés, a társadalmi 
érintkezés ! Zámory azon korban nevelkedett és 
nősült (most már öreg ember volt) midőn a 
protestánt izmus kéz a la t t és nyiltan, és, ha lehe-
te t t , az abszolutizmus és elnyomás leghűbb szö-
vetségesekínt, diffamálta a mi vallásunkat. 

Különösen az akkor éppen csak önmagából 
táplálkozó nyomot t tá rsadalmi élet a 48 előtti 
és u tán i abszolutizmus alat t volt kitéve ezen 
misztifikácziónak. 

S ennek, sajnos, a mi szerencsétlen egyház-
politikai helyzetünk felettébb kedvezett. 

Mert ki ellenőrizhette volna az ily akna-
munka káros ha tásá t a mi gentrynknél ? Csak 
papságunk élite-je, a megyei főpásztor, s akik 
u tána r-angban első helyen következnek az egy-
házmegyében; mer t kivált gentrynk ezen kék-
vérű ága, habár a polit ikában szélsőbali és 
demokrata volt is sokszor, de házában ariszto-
krata, egyházi részről csak az ilyetén érintkezést 
t a r t o t t a magához méltónak, hizelgőnek, hóditó 
szándékra jogositot tnak, s nem a szegény falusi 
papot, ki nem tudot t visztezni, évenkint több-

24 



186 R E L I G I O . 

ször alkalmatlankodhatot t hétszer meggörbülve 
egy kis grácziáleért való folyamodásával (aki 
koldul, nem imponál a mai világfinak); aki nem 
ismerte Strauszt, Darwint, hogy megezáfolhassa, 
nem a prot. tör ténet i hazugságokat; nem tudot t 
francziául, angolul, mi első ajánlólevél az ily 
szalonokban; nem járhato t t , hol normandi deres, 
hol arab sárga csikókon, hogy a földesúr udvara 
fényét meg ne gyalázza az idegenek előt t ;1) — 
sőt még csak uj meg uj reverendára sem igen 
került, hogy az legalább annak kedvéért aszta-
lához odaültethesse ! Hogy egy kis egyházi meg-
különböztetés azon a taláron, melynek czimei 
mind halomra gyüjtvék, — ha nem betöltetle-
nek — a világtól elvonult káptalanokban élő, 
de holt kincsül,2) — jól esett volna annak az 
ar is tokrat iko-demokrata szemnek, az tudja jól, 
aki ennek májá t és veséjét ismeri! 

A megyei főpásztor, vagy valamely más 
távoli praelatus, ezt nem pótolhatta , mer t a ha-
talom árgus szemekkel kisérte minden mozdu-
latában, mit ha nem respektál, többet á r t ma-
gának és vallásának fenn, mint nyer lenn apos-
tolkodásával. Ha pedig feláldozza egy ily hivét 
a politikáért, sőt sokszor csak etiquette-ből is, 
fel lett az áldozva, el le t t veszve vallásilag is ! 

Igy veszett el Zámory! 
A női befolyás s annak rokonságáé a felet-

tébb érzékeny nagyúron korlát lanul érvényesült ! 
És hányszor megtörténik ez a vegyesházas-

ságok révén a mi kath. gentrynkben ? ! Mennyit 
vesztünk mi ilyen házasságok által nemcsak a 
vallási hűség és meggyőződés erejében, hanem 
pénzben, társadalmi és politikai erőben is! 

A legalsó osztályúak közt kötöt t vegyeshá-
zasságokban rendesen mi vagyunk a nyer tesek; 
mert, a bár nem legnagyobb szorgalommal okta-
to t t , de hitünk pozitiv ereje i ránt természetes 
odaadással biró katholikus fél biztonsága, ereje 
győz a protestantizmus bizonytalansága felett, 

*) Néha bizonyos rossz hirek is keringtek a tiszte-
lendő úrról, vagy — ha volt — a segédjéről, — vagy 
mind a kettőről is ! melyek akár voltak igazak, akár nem, 
— azt nem igen keresték, — mód felett szokták érde-
kelni az uraságokat, s sokszor annál jobban, minél maga-
sabban állottak, a jól ismert Voltaire után szörnyen haj-
landók levén az „écrasez l ' infame' - t az egész klérus, sőt 
egyházra kimondani. 

2) Isten látja lelkünket, hogy ezt nem sértett hiú-
ságból, irigység vagy bosszúból, hanem az egyházi sze-
mélyek közszolgálatainak és közbecsületének az érdekében 
mondjuk. V. ö. Zakariás pápának kis Pipin királyságára 
vonatkozó Ítéletét. 

melyet a további iskolázásból meri tet t pápai és 
papi gyűlölet nem volt képes a prot. fél szivé-
ből kiszorítani. Felebb, a közép- és felső osztály-
ban már megfordítva van! Ott a Voltaire és 
Rousseau szellemével könnyebben, mint velünk 
paktáló protestant izmus könnyen győz a házas-
sági lépés és egyesség ál tal már csorbát kapot t 
katholiczizmus felett . Csak ugy keresik a pro-
testáns közép-osztálybeli uracsok a pénzesebb 
kath. leányos házakat, ahol az ő puszta jelenlé-
tük sokat derogál a régi kath. házi szokásoknak. 
Hát még a kötelék, ha létre jön ! Részint a ve-
gyesházasságok, részint a nagyobb iparkodás, 
egyszerűség és takarékosság révén, temérdek 
közbirtokosságból kiszorult a katholiczizmus, 
ahol előbb uralkodó vala! Igy éppen Radó Kál-
mán egy mai fészkében, Répcze-Lakon, hol ez-
előtt negyven évvel a birtok java része kath. 
kézben volt s ma egészen protes táns ; igy Csé-
pén, Komárommegyében, ahol ezelőtt negyven 
évvel a ké t legszebb birtokrész kath. kézben 
volt, s ma nincs annak ot t képviselője! A kath. 
cselédek száma természetesen szaporodik, akik 
prot. uraik parancsolatára dolgoznak Nagy-Asz-
szonykor, dolgoznak István-király napján csak 
félig-meddig tudván, hogy „katholikusok!" Vae 

i vict is! 
Nem hiában látszanak protestánsaik a Mi-

atyánkjok után azt imádkozni : „mert tied az 
! ország, a hatalom és a dicsőség !" A n n y i t m e g -

jegyeznek maguknak belőle, hogy: akié „az or-
szág," — a föld, — azé a hatalom, és azé az 
uralkodás ! 

Ne higyjük pedig, hogy ez majd bizonyos 
í sablonok felállítása és keresztülvitele, némi pénz-

beli áldozatok, esetleges politikai győzelmek 
után, a közép- és felsőbb-iskolai nevelés, a nő-
nevelés ilven-amolyan javítása, zárdai intézetek 
egyszerű szaporítása által máris jóvá leszen! 

Erre nézve majd csak a kevésbé ismert 
zárdai nőnevelés eredményeiről akarok adatokkal 
megemlékezni. 

Negyven évvel ezelőtt hallottam egy akkor 
már régen fennállott apácza-zárdáról, hogy na-
gyobb növendékei majd az ablakot kitörték, ha 
egy pölyhes ajkú flasztertreter arra m e n t ! Tiz 
évvel későbben jö t t ki egy másik épp oly jó 
hirü és régi intézetből egy ot t felserdült növen-
dék, aki mint urnő azt prédikálta a mosónőinek, 
hogy a böjtöt csak a papok gondolták ki, hogy 
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híveikkel a sok te jük-vajukat megvétethessék! 
Ismét tiz év múlva jö t t ki ugyanazon intézetből, 
egy ott ugyancsak öt évet el töl töt t növendék, 
aki azóta se gyónt, nem bérmálkozott stb. 
Ugyanakkor egy olyan hir t hallottam egy másik 
ujabb intézet egyik osztályáról, mit bajos dolog 
elmondani. Tiz évvel utóbb és tiz évvel ezelőtt 
hallottam oly leánykáról, kinek neveltetésénél a 
vegyesvallásu igen gazdag szülők szívesen vet-
ték volna igénybe a primás ur pénzét, hogy a 
leányka a kath. anya után annak vallásában 
neveltessék (!), de ki a zárdából kijőve épp oly 
könnyen ment protestánshoz („feles gyerme-
kekre") férjhez, mint ezt előbb édes anyja te t te 
volt ! Végre csak most hal lot tam egy apácza-
zárdáról, hogy midőn annak egyik tagja aposz-
tatált , hogy férjhez menjen egy aposztata pap-
hoz, egy pár apácza távozásakor, a kapuig ki-
sérte, mások meg kendőiket lobogtatták az 
a b l a k o k r ó l az aposztata után ! 

Távol legyen, hogy evvel általános táma-
dást kívánjak intézni a katholiczizmus életfájá-
nak a legszebb gyümölcse, a legerősebb gyökere 
ellen ; hanem csak azt mondom, hogy nem elég 
a reformáczióra egynémely, minket, személyünket, 
kevésbé érintő s a b l o n o k a t f e l á l l í t a n i ! — mindnyá-

junkat kell a reformoknak érinteni ; egész nevelé-
sünket s iskolai rendszerünket át kell a lakí tani — 
megingathatat lan katholikusokat te remtő ténye-
zővé. A legjobb intézményeknek is szükségük van a 
felügyeletre, prédikálóknak prédikálókra, vezetők-
nek vezetőkre, mindnyájunknak szellemi és anyagi 
f e g y v e r e k r e , s e z e k k e l teljes elméből, minden erő-
ből való küzdelemre, — de senkinek jobban, 
mint a lelkészkedő papságnak, mert ezek Krisz-
tus többi katonáinak a hidászai, előőrsei, fede-
zete, betegápolói, — kémei, — mer t ők járnak-
kelnek azon világcsatában, melyben vereséggel 
azonos az alvás, halállal az elmulasztott ébredés! 

R—sz. 

Észrevételek a tanitórendnek a congruáról 
szóló memorandumára. 

I. 

A püspöki kar a káptalanok és birtokos szerzetes-
rendek képviselőivel, a javadalmas apátokkal és prépos-
tokkal, a lelkészkedő papság anyagi helyzetének, vagy 
mint a tanitórendek memorandumában mondatik : %a lel-
készi congruának maga részéről és saját hatáskörében 

való feljavítása érdekében" f. évi j anuár 17-én Budapes-
ten közös tanácskozmányt tar to t t . 

A püspöki kar a megnevezetekkel együttesen igen, 
a maga hatáskörében kivánt ez alkalommal a congrua 
ügyére nézve intézkedni ; a hgpr imás által egy alkalom-
mal ^ jelszóul hangoztatot t „szeretet és áldozat" azon 
testvéri, önként fakadó munkájá t kivánta megvalósításnak 
indítani, mely a rideg jogi kötelezettség kényszerének 
körébe nem zárkózva, az együttes áldozatkészség buzgal-
mával óha j t ja az ügyet megoldani. 

A tanácskozmány ki is nyilvánitá készségét, hogy a 
lelkészek anyagi fölsegéléséhez önként hozzájárulni hajlandó. 

Megállapitandónak találta pedig mindenek előtt a 
segélyezés szükségének valódi mérvét ; s ez okból a lel-
készi javadalmak hiteles összeirását mellőzhetlennek ta-
lálta és annak elrendelésében megállapodott . A segélye-
zéshez való járulás méltányos és helyes módozatának 
megállapítása végett pedig elhatározta az összes nagyobb 
egyházi javadalmak s tehát a bir tokos szerzetes-rendek 
jövedelmeinek is hiteles összeiratását. 

Es elhatározta emez utóbbiak bevonását a pannon-
halmi főapátnak a többi javadalmas szerzetes-rendek kép 
viselői nevében is te t t felszólalása ellenére. 

Legtávolabb áll tőlünk, hogy e felszólalást a szere 
tet és áldozat munkájá tó l való elvonulás szándékával egy-
értelműnek vélhessük. — Kétségkívül igaztalan lenne ily 
feltevés és fölötte sérelmes is az összetartásnak, az egy 
ház közügye iránti áldozatkész tevékeny érdeklődésnek 
azon szellemére, melynek a tanitórendeknél is kihalha-
tat lanul kell élnie. De más i rányban vannak megjegy-
zéseink. 

A congrua-segélyhez való hozzájárulási szoros köte-
lezettség a tanácskozmányban nem jö t t szóba. — Helye-
sen is mondatik a memorandumban, hogy „a tanácskozó 
értekezlet a tanitórendek emiitett hozzájárulásának köte-
lezettségét nem ál lapí tot ta meg elvileg és kifejezetten, a 
mint hogy ezt meg sem állapíthatta." —- Ugy van. E 
kötelezettséget nem állapította meg a világi nagy java-
dalmasokra nézve sem. 

És ezért ugy ta r t juk , a szeretet és áldozat e mun-
ká ja nem is a lkothat és a lkothatot t volna sérelmes prae-
judiciumot akár a világi, akár a szerzetes javadalmakra 
nézve, ha az minden ellenző felszólalás nélkül a maga 
rendes menetére hagyatik ; s a segélymegajánlás önkénti-
sége mellett elég megnyugtatóul is szolgálhatott volna a 
szerzetes rendekre nézve a tanácskozmány elnökének, az 
egri érseknek ismételten tett kijelentése, hogy a javadal-
mak összeírása után és alapján a javadalmas szerzetes-
rendek jogos érdekei kellő figyelembe fognak vétetni. 

A kötelezettség megállapítása tehát a tanácskoz-
mányban nem jö t t szóba. 

A tanácskozmány menete és czélzatai által megvont 
keretből azonban az ügyet a tanitórendek memorandu-
muk szerint kiemelik s áthelyezik a kötelezettség kérdé-
sének terére. 

Mennyiben opportunusan, czélszerüen ? — nem fe-
szegetjük. 

Ut audiatur et altera pars. A »zerk. ') 1893. jan. 17-én tartott congrua értekezleten. 
24* 
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Mennyiben czélt tévesztőn a saját érdekükben is, és 
a dolog érdemére mennyiben sikertelen érvekkel: a kö-
vetketkezőkben ki fogjuk mutatni ; a tanitórendek által 
választott terrenumon, s az ő érveik szempontjából vizs- ; 
gálva, fejtegetve a kérdést. 

Egyet már előre ki kell jelentenünk, azt, hogy a 
tanitórendek a maguk kötelezettségi mentességét vitatva, 
egyátalán nem bizonyitották be, — ami, igaz, nem is 
kötelességük, de a mire föllépésükkel utat nyitottak, s a 
contrario rámutattak — nem bizonyitották be a világi 
nagyobb javadalmasok kötelezettségét. 

Nem bizonyitották be, hogy a congrua-segélyhez 
való járulásnál ők lényegesen más viszonyok közt, más 
alapon állanának, mint a világiak ; hogy a szerzetesi és a 
világi javadalmak természete között meglenne az a lénye-
ges különbözőség, mely a congruához való járulásnál a 
szerzetesi és világi javadalmak részéről a Különböző eljá-
rást indokoltnak, feltétlenül szükségesnek mutathatná. 

Nem bizonyítván be a világi javadalmasok kötele-
lezettségét; nem bizonvitván be, mint látni fogjuk, önvá-
lasztotta czéljok szerint, a maguk mentességét : csak azt 
kérdjük, mit érnek el hát önjavukra, és miben segitettek 
a congrua ügyén? 

II. 

A tanitórendek szóban lévő hozzájárulási kötelezett-
sége kérdésének illetékes eldöntését, a memorandum 
szerint, a tanitórendek „ 0 Császári és Apostoli Királyi 
Felségének, mint legfőbb kegyúrnak és az 1848. III. tör-
vényczikk értelmében" a vallás-közoktatásügyi miniszter 
„jogköréhez tartozónak" vallják. 

Gondoljuk, ez illetékességet magukra nézve elisme-
rik, elfogadják a kérdésnek esetleg oly eldöntésénél is, 
melylyel eme kötelezettség kimondatik. 

Sőt többet állítunk. 
Az apóst, királynak főkegyúri intézkedését kétség-

kívül szélesebb kiterjedésben is döntőnek veszik, különö-
sen is az egyházvagyoni jövedelmeknek a congruához 
való viszonylatában a memorandum irói, mint a kik „leg-
mélyebb hódolattal és hálával hajlanak meg 0 Cs. és 
Apóst. Királyi Felségének, mint legfőbb kegyúrnak azon 
atyai buzgó törekvése és bölcsessége előtt, hogy a kath. 
egyház iránt való buzgalmánál és gondoskodásánál fogva, 
II. és III. Ferdinánd, I. Lipót, III. Károly, Mária Terézia, 
II. Józseí, II. Ferencz1) és V. Ferdinánd, dicső előideinek 
nyomdokain haladva a lelkészi congruának minél előbb 
való följavitását és rendezését, ugy az egyház, mint az 
állam érdekében oly élénken óhajtja." 

E hódolat és hála — hogy csak őket említsük — 
a Mária Terézia, II. József és Ferencz nyomdokain ha-
ladó főkegyúri gondosság iránt, a tanitórendek előtt két-
ségtelenül e gondoskodással kapcsolatos intézkedések jo-
gosságának beismerését is jelenti. 

S ha igen, nem véljük, hogy a maguk részéről ala-
posan kifogásolhassák a congrua ügyének rendezésénél az 
oly főkegyúri intézkedés, mely mint ama fejedelmek alatt 
a múltban, ugy a jelenben is, az egyházi vagyont, a szer-

l) E jelzés itt, mint a memorandum egyéb helyein : „II. 
Ferencz király" I. Ferencz király helyett, bizonyára csak tollhiba. 

zetesit sem véve ki, ez ügynél számításba vonja. Az ily 
főkegyúri intézkedés nincs kizárva. 

Hogy aztán ezzel szemben az országgyűlésnek az 
egyházi javadalmak főkegyúri megterheltetése ellen 1826. 
évi ápril 17-én legfelsőbb helyre intézett feliratából ki-
vánnának-e meríteni, s merithetnének-e majd és mi vé-
delmet, mi erősséget ilyképpen ? — nem tudjuk. — Avagy 
amaz intézkedéssel szemben az egyházvagyonnak, s név-
szerint is a szerzetesi javadalmaknak, a congrua czéljá-
ból való megterhelése kérdését talán csakugyan az ország-
gyűlés döntése alá tartozónak kivánnák tekinteni a me-
morandum irói ? . . . 

Semmi kétség : a tanitórendek a királyi főkegyúri 
jogát egész terjedelmében elismerik s tisztelik. De ennek 
következményei vannak, melyek elől ki nem térhetnek. 
Elég, azt hiszszük, ezt csak röviden jeleznünk. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , szept. 22. A magyar liberalizmus 

borzasztó ijedelme. — 
Protestant izmus, zsidóság, szabadkőművesség, 

Tisza-klikk, kormánypárt , függetlenségi párt , Kossuth 
taní tványai és hivei s a többiek, kik a jelenlegi dáridós 
kedvű szabadelvű szövetséget alkotják e Lazában a 
kathol ikus vallás megalázására, ret tenetes kiábrándu-
lásra lá t ják magukat tuszkoltatni a világon történő 
események által. Perier Casimir, a franczia köztársa-
ságnak, melyet mindenki szabadkőművesnek és atheus-
nak ismert és tart, elnöke, Carnot és Grévy példájától 
eltérőleg, szent misére kezd járni a t emplomba; Vilmos 
császár imára és munkára hivja fel alattvalóit az isten-
telen szoczializmus és anarchia ellen ; sőt maga az 
„öreg összeesküvő" és „vén forradalmár" Crispi is 
bűnbánato t h i rde t , Is tent és vallást ajánl, s a 
Vat ikánba kezd já rn i segitségért — szintén az 
istentelen s mint ilyen, anyagi, állami eszközökkel meg-
fékezhetetlen anarchizmus ellen. A magyar szabadelvű 
összeesküvést a katholiczizmus ellen, megrémiti az. ha 
az emberek lelkiismerete felébred és azt hirdeti, 
hogy a szabadelvüség által keltett embertelenség és 
barbár önkény ellen nincs menekvés, nincs gyógyszer, 
— csak az isteni félelemben és annak uralmában. A 
kormányon ülő magyar zsidó-protestáns-szabadkőmüves 
szabadelvüség i jedelmét a kormány félhivatalosának, a 
„Nemzet"-nek egy Rómából kelt levele a dider-
gésig s a hajszálak égbemeredéseig hiven megjelenit i 
az olvasó előtt, s azért azt egész ter jedelmében átvesz-
szük olvasóink számára, hogy Magyarország kath. pap-
sága lássa, kik, mily szellemmel csinálják e hazában az 
apostoli király tanácsát és támaszát képező kormány-
párt i szabadelvüséget. A czikk derekán it t-ott és a 
végén találni fogsz, nyájas olvasó, hangokat , melyek 
bizonyára emlékeztetni fognak arra, hogy Bileam 
szamara is öntudatlanul mondta az igaz jövendőt . 

A „Nemzet" riadalmának czime ez : „A Syllabus 
j diadala" ; szövege pedig imigy következik : 

„A hármas-szövetség barátai nyugtalankodnak, 
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különösen azóta, hogy Crispi Bongh.it*) t i tkos misz-
szióban elküldte a franczia köztársaság elnökéhez. 

Mi készül arra az időre, mikorára letelik a szer-
ződés ? 

S most ime, Francziaország kebelbarát jához, a 
Vatikánhoz közeledik az olasz kormány feje, Francesco 
Crispi. Nem annyira az az érdekes, hogy a király ki-
nevezte Sarto biborost Velencze pá t r iá rkájává (egy-
szerre fe lhagyván a Vat ikán ellen való merev maga-
tartásával), s nem is az, hogy a pápa viszont t isztán 
olasz nemzeti apostoli praefecturát állított föl az afri-
kai olasz gyarmatokban ; hanem Crispinek Nápolyban 
tar tot t beszéde, melyben az egyházi hatóságok segé-
lyére számított az anarchizmus elnyomásában, s az a 
sok színfalak mögött i alkudozás, mely e nyi lvános en-
tente cordiale kitörését megelőzte. 

H o g y mi történik a színfalak mögött , mi nem, 
ki tudhatná ? Csak annyi bizonyos, hogy Guarino bibo-
ros, Messina érseke (és Crispi földije), nagyon sokat 
kocsizott a Vatikán és a Braschi-palota közt, a hol 
Crispi hivatala van. S annyi bizonyos, hogy a „vén for-
radalmár/ ' az „öreg összeesküvő", mint Crispi önmagát 
elnevezte egyik tavaszi beszéde alkalmával, egyszerre 
annyira megváltozott , hogy alig lehet ráismerni. 

I X . Pius önelégülten mosolyoghat az Elys ium 
kék ablakán, ha arra gondol, hogy holt testét egy csa-
pat olasz a vízbe akarta dobni, mikor a Vat ikánból az 
Angyal-hidon keresztül a San-Lorenzoba vitték. Mo-
solyoghat, lá tván Syllabusának diadalát. 

Mi is volt az a Syllabus ? A katholikus egyház 
merész keztyüdobása a modern társadalom ellen, kiát-
kozása a X I X . század eszméinek, elveinek és fölsorolása 
azoknak az elveknek, melyeket az egyház megenged. 
Tehát semmi suffrage universelle, semmi vallásszabad-
ság, semmi sajtószabadság, semmi társulási jog . (Bor-
zasztó ! A szerk.) 

Csalódtak az olasz államférfiak, mikor az utolsó 
25 év alatt a liberálizmus elveinek diadalrajut ta tásán 
fáradoztak ! 

Csalódtak, mikor a n y ű g nélkül való e.mberi észre 
támaszkodva, a lelkiismereti szabadságért harczoltak s 
szobrot emeltek Giordano Brúnónak ! 

Csalódtak, mikor kutyába sem vet ték a szent atya 
filozófiáját s encziklikáit és mentek a maguk u t j á n ! 

Csalódtak, mert az igazság ott van a másik félen, 
tul a Tiberisen, a szent atya börtönében, hova most 
segélytkérő szemmel néznek, beismervén tehetetlensé-
güket az anarchizmus, „a föld legsötétebb odúiból elő-
mászó ez infámis szekta" ellen. (Lásd a nápolyi beszé-
det.) Odaát a Vat ikánban van a megif juhodás forrása, 
az üdv kezdete, Michelangelo kupolá ja alatt. 

S ha az olasz társadalom meg akar menekülni, 
ha a monarchia konszolidálódni akar, ha az olasz haza 
meg akar erősödni az egységben és függetlenségben, 
akkor menjen föl Bramante lépcsőjén s kér je a pápa 
áldását. 

Igazán, oly hihetetlen, oly különös dolgok történ-

tek hirtelenül, villámszerű gyorsasággal, előkészületle-
nül, az u tóbbi napok alatt, hogy az ember rémeket 
ha j landó látni. Csak nem fog az olasz liberálizmus 
csődöt mondani , hogy X H I . Leó legyen a tömeg-
gondnoka ? 

Az országban gazdasági válság dul s az ország 
erői nem elégségesek ennek megszüntetésére. 

A múltkor egy világraszóló bot ránypör t tárgyal t 
a törvényszék, s annyira nem funkcziónált , hogy még 
azt is fölmentet te , a ki egész határozot tan bűnösnek 
mondta magát . 

A köznyugalmat az anarchia réme bolygat ja meg, 
s ez ellen a pápánál keres orvoslást Olaszország. (Iga-
zán szörnyű gondolat egy szabadelvű fejre nézve ! A 
szerk.) 

Mire való volt akkor Olaszország megif juhodás a? 
Mire való volt a 30 évi szabadság? A liberális intéz-
mények ? 

De hátha csak rémlátás az egész ! Bizunk Olasz-
ország államféríiainak liberális voltában, s nem hisszük, 
hogy annyira men jen a dolog, 

hogy az olasz ka tonáknak ezentúl csak lelkigya-
korla tokat lesz szabad tar tani a fegyveres gyakorlatok 
helyet t ; 

hogy szeptember 20-án nem Róma elfoglalásának 
25. évfordulóját , hanem szent Eusztách martir ünnepét 
fogják megülni, mely arra a napra es ik; 

hogy kiviteli vámot fognak vetni a pápai áldá-
sokra és teljes búcsúkra . 

s hogy kénéleg helyet t szentelt vizzel fogják 
permetezni a peronosporás szőlőket." 

Nos, hogy mienk legyen az utolsó szó, ez a sok 
hogy nem fog bekövetkezni ; de hogy van valami tömjén-
szag a levegőben, a mitől az ördög pusztul, és szebb 
jövő készül, — azt a magyar szabadelvű kormánypár t 
lapjának az orra nagyon jó l megérezte. P ros i t ! ?? 

Spalato. Az I. nemzetközi keresztény archaeologiai kon-
gresszusról. — 

F. é. augusztus 20., 21., 22-én Spalatóban a keresz-
tény archaeologiai tudomány képviselői kongresszust tar-
tottak. Képviselve volt Róma, Berlin, Bécs, Budapest, 
Szentpétervár, stb. Magyarországot, — a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter megbízásából, — dr Czobor Béla 
egyet. m. tanár képviselte. 

A nemzetközi archaeologiai kongresszus öt szakosz-
tályra volt felosztva, u. m. I. szakosztály, mely Ausztria 
és Magyarország, valamint a régi Illyria őskeresztény 
feliratainak és műemlékeinek kiadási tervezetével foglal-
kozott. JEnnek a szakosztálynak elnöke volt Müller Miklós 
dr (Berlin), előadói Horazio Marucchi, a Vatikán egyip-
tomi műemlékei muzeumának igazgatója és Czobor Béla 
dr budapesti egyetemi m. tanár. A szakosztály elhatározta, 
hogy egy római központi választmány küldessék ki, mely 
magát Magyarországból, Ausztriából és a régi Illyriából 
ki fogja egészíteni és a tervezett nagyszabású kiadványt 
elő fogja készíteni. 

A II. szakosztály a keresztény archaeologiai oktatás 
kérdésével foglalkozott. Ennek a szakosztálynak elnöke 

*) A ki a Vatikánnal való kibékülésnek egyik fő-fő liberális 
szószólója. A szerk. 
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volt Neumann Vilmos dr bécsi egyetemi tanár,, előadói 
Svoboda Henrik dr bécsi egyetemi tanár és Szentgyörgyi 
Sándor dr (Zágráb). A szakosztály határozatilag kimon-
dotta, hogy Európa összes kormányaihoz és főpapjaihoz 
felterjesztés intéztessék abból a czélból, hogy az egyeteme-
ken, a papnevelő intézetekben az őskeresztény archaeologiai 
tudomány művelésére külön tanszék és ezek mellett 
archaeologiai muzeumok állíttassanak fel és rendeztesse-
nek be. 

A III. szakosztály, melynek elnöke Czobor Béla dr, 
előadója pedig Schulze Viktor dr (Greifswald) volt, a fel-
állítandó őskeresztény muzeumok szervezetének és beren-
dezésének részletkérdéseit beszélte meg és ebben az irány-
ban szabályzat-tervezetet dolgozott ki. 

A IV. szakosztály, melynek elnöke Hoffer Sándor 
S. J . (Travnik) volt, a „Patrológia" vagyis az őskeresz-
tény szent atyák műveinek minél intenzivebb tanítása 
kérdésével foglalkozott, mert ezek a művek vetnek élén-
kebb világot ezekre az őskeresztény századokra. 

Végül az V. szakosztály inkább helyi érdekű volt, 
a mennyiben Dalmáczia műemlékeivel foglalkozott. Elnöke 
volt Ljubics Simon (Lesina), előadója Jelics dr (Zára). 

A kongresszus összesen öt nyilvános gyűlést tartott, 
melyen a különböző nemzetek műemlékeit ismertették a 
száuios felolvasók. A felolvasások és értekezések közül 
különösen kiemelkedtek Mgr. Wilpert nagyfontosságú ta-
nulmánya, a római katakombákban folytatott legújabb 
kutatásainak eredményéről ; továbbá Bulics dr, Salona 
őskeresztény korbeli műemlékeiről ; Mollináry bárónak a 
boszniai és herczegovinai őskereszténykorbeli emlékeiről ; 
De Vaalnak Róma fontosabb őskeresztény emlékeiről; 
Marucchi dr-nak és Neuman dr-nak kitűnő tanulmányai a 
régi műemlékek hamisítványairól. A negyedik nyilvános 
ülésben Czobor Béla dr az 1896-évi budapesti milleniumi 
kiállításról értekezett latin nyelven. Körvonalazta ennek 
az ezredéves kiállításnak czélját és fontosságát és tüze-
tesen beszélt ennek a kiállításnak archaeologiai csoport-
járól, annak berendezéséről és az ott kiállítandó régisé-
gekről. Egyúttal a kiállítás elnökének nevében és meg-
bízásából meghívta a kongresszus tagjait a budapesti ki-
állításra. A tudósok nagy érdeklődéssel hallgatták Czobor 
dr fejtegetéseit és megígérték, hogy a ki csak teheti el-
jön a budapesti milleniumi kiállításra, esetleg ebből az 
alkalomból Budapesten őskeresztény archaeologiai kon-
gresszust tartanak, vagy előkészítő értekezlet lesz Buda-
pesten, a már kitűzött és 1897. évben Ravennában meg-
tartandó nemzetközi ker. archaeologiai kongresszus tár-
gyában. 

IRODALOM. 
„Analecta ecclesiastica." 

1893. évi III. szám. 1. E Secretar. Erevium. I. 
0 szentsége 1893. évi márczius 4-én kelt Brevéje b. 
Gaiclns szent ferenczrendi áldozárról, akinek élete itt 
bővebben leíratik és tisztelete ünnepélyesen megengedte-
tik. II. 1893. évi márczius 17-én megerősíttetik a trap-
pista-rend három congregatiójának egyesülése egy fő alatt 
(latin'. 

2 ES. Congregatione Episcoporum et Regularium. 
Az aversanói püspök jövedelmének terheléséről (latin). 

3. E S. Congregatione Concilii (latin) házasságügyi 
kérdések. 

4. E S. Congregatione de propaganda lide (latin). 
A sz. Congregatió utasításai Keletindia megtérítésére. 

5. E S. Congregatione Indicis. Eltiltja a Rosmini 
tévelyeinek védelmére kiadott könyveket (latin). 

6. E S. Rituum Congregatione. I . Közöltetnek a b. 
Laicliis tiszteletére mondandó miseimák. II. Megállapítta-
tik szent Domonkos III-ik rendjének elsősége a többi 
ájtatos társulatok fölött az ünnepélyes körmenetekben. 
III. Ujabb kérdések eldöntése szt. Ferencz III. rendje 
ügyében. IV. Döntvény a Confraternitások egymástól való 
távolsága kérdésében (latin). 

7. Analecta Vetera. I. De S. Josepho folytatás (latin). 
II. Egy fölötte érdekes házassági kérdés (latin). A kérdés 
lényegét ideírjuk. Flórenczben 1679. évben a következő 
eset adta elő magát. Egy izraelita asszony, miután kike-
resztelkedett, föl lett mentve a házasság köteléke alól» 
még pedig virtute Privilegii Eidei. Férje megmaradt a 
zsidó vallásban és egy más nőt vett el. Azonban az első 
feleség azt remélvén, hogy férje szintén megkeresztelke-
dik, nem akart férjhez menni. Es valóban, a férj ki is 
keresztelkedett u j nejével egyetemben. Most azonban az 
első feleség, aki nem akart a privilégium jogával élni, 
most visszaköveteli férjét. A florenczi szentszék Rómába 
terjesztette az ügyet, ahonnét aztán az eldöntés meg is 
jött. A szives olvasó, akit e kérdés nagyon érdekel, ren-
delje meg az „Analectátu. 

8. Analecta varia. I. a Jubileumról (latin). Cadene 
szerkesztő praelatus jeles czikkének folytatása és befeje-
zése. II. a Szerzetesekről (franczia) folytatás. 

9. A pápák művei: Szent Pál társulata 19 elágazás-
ban (franczia). 

10. A morális több érdekes kérdése (latin). I. az el-
adandó tárgyak áráról. II. az árverezésről. III a mono-
poliumról stb. egészen a XIII. számig az érdekesnél ér-
dekesebb casusok. 

11. Ne pereant, vagyis az audiencziák története, 
mely audiencziák közöl ki kell emelnünk a márczius 
2-dikit, amidőn is a bibornokok és püspökök collegiuma 
tisztelgett ő szentségénél Jubileuma alkalmából, amelyhez 
e napon még két más emlékünnep is fűződött, úgymint 
ő szentsége születésének (1810. márcz. 2.) és koronázta-
tásának (1878. márcz. 3.) évfordulója. 

12. Revue critique (latin). Melchers bibornok müve 
„De canonica dioecesium visitatione) megírta Steinhuber 
jézustársasági atya és több Congregatiók Consultore, aki 
nemrég, mint a t. olvasók tudják, ő szentsége által bi-
bornokká lett kinevezve. 

Pár szó a beatiíicatióról. 
Az aAnalectau ismertetése közben már eddig is több 

beatiíicatióról volt említés téve. Jónak találom itt röviden 
elmondani, hogy minő processuson megy át a boldoggá-
avatás ? 

I. Tisztelet a nép részéről. Ez az első lépés a bol-
doggáavatáshoz. Igy például b. Laichisról, akit fönnebb 
emiitettünk, azt olvassuk a pápai Brevében, melyről 
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ugyancsak fönnebb volt szó, hogy halála után a nép 
csókjaival árasztotta el és ruháját darabokra tépte, hogy 
ereklyét vihessen magával. Továbbá szent gyanánt tiszteli 
az ilyent a nép és segítségül hivja. Mindezeknek hire 
eljut az illető megyés püspökhöz és ekkor kezdődik 

II. A hivatalos vizsgálat a püspök, részéről. A püs-
pök megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy az illető-
nek életszentsége földerittessék, elrendeli a tanuk kihall-
gatását, és ha a vizsgálattól az derül ki, hogy az illető 
valóban szentül élt és halt meg, ugy a püspök jelentést 
tesz Rómába a Szertartások szent Congregatiójához. 

III. A Szertartások szent Congregatiója megvizsgálja 
a püspök által beküldött jegyzőkönyvet, szükség esetén 
uj kihallgatásokat rendel el. Magától értetődik, hogy amit 
emberi elme csak kigondolhat a boldoggáavatás megdön-
tésére, azt mind felhozzák. Ez az oppugnatió az úgyneve-
zett diabolus rotae (kevésbé illő elnevezés) feladata. Mi-
után minden ellenérv meg lett döntve és kiderítve, hogy 
az illető az erények hősi fokát elérte, akkor a szent 
Congregatió jelentést tesz hivatalból ő szentségének. Erre 
következik 

IV. A Breve őszentségétől kiadva, mely Brevében 
az egyház feje hivatalosan kijelenti ex cathedra, hogy az 
illető, akinek ügye kérdésben forog, a lieroicus erények 
magaslatára emelkedett. Ezután azonban még mindig 
folytatják a vizsgálatot és szerzik az adatokat és alkalmas 
időben megkezdi a szent Congregatió 

V. A csodák vizsgálatát. A beatificatióhoz két csoda 
konstatálása kívántatik. Midőn legalább két csoda min-
den kétségen felül ki lett deritve, akkor az ügy hiva-
talból ő szentségéhez áttétetik, aki az ügyet megviszgálja 
és amennyiben a szent Congregatió véleményét és ítéle-
tét helybenhagyja, kiad 

VI. Egy uj Brevét, mely Brevének tartalma a kide-
rített csodák megerősítése. Ezután ismét összeül a szent 
Congregatió és arról tanácskozik, hogy az eddig kiderí-
tett tények után lehet-e 

VII. Kimondani az illető beatificatióját, vagyis : meg 
lehet-e engedni az illetőnek nyilvános tiszteletét. A szent 
Congregatió erre a dolgot újból és újból megvizsgálván, 
megadja a kérdésre a feleletet, ami az előzmények után 
rendesen igenlő szokott lenni, és pedig mint már eddig 
is láttuk, egyhangú itélet alapján. Miután a szent Congre-
gatió ítéletét meghozta, azt ő szentsége elé terjeszti hiva-
talból, habár ő szentsége a tanácskozások menetét, elejé-
től végig figyelemmel kiséri. Miután a dolog ennyire 
megérett, ő szentsége bizonyos ünnepélyes alkalomra vár, 
hogy az érintett ügyben kiadja az ő 

VIII. Apostoli levelét (Litterae apostolicae in Forma 
Brevis). Ezen aposoli levélben előadja alkalmas bevezetés 
után, mely az idők körülményeinek megfelel, hogy ki 
volt, mi volt az illető, leirja továbbá annak életét, halá-
lát, az előfordult csodákat. Előadja továbbá mindazt, 
amit ez ügyben a szent Congregatió és az egyház feje 
hivatalból közölt (vagyis az eddig érintett pontokat), végül 
kijelenti, hogy az illetőt szabad ezentúl boldog névvel 
tisztelni, ereklyéit ünnepélyesen körül hordozni, nyilvános 
tiszteletre kitenni, képét sugarakkal ékitni, officiumot és 
misét mondani tiszteletére azon imákkal, melyek ő szent-

sége megerősítésével jelennek meg. Ugyanezen Brevében 
kijelenti egyszersmind az egyház feje, hogy az illető offi-
ciumot és misét csak azon helyen szabad végezni, ahol 
az illető élt és működött, és ha szerzetes volt, az illető 
szerzet templomaiban, még pedig azon naptól kezdve, ami-
dőn Rómában a vatikán templomában az első ünnepélyes 
mise elmondatott, egy év lefolyása alatt duplex maior 
rítussal. Végül kiadja a szent Congregatió 

IX. Azon imákat, melyeket az illető boldog tisztele-
tére az officiumban és szent misében mondani kell. 

Ennyiből áll a boldoggáavatás processusa időnkben. 
Régen nem ment ez formán keresztül, de mindenkor meg-
tartatott az a szigor az igazság kiderítésében, ami egye-
dül biztosit minden tévely ellen. 

Az Analecta eddigi ismertetéséből azt is láttuk, 
hogy egy egy ily ünnepélyes actus előzményei századokig 
is elhúzódnak. Igy látjuk épp a mult közleményből, hogy 
Lanuinus karthauzi szerzetes tisztelete 1893. évi február 
4-én lett ünnepélyesen Breve által megengedve, holott az 
emiitett közleményből látjuk, hogy Lanuinus a karthauzi-
rend első idejében élt és szent Brúnónak, a karthauzi-
rend alapitójának kortársa és a rend igazgatásában köz-
vetlen utódja vala. Ennek pedig idestova 800 éve; de 
mindenesetre több 750 évnél, hogy Lanuinust a nép szent 
gyanánt kezdte tisztelni. De hát az egyház az ő enuncia 
tióiban nem méri az éveket emberi számítás szerint. 

A beatificatió után következik a szenttéavatás. En-
nek ismét külön előzményei vannak, amelyekről talán 
egy más alkalommal leszek bátor némieket elmondani. 
I t t csak annyit jegyzek meg, hogy a szenttéavatottnak 
képét nem sugarak, hanem fénykör ékesíti megkülönböz-
tetésül. De ezzel koránt sem mondhatjuk azt, hogy pél-
dául egy szenttéavatott a hősi erényeket nagyobb fokban 
birta volna szükségképpen mint egy olyan, aki csak bol-
doggá lett avatva. x— 

V E G Y E S E K . 
*** A Vaszary hajsz külföldön, a hol a mi dolgain-

kat nem értik, mert közelről nem láthatják, fanyar gyü-
mölcsöket tsrem. Épp most olvassuk egy jó szellemű 
kath. német lapban azt a történeti tévedést, hogy „in 
diesem kritischen Augenblicke ist zwischen dem Fürst-
primas und einem grossen Theile des ungarischen katho-
lischen Volkes ein Conflikt ausgebrochen, der sehr ernster 
Natur ist." Szó sincs róla. Még a „Fejérmegyei Napló" 
maga is ezt mondja a hgprimás balassa-gyarmati beszéde 
u tán : „Az a beszéd, melylyel Vaszary Kolos bibornok, 
hgprimás a királyt hétfőn Balassa-Gyarmaton üdvözöl te , . . . 
nagy megnyugvásunkra szolgál." Tehát az elefánt nem 
elefánt, hanem csak szúnyog. Arról a balassa-gyarmati 
primásj, beszédről egyébiránt mi is tudnánk valamit beszélni. 
De mivel azon, nem minden erkölcsi erőszak nélkül, maga a 
király czeruzázott, nekünk pedig még hozzáadni valónk 
volna, nem pedig elvenni való, mint a király tette, hát 
inkább hallgatunk ezúttal. Majd megjöhet még a mi be-
szélésünknek is az ideje. Most, és mig él, „bizunk a ki-
rályban" ; de nem űzhetjük el félelmünket, aggodalmain-
ka t ; mert nem üthetjük el a valóságok köréből az aggo-
dalmakat okozó tényeket. 
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— Örömmel értesültünk, hogy a gyertyó-szentmiklósi 
kerületben, hol az elvallástalanodott kormánypárt Matle-
kovicscsal akar legújabban szerencsét próbálói, a nemzeti 
párt dr Groisz Gusztáv nyug. egyetemi tanárt, katholikus 
embert, az erdélyi kath. Status érdemes előkelő tagját 
hivta meg. íme, a katholikus öntudat felébredése még a 
nemzeti pártnak is segitségére lehet, csak tudják a nem-
zeti párt vezérei az erőre kapott vallásos áramlatot meg-
nyerni és szabadelvű tetszelgés által maguktól el nem 
riasztani. Apponyi Albert grófnak, ha Gyergyó Szent-
Miklósra csakugyan lerándul, meg kell magyarázni, hogy 
mit értett ő az alatt, mikor a mindent felforgató s a 
vallástalanság felállamjogositásáig menő szabadelvű tvja-
vaslatok ellen való agitácziót elitélte. Egy egészséges or-
ganizmus a bele behatolni erőködő kóros anyag ellen 
mindég reagál, valóságosan agitál. Nép, mely a polgári 
házasságot a vallásos szellem reakcziója nélkül szöröstől-
bőröstől befogadja, — megérett az elpusztulásra. Magya-
rázzuk ki, hogy micsoda agitáczió szabad, micsoda nem. 
Clara pacta, boni amici ! 

— A magyar protestántizmus oszlopai. F. hó 16-án 
bontották fel a tiszáninneni kalvinista egyházkerület uj 
főgondnokának megválasztására beadott szavazatokat. Báró 
Vay Béla kapott 323 szavazatot, Szilágyi Dezső 22, Tisza 
István 22, Mocsáry Lajos 10, Meczner Béla 8 szavazatot. 

— A kath. vallás védelmére alakuló néppárt pro-
grammât, annak velős kivonatát, időszerűnek tar t juk mi 
is közölni. A lefolyt országgyűlési ülésszak ugy össze-
vissza kuszálta a pártokat, hogy az ember ki sem ismeri 
magát ; a szélsőbalon oly kormánypárt támadt, mely a 
jobboldalinak erős konkurencziát csinált a minisztérium 
támogatásában. A tulajdonképeni kormánypártból pedig egy 
pártszinezet nélküli elem vált ki ; a szélsőbal 4—5 részre 
szakadozott s e sivár állapot égetően szükségessé teszi, 
mint azt többször kiemeltük lapunkban, egy egészséges, 
a nép érdekeit szolgáló s nem az üres szabadelvüségben 
liczitáló párt szervezéset. A katholikus vallás védelmére 
alakuló néppárt programmja ez : I. A vallásügyi törvé-
nyek revíziója. Nevezetesen : a) az 1868-iki azon törvény-
czikkek revíziója, amelyek az áttérésre, a vegyes házas-
ságból származó gyermekek vallására, és az ünnepi mun-
kaszünetre vonatkoznak; b) az 1894-iki és két törvény-
hozó ház által részben megszavazott házassági, vallásügyi 
és anyakönyvi törvényjavaslatok revíziója szentesítés ese-
tére. II. A nemzetiségek kibékítése a magyar államesz-
mével. III. Közgazdasági állapotaink javítása. Mely czél-
ból akar juk : 1. a kisbirtokok védelmét, a) a birtok-rész 
meghatározása által, melyre a végrehajtási jog kiterjeszt-
hető ne legyen, b) az olcsóbb hitel hozzáférhetőbbé tétele 
által, c) földmivelési iskolák felállítása és a gabonavámok 
módosítása á l ta l ; 2. akarjuk a kisipar védelmét, a) ipar-
iskolák fejlesztése által, b) az iparjognak az illető ipar-
ágban szerzett képzettségéhez való kötése által, c) az 
iparczikkek vámvédelme által, d) az iparos és mezei mun-
kásoknak, betegség és munkaképtelenség esetére, kötelező 
állami biztosítása által. IV. Az adótörvény módosítása. 

Megvallva az igazat ez az a Religio abc-jéenk a fele. S 
nálunk az A, a nagy A — az országos kath. közoktatás-
nak és nevelésnek autonom ujjáteremtése. 

— A G asp ar ich- emlék leleplezése. Gasparich Márk 
Kilit egykori szt.-Ferenczrendi szerzetesnek, aki az 1848/49. 
önvédelmi harezban a legjelesebbek közé emelkedett föl, 
szülőföldjén, Perlakon, emlékszobrot állítottak — s e hó 
8-án leplezték le. Az ünnepélyen az egész Muraköz la-
kossága képviselve volt. Tóth Sándor áll. isk. igazgató 
magvas beszédet mondot, Kele György egy lendületes 
ódát szavalt, Glina András pedig a hős szerzetes élet-
rajzát ismertette. Az ünnep rendezését Gasparich Vincze 
köszönte meg a család nevében. Gasparich Márk Kiií-
tet, miután a szabadságharezot mint rendithetlen bátor-
ságú katona küzdötte végig, ellenségei besugására 1853. 
szept. 2-án elfogták és Pozsonyban bitón végezték ki. 
Emlékoszlopán kereszt és kard alatt a következő sorok 
állanak : Gasparich Márk sz. Ferenczrendi szerzetesnek 
1810—1853. A magyar szabadság muraközi vértanu-
jának : Muraköz közönsége. Éljen . . . és élni fog a haza! 
Szülőházát is emléktáblával jelölték meg. 

— Az egyházpolitikai javaslatok a főrendiházi bi-
zottságban. A főrendiház közjogi, törvénykezésügyi, pénz-
ügyi és közgazdasági bizottsága f. évi szeptember hó 
25-én, kedden d. e. 11 órakor ülést tar t . A tanácskozás 
tárgyai : 1. Az állami anyakönyvekről. 2. A gyermekek 
vallásáról. 3. A vallás szabad gyakorlatáról. 4. Az izraelita 
vallásról szóló törvényjavaslatok. 

— A kongrua-rendezés ügyében újdonság megtudni, 
hogy az u j vallásügyi miniszter, Eötvös Loránd báró, 
junius hóban az országos nagybizottság elnöke, dr Samassa 
József egri érsek előtt kijelentette, hogy az ügyet hala-
déktalanul tanulmányozni fogja és reményli, hogy ez ősz-
szel, körülbelül október derekán, a szükséges további lé-
pések megtehetők lesznek, melyek előfutárául ő felsége az 
egyházi javadalmak jövedelmeinek összeirási tervezetéhez 
jóváhagyását adja. 

— A katholikus vallás ellen megindult állampoliti 
kai és társadalmi hareznak megvan az a nagy haszna, 
hogy ébreszti a kath. öntudatot és éleszti a katholikus 
hitéletet. A katholikusok országszerte sorakoznak, tömő 
rülnek. Legújabban Nagyváradról érkezett az örvendetes 
hir, hogy ott f. hó 13-án megalakult a „Szent László 
irodalmi társaságCzélja nyomdát állítani és lapot kiadni 
s egyéb irodalmi termékek kiadásáról gondoskodni. Bi-
zony ideje már, mert még imakönyvekről is zsidók kezd-
tek már számunkra gondoskodni, népünk pedig el van 
árasztva zsidó képes és nem képes magyar és német 
jornálok által ! 

— Uj kath. kör Nyitramegyében. Holicson mozgalom 
indult meg egy kath. kör megalakítása iránt. Vaczulik 
ügyvéd, az eszme mozgatója, ebbeli törekvésével általános 
visszhangra talál az ottani katholikusok közt. Mi szívből 
üdvözöljük a mozgalmat s a nemes czél, a kath. öntudat 
ápolása tekintetéből, a kör mielőbbi felállítását óhajt juk. 
A nehéz idők bajait csak a testvéri egyesülés érzete eny-
hítheti mi számunkra. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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f ARTALOM. Vezeresrmek es Tanulmányok : A középiskolai tanitás^ legelhanyagoltabb része. — Dr Samassa Jószef egri érsek beszéde a 
A hogy már régen kellett volna főrendiház hármas bizottságának f. hó 25-én tartott ülésében. — Egyházi tudósítások: B u d a p e s t 

országszerte eliárni. — B r u x e l l e s : A III. nemzetközi katholikus tudományos kongresszusról. — R ó m a : Hirek az örök városból. — 

A középiskolai tanitás legelhanyagoltabb 
része.x) 

Mely ik a z ? 
A hit tan. Ez kétségtelen; de nem a hi t ta-

nárok az okai, mert ök fenhangon kiál tanak 
orvoslásért, de szavuk a pusztában elhangzik. A 
fenálló bajokon ök maguktól nem segithetnek s 
felülről a segitséget még eddig hiába várják. 
Hogy mily viszás az állapot, most már nemcsak 
a hit tanárok, hanem világi tanárok is fennen 
hirdetik, mi semmi szin a la t t sem lehet a h i t tan i -
tásnak előnyére. Aki Molnárnak értekezését elol-
vassa, meggyőződhetik róla, hogy a hi t tanárok pa-
nasza és segély kiáltása nem alaptalan. Mert addig 
erős kath. nemzedéket nem várhatunk, mig a hittanitás 
a jelenlegi állapotbanmarad. D e h o g y e l f o g u l t s á g r ó l 
ne vádoljanak, ide ik ta tom szórói-szóra a fen t 
jelzett értekezésnek a h i t t anra vonatkozó rész-
leteit : 

„Kérdés már most, vájjon a vallástan ele-
sik-e, miután a közölt keretben2) helyet nem 
foglal r 

„Erre a tervezet nem ad választ, tehát a 
kombináczióra vagyunk utalva." 

„A forma azt mondja, hogy elesik; mer t 
mi a 12 rendes tárgy között felsorol 7a nincs, 

Idevonatkozó rész'et a következő czimü érteke-
zésből: „Az egységes középiskola mint reformIrta Molnár 
István dr pozsonyi tanár. Különlenyomat a »Középiskola" 
czimü szakfolyóiratból. 

2) T. i. az államomnipotenczia jövendő iskolája, ugy 
mint Francziaországban, hitvallástalan akar lenni. 

A szerk. 

ez logice mellőzöttnek veendő. Viszont a prak-
szis, a józan ész, a közszükséglet s még más 
száz tekinte t azt mondja, hogy a mely ország-
ban az a lkotmány pecsétje a királyi eskü; a 
jogszolgáltatásnak ott , a hol a bizonyitékok el-
fogynak, egyetlen érvényes próbája ismét ez egy 
élő Istenre mondot t eskü : o t t a vallástanitásnak 
a jövő nemzedék emberöltőjének képzésmenetében 
szükségképpen helyet kell, hogy foglaljon. Vagy 
éppen akkor hagynók ki a vallástant az iskolá-

j ból, mikor a hadseregnél az ünnepélyes feleske-
1 tés szentségében, a predikáczióra való járás gya-

koritásában, sürü gyónásban stb. keresünk pana-
ceát a tömeges öngyilkosság, zászlóelhagyás és 
szökés ellen?" 

„Ha igaz, és mer t igaz, „hogy minden or-
szág támasza, talpköve a tiszta erkölcs akkor 
azt a disciplinât, mely ennek tüzetes gondozá-
sára van hivatva, nem volna szabad ötödik ke-
réknek1) tekinteni a kocsiban". 

„Pedig hogy ma igy van, az nemcsak látszat, 
j hanem szomorú valóság. És ezt tényekkel fogom 
j beigazolni." 

„Az állam felügyelete a la t t i középiskolák-
; ban, mint köztudomásu, a t anárnak minden 

lépése, a tani tandó anyag terjedelme, tárgya, 
czélja, egymásutánja a legapróbb részletekig elő 
van irva, szóval mi tanárok a kathedrán minisz-
terileg szentesitett kot tákból énekelünk. Ellen-
b e n a k ö z é p i s k o l a i h i t t a n á r n a k abszolúte semmi-

Pedig tényleg annak veszik. B. G. 
25 
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féle paedagogiai utasítása, vezérfonala, utmutatása 
a püspöki kartól nincsen. Ez m e g m o n d m i n d e n t . " 

„Ez a sajnos tény a bőséges kút for rása 
annak a sereg absurdumnak, mely a h i tokta tás 
körében régóta mutatkozik. És mielőt t ennek 
részletezésére á t térnék, sietek megjegyezni ket-
t ő t : 1. azt, hogy részletes megfigyeléseim csak a 
r. k. vallásoktatásra vonatkoznak; másodszor azt? 
hogy a hi t tudományokat , mint volt kispap, elég 
közelről ismerem." 

„Figyelemmel kisértem ugyan a gör.-kel., 
evang., helvét és izraelita vallású h i tokta tás t is; 
de miután az állam ezeknek gondozását és ter-
hét nagyrészben a felekezetekre vagy érdekel-
tekre hári tot ta , hát erről nem akarok beszélni 
azért, mer t az a közmondás megforditva is áll, 
hogy: a milyen a munka , olyan a fizetés. A 
hittanárság nálunk nem állás, csak állapot, mint 
akár a korelnökség. I n n e n v a n , h o g y sokkal jobban 
hasonlít pályatévesztéshez, m i n t a pá lyavá lasz tás -
hoz . Purgatórium az, melyben a káplán kivárja, 
kiböjtöli a plebánosság mennyországát." 

„Nézzük igaz-e? 
„Ha valahol h i t t aná r ra van szükség, akkor 

irnak az illető egyházmegyei ordinariátusnak, 
hogy gondoskodjék emberről. A kir. kath. inté-
z e t e k e t k i v é v e , hittanári rendes fizetés nincs ; a 
szegények ma is csak szegődvényesek, ugy hogy a 
papok egymás között komoly tréfából azt tartják a 
hittanárságra, legalkalmasabbnak, a ki gyomorhu- j 
rutos ; mert 4—6 száz forintból is elélhet. I l y 
silány lévén a dijazás, a püspöki udvar sakksa-
játékosai — már t. i. a kik a káplánokat tol ják-
rakják ide-oda, hagyományszerüleg olyan egyén ! 
után szimatolnak, a. kinek az illető tanintézet 
városában laknak szülei, s igy o t tan könnyebben 
fenn tudja magát tar tani . 

„Hogy az illetőnek van-e kedve2) az iskolai 
foglalkozáshoz? rendelkezik-e olyan szónoki te-
hetséggel, mely az Isten igéjének hirdetésében a 
siker t i t ká t képezi ? uralkodik-e biztos á t tekin-
téssel a tananyagon? van-e paedagogiai előkép-
zettsége ? ál talában olyan-e az egyénisége s ma-
gánélete, hogy ilyen exponált és kri t ikus állás-
ban megüti a mér téke t : az mind szóba sem ! 
kerül, de nem is kerülhet, mert hiszen örülni 
kell, ha valakit nagy unszolással reá lehet birni 
a r r a , hogy a szabadabb és kényelmesebb lelkipász-
tor kodást felcserélje ilyen szegényes, kötöt t , sok 

2) Pedig ez a leglényegesebb. 

szekatúrával, nyugtalansággal, felelőséggel, s a mi 
a legkeserűbb, sok és állandó fejtöréssel járó, há-
ládatlan, ideiglenes hivatalért. 

„A min t az első „minősítési táblázat-írás" 
ideje elkövetkezik, a direktor jelenti, hogy a 
h i t t aná rnak nincs kvalifikácziója. A fődirektor 
felhívja, hogy szerezzen. Mert most már ez 
is kell ám ! Igaz ugyan, hogy nem sántul 
bele egyik jelölt sem ezen mai minősítés meg-
szerzésébe; mert összesen igen keveset kell 
ér te tanulni s letételére csak a püspöki szék-
helyig kell menni, a hol a jelöl t től néhány kol-
legája egy kanonok felügyelete a la t t kérdezget 
egyetmást abból a részből, a mit müveit katho-
likusnak nem tudni nem igen lehet. Szóval: 
l á t t am már fehér elefántot , fekete ha t tyú t , de 
még bukot t h i t t aná r t nem lá t tam ; a minthogy 
nem is volna ér telme annak, hogy mesterséges 
gá takka l szorítsák le a je lentkezőket oly pályá-
tól, melyre igy is csak fogva lehet önkénteseket 
toborzani. De viszont annak a követelésnek sincs 
á m é r t e l m e , h o g y az efféle kvalifikáczíót a taná-
rival egyenértekünek ismerje el a tanárvilág, mely 
a diploma-szerzés közben éppen annyi bukási 
perczentet szenved el, min t a tanulóif júság ké-
s ő b b ő t ő l e . Szóval szigorban, terjedelemben, mély-
ségben és előkészületben a mai hittanári minősítés 
csak fonákja, visszája, árnyéka a tanárinak. I n n e n 
van aztán, hogy az uj h i t t anár helyzete uj kar-
tá rsa i közt rendesen félszeg s ugy van közöttük, 
min t a borbély a mesteremberek közöt t ; 1 ) rész-
ben operatör is; azok meg mind kevesebbnek 
t a r t j ák őt önmaguknál és férfi-szobalánynak csú-
folják. Igy van a h i t t aná r is : ő magának az 
„Ecclesia praecedit" elvénél fogva bizonyos meg-
különböztető t iszteletet arrogál ;2) a prakszisban 
pedig — legalább az állami iskolák programm-
jában — ot t van felsorolva3) a tanárok névsora 
után, de még a szolgáké előtt, h i tokta tó kollé-
gá i : az oláh tanitó, kálvinista rektor és zsidó 
sakter demokrat ikus társaságában. Nem mondom, 
hogy ez helyes, de igy van a prakszisban és 
hogy ebből a félszeg helyzetből mi minden növi 
ki magát, arról minden testületben igen mulat-
ságos epizodokat lehet hallani. 

„Ez igy nem jól van s ha a középiskolai 
reform alapos akar lenni, akkor erre a tan-

x) Sértő hasonlat. B. G. 
2) Jogosan. B. G. 
3) Vagy ott sincs. B. G. 
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tárgyra is kell terjeszkednie. Nevezetesen az 
államnak kívánnia kell a püspöki kartól, hogy 
a hittanári állás ugy elméleti készültség, 
mint paedagogiai előképzés dolgában, ugyan-
azon nivóra emeltessék a többi szakok tanári ál-
lásával; hogy igy a h i t t anár t és t á rgyá t ne 
legyen oka s jogczime senkinek se alább becsülni 
a maga szakánál. Ez a békés és eredményes 
együttműködés alapföltétele, a szellemi demo-
kráczia és egyenlőség posztnlatnma, az illető 
tantárgy becsületének kérdése. Nagyon természe-
tes, hogy aztán a hittanár kapjon a többi tanárral 
egyenlő fizetést; hiszen egyenlő kötelezettségek 
egyenlő jogokat föltételeznek. Ki kell tehá t kötn i 
i t t is a szakszerű kvalifikácziót és nem kell, 
nem szabad se hallgatag, se nyíl tan támogatn i 
azt az elavult felfogást, hogy a kit a szeminá-
rium falusi káplánnak kvalifikált, az csak fel-
húzza reverenda helyet a czimádat — és kész a 
középiskolai h i t t a n á r . M e r t vagy csalódik, vagy 
csal, a ki azt beszéli, hogy a püspöki székhelyen 
eljátszott2) mai egzamenszerü formaságot hi t ta-
nári kvalifikácziónák veszi valaki; ezt sem a ki 
adja, sem a ki kapja, nem hiszi el, ha a viszo-
nyokat ismeri, ha tudja, mi mindenféle szellemi 
gátakat kell nekünk tanároknak ma átugrálnunk 
vagy átmásznunk, mig a mensa deklinácziójának 
oktatására hivatalból képeseknek talál tatunk." 

„ H a a püspöki kar komolyan szivén viseli a 
hitélet fellendülését ; ha a tanul tabb osztálynak 
az egyházi kérdések i ránt i mai közömbösségét 
érdeklődésre akar ja vál toztatni : akkor első sor-
ban a hit tanárok képzéséről és neveléséről kell 
gondoskodnia. Annál könnyebben teheti ezt, mert 
hisz a budapesti egyetem mellett ugy is van 
szemináriuma; csak arra kell befolynia, hogy 
ide most már a hi t tanár i pályára készülő theolo-
gusok is bejussanak, akik elég erővel és kedvvel 
rendelkeznek arra, hogy a theologia mellett 
paedagogiát, bölcsészetet, esetleg lat in vagy ma-
gyar irodalmat is hallgassanak oly mértékben, 
hogy az alap- vagy paedagogiai vizsgálatot az 
egyetemi bölcsészeti kar bíráló bizottsága előtt, 
a hi t tanár i t pedig a theologiai fakultás által 
megszabandó országos mérték szerint megállhas-
sák. Ha elvette — és helyesen te t te — az állam 
a többi felekezetektől a tanárképesités jogát ;3) a 

x) Túlzás. 
2) Csúfolódás. 
3) A tanárképesités jogát az államomnipotenczia mo-

nopoliumává tenni nem lehet. ! 

katholikusok se vindikálhassák azt maguknak 
részben se; mer t : Quod uni iustum, alteri aequum. 
Ez, és csak ez az u t vezet a sikeres h i t tanár i 
működéshez; ez biztosit a mai — gúnyosan 
mondva — katechetának -— kollégái között paj-
táskodás és reverenda-sülyesztés nélkül is tisztes 
pozicziót, az teszi r á t e rme t t é nagyszerű erkölcs-
nemesitő hivatására. Mert hiszen a sikeres hit-
oktatáshoz a mélységes bölcseleti észgyakorlás 
elsőrendű kellék; a paedagogiai okulást és a 
magyarban, mint tannyelvben való dokumentált 
jár tasságot senkinek se szabad elengedni, aki 
Magyarországon az ifjúsággal, a jövő nemzedék 
szerep vivőivel, i rányitólag foglalkozni akar." 

„Ezekről a követelésekről se az állam nem 
mondhat le, ellenőrző jogának mulasztásával való 
megsértése nélkül; se az egyház, magasztos hivatá-
sának szántszándékos elhanyagolása nélkül 

„De ez csak az első lépés. Első azért, mert 
mig a hi t tanárság életpálya nem lesz, addig az 
mindig csak ugy viszonylik m a j d a többi tárgy 
jelentőségéhez, min t a szurrogátum a kávéhoz. 
A második lépés legyen a r. k. h i t tan tananya-
gának az általános tan te rv keretébe illő mód-
s z e r e s b e o s z t á s a . Ma e részben hihetetlen állapotok 
uralkodnak, olyanok, hogy ha a hitoktatásnak a 
közömbösség és a vallás meggyülöltétése volnának 
czéljául kitűzve, akkor sem lehetne á mainál hely-
telenebbül kezelni és felosztani a tananyagot 

„De lássuk, mellettem szólnak-e a tények? 
I t t nálunk az I. oszt. a katekizmus, II. a szer-
tar tás tan , III—IV. a bibliai tö r téne tek ; az V. az 
alapvető h i t t an ; VI. a dogmat ika; VII. erkölcs-
t an ; VIII. az egyháztörténelem képezi a tan-
anyagot." 

„Nálunk az első osztálybeli magyar nyelv-
tan begyakorolni való része, ami betanulandó, s 
a melyre heti 6 óra van szánva, 40 lapra ter-
jed; a heti 7 órás latin nyelvtan elemezni va-
lója pedig alig 30 lapra. A h i t t an ra csak heti 2 
óra1) van szabva, tárgya a lehető legelvontabb, 
terjedelme óriási, nyelvezete magyar ta lan , esz-
meköre nehézkes, nem 9—10 éves gyermekek 
eszéhez- való ; és meg kell belőle óránként emész-
teni az elsőben 3 oldalt, t ehá t 8 annyit, mint 
az induktiv szemléleteken, olvasmánybeli példá-
kon, szóval sokkal „ felfoghatóbbán tan í to t t anya-
nyelvből. Emlegetik a túlterhelést minden tárgy 
körén belül széltében-hosszában ; csak a hi t tan 

l) Valóban igen kevés. 
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körében nem merül fel panasz soha. — Ott min-
den jól van; érvényesül most is a régi „Quieta 
non movere" elve. A használatos tankönyvet még 
1859 approbálta a b. e. Scitovszky pr ímás; azóta 
hazánkban a tanügy terén korszakos forrongá-
sok, erupcziókkal járó ujitások fordultak elő, 
ugy hogy az abszolút korszak emlékei már csak 
muzeumokban lá thatók; a leggyengébb, legéret-
lenebb. legfejletlenebb első osztályos gyermek-
nek a nyelvtant, ezt a legelvontabb tantárgyat , 
feldolgozták, lehetőleg szemléletivé tették, csinál-
tak számára a nehezen emészthető szellemi táplálók 
helyébe hasonlóan tápláló erejű gyermeklisztet; 
de a hit tan ma is ugy van, azzal a nyakateker t 
magyarsággal, absztrakt homálylyal, metodicze 
helytelen kérdésekkel, szüretlen anyaghalmazzal, 
ahogy egy emberöltő előtt — merem mondani : 
egy más vi ]ágban — petrifikálódott. De kérde-
zem — mindezektől eltekintve is — hol akad 
olyan, nevére méltó paedagogus, aki évi 50 tan-
óra alat t — mert ismétlésre is kell 10—15 óra 
— elvégezhetőnek t a r t 181 lapnyi, ily nehéz, 
ily fontos, memóriát judicziumot egyformán ter-
helő tananyagot?" 

„És ez igy van szó nélkül 35 év óta. Figye-
lemmel kisértem a „Kath. Közoktatás" czimü 
egyetlen1) szakbavágó folyóiratot ; soha egy szó-
val se te t t erre nézve megjegyzést. Persze az 
egyház könnyen beszél,2) mer t hát az irás sze-
r int „Rajta a pokol kapui sem vehetnek erőt." 
De az államoknak, a magyarságnak — sajnos ! 
— ilyen isteni jótállása nincsen ; és miután e 
hiány daczára is élni s virágzani akar, tehát 
iparkodnia kell a tudományos haladás modern 
eszközeivel biztositani a közerkölcsök számára 
azt az eredményt, melyet az egyház Isten jóvol-
tából ingyen élvez. Nevezetesen követelnie kell. 
hogy a hi toktatás ne legyen túlterhelő; mert ma 
valósággal az, szinte szakoktatás jellegével bir, 
ugy hogy nagyrészben a sokat markolás mia t t 
eredménytelen, kisebb részben pedig — ahol a 
szerzetesek buzgalmából eredményes — meg-
sinlik ezt a többi tárgyak; vagy az ifjúság tul-
eröitetését okozza. Teljesen elég és méltányos 
felbecsülése az erkölcsnek az, ha nyolcz éven át 
heti két órát ad az állam; de viszont azoknak, 
kik ezen órák betöltésének anyagát kiszabják, 
szem előtt kell ta r tamok, quid ferre recusent, 

x) Van több is, csak a czikkiró nem ismeri. B. G. 
2) Gúnyolódik. B. G. 

quid valeant humeri?" Szabjanak ki annyit, 
amennyi feldolgozható; mert hiszen nem attól 
hizunk, amit megeszünk; hanem attól, amit meg-
emésztünk. Szivesen elismerjük, hogy a hi tokta-
tás anyagát kijelölni az egyház eminens joga; 
de viszont ismerje el az egyház is, hogy az 
államnak meg kötelessége, meggyőződni arról, 
váj jon ezen jogával a tudományos paedagogia 
elveinek megfelelően kíván-e élni?" 

„Mert mihelyt ez a tantárgy is éppen olyan 
kötelező, mint a fizika, latin vagy magyar; 
akkor már vele szemben is köteles az állam, 
mielőtt ezen kötelezettség kimondásához hozzá-
j á r u l n a , ugyanazon ellenőrzést é r v é n y e s i t e n i a 
feldolgozandó mennyiség, az egymásután és foko-
zatosság dolgában ;x) továbbá a czéltudatos beada-
golás, a gyakorlati és elméleti tanmenet tekin-
tetében ugyanazon kíméletlenül szigorú kr i t ikát 
alkalmazni, melyet a többi disciplinák terjedel-
me, tárgya, köre és beosztása tekintetében al-
kalmaz. (Vége köv.) 

Dr. Samassa József egri érsek beszéde 
a főrendiház hármas bizottságánáll f . hő 25-én tartott 

ülésében. 

Oly törvényjavaslatok csoportja áll előttünk, 
melyek mint eléggé ismeretes előzmények szükség-
szerű következménye, de egyúttal, mint a közszel-
lem követelménye és a polgárosodás előhaladásának 
nyilvánulásai állí t tatnak elénk. Ez utóbbi indokkal 
nem szándékozom foglalkozni ; más szempontból kívá-
nok e törvényjavaslatokhoz szólni, és e szempont a 
valláserkölcsi, mely a nemzetek biztos fenmaradásának 
elengedhetetlen föltétele. Ez országban egy vallás, a 
katholikus uralkodott , fejedelme még ma is apostoli 
király névvel üdvözöltetik. Később, a bölcseleti szel-
lem kifejlődésével, hitfelekezetek keletkeztek2) : külön-
böző ösztön, változatos meggyőződés ragadta meg az 
emberi szivet teremtője imádására; és állami szempont-
ból be kellett látni a lelkiismeret bizonyos mérvű szabad-
sága megengedésének szükségét, a mi különösen az 
1790/91-iki törvényekben kifejezést talált. 

Ma a vallási vélemények függetlenségéről törvény 
alkottatik, mely szerint semmi vallási veleménynek 
ellenkező vallási véleményt kárhoztatni nem szabad. A 
legkülömbözőbb vallásos vélemények iránt meszszemenő 
türelem elve uralkodik. Teljes szabadság minden vallásos 
vélemény részére. A legellentétesebb vallásos vélemények 
fognak egymás mellett élni ama föltevésben, hogy 
egymást kölcsönösen felvilágosítsák és létrejöjjön azon 

Kérem, ez nem állami, hanem paedagogiai fel-
adat. A szerk. 

2) De a sectacianismus koránsem fejlőde's ám. Bomlás az, 
ely a filozófia előtt sem igazolhatja magát. 
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emberele annyira óhajtott egybeolvadása, kik alig vár ják , 
hogy egymással egyesülhessenek, de kiket ma egymástól 
ellenséges táborban makacsul zárva tar tanak. 

A tények anyagi következményei t könnyebben 
lehet előrelátni és meghatározni, de az erkölcsiek csak 
később fej lődnek ki. Oly tény, mely eddig, mint a 
törvény iránti engedetlenség, bűnnek tekintetett , ezentúl 
a törvény sugallata lesz, a mi pedig a tény természetét 
lényegesen megváltoztatja, mert a mi előbb szerencsét-
lenségnek tar tatot t , ezentúl elvvé válik s a mi a múl tban 
csak eszköz volt, ezentúl k i tűzöt t czél a lakjában tű-
nik feL 

Ez nagyfontosságú s mélyreható mozzanat. Mert 
rendkívül nagy különbség van a beszédekben vagy köny-
vekben kifej tet t tanok, hirdetet t elvek, és a törvényekben 
kifejezésre ju to t t elvek közt. Az iró vagy szónok bármi 
erős akarattal b i r jon is arra, hogy eszméit, elveit ve-
lünk elfogadtassa, mégsem bir semmi kényszereszköz-
zel. Serkent, int, okoskodik, kér, hogy ugy gondolkoz-
zunk s érezzünk, mint ő, de az olvasónak fönnmarad 
a szabadsága az ellenkezőre. Mig bizonyos elvek csak 
a könyvekben maradnak, az olvasóknak teljes szabad-
ságuk marad fönn azok elutasitására ; de a szabadság 
megszűnik a törvényekben kifejezett elvekkel szemben. Azon-
felül amaz elvek nagyrészben idővel elavulnak ; sőt 
már a legközelebbi napnak u j eszméi, u j elvei azokat 
érvényüktől megfosztják, elannyira, hogy gyakran, a 
mi még tegnap igaznak tar tatot t , ma már többé nem 
az és a mai nap igazsága holnap már elvesztheti ér-
vényét . De a törvények hatásaikban nem ily múléko-
nyak. Ha azok egyszer a nép erkölcseibe átmentek, ha-
tályuk igen hosszú időre fenmarad ; és a közönségessé 
vált népszokás ereje, mint ezt a tapasztalás is muta t ja , 
nincs mindig arányban az u j törvény erejével, mer t a 
népek még mindig a régi törvény sugallatának enge-
delmeskednek. E pszichológiai momentum fősulylyal bir 
a népek élete megbirálásánál. Innen magyarázható meg 
e törvényjavaslatokkal szemben sokak aggodalma, a 
kik közé magamat is számitom, sőt még olyanok fé-
lelme is, a kik különben a vallási érzelem iránt keve-
sebb szuszceptibilitással szoktak lenni. 

Nem mondom, hogy a vallási érzelem hiánya 
szükségképp erkölcsi érzelem hiányára muta tna min-
den egyes embernél. Vannak emberek, kiknél a fő-
részt az értelem teszi és kiknél ez csak a teljes ki vi-
lágiásnak hódol, kik rendesen mélyebb és komolyabb 
eszmélkedéssel foglalkozván, őket a tanulás élvezete 
és a gondolkozás szokásai az erkölcsrontó kísértetek-
től nagyrészben megóvták : s az ilyen emberek szigorú 
erkölcsös életre képesek. — Azonban közönséges em-
bereknél a vallási érzelem hiánya, miután ez emezek-
nél nem az előbbi okokból származik, hig velőre, ki-
aszott szivre, parányi nemtelen érdekekben elmerült 
lélekre és a fantázia terméketlenségére mutat . H a 
valamely értelmes emberről azt hallom, hogy nem bir 
vallási érzelemmel, ezt fogyatkozásnak fogom ugyan 
tekinteni, de nem fogom őt szükségképpen rossznak 
mondani*) ; de arról a szerencsétlen népről, melynél a 

*) Az a kérdés, hogy ama fogyatkozás maga nem bíín-e ? 

vallási érzelem hiányzik, szükségképp azt kell tar ta-
nom, hogy az lelkének legbecsesebb tula jdonságától 
van megfosztva és hogy a sors i rányában nagyon mos-
toha volt. 

Mivel pedig én ugy látom és ugy vélekedem, 
hogy e törvényjavas la tokban inkább egy elvont filozófia 
j u t érvényre, mint amaz igazi gyakorlat i politika, mely 
arra tanit, milyen messzire lehet elmennünk ; és hogy 
e törvényjavasla tok kevésbbé fogják ápolni és nevelni a 
nép vallási érzelmeit, melyek a népnek annyi nyomor-
ral átszőtt földi életében vigaszul szolgálnak, mint 
ünnepies menedéke az e lnyomottaknak minden viszo-
nyok közt, végreménye az ártat lanságnak, ha felál-
dozzák, az igazságnak, ha lábbal tapossák : én a tör-
vényjavaslatokat abban a szövegezésben, mint előttünk 
feküsznek, lényeges módositás nélkül, el nem fogadhatom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 25. Ahogy már régen kellett volna 

országszerte eljárni! — 
Fejérmegyében Sárközy alispánnak Komárommegye 

és Komárom városa főispánjává történt kinevezése követ-
keztében megüresedett az alispáni szék. Az ország felett 
zsarnoki uralomra vergődött protestáns zsidó-szabadkőmüves 
liberális szövetség minden téren, minden megyében, minden 
ál'ami és társadalmi intézményben állandósítani akarja ural-
mát fölöttünk, katholikusok fölött. Azért Fejérmegyében a 
távozó prot. alispán után, holott ő már a 3-ik prot. vallású 
alispánja volt a megyének, annak a megyének, a hol 66,000 
prot. lakodra 150.000 katholikus lakos esik, — most 
negyedszer is protestáns vallású alispánt akarnak válasz-
tatni. Fejérmegye katholikussága vezérei elérkezettnek 
látják az időt arra, hogy a protestáns önkénykedésnek 
határt szabjanak s visszaállítsák az életben a méltányosság, 
az egymásra való tekintet uralmát. A protestáns jelölt 
HUE ,ár Ágosttal szemben alispánná jelölik Meszleny Bene-
deket. 

Az ország társadalmi állapotaira s a zsidósággal 
szövetkezett protestántizmus által egyensulyjából kiszök-
kentett polgári együttlét viszonyaira érdekes és tanulsá-
gos világítást vető ügy és eljárás a derék „Fejérmegyei 
Napló"-ban következő indokolással van megvilágosítva: 

„Már több izben volt alkalmunk kifejteni azon ve-
zérelveket, melyek ránk nézve az alispán-kérdésben irány-
adók, s a ki elfogulatlanul, menten minden pártszenve-
délytől bírálja meg ezen elveinket, lehetetlen, hogy ezek 
igaz voltát be ne lássa. A megüresedett alispáni szék 
betöltésétől már csak néhány nap választja el Fejérmegye 
közönségét s ezen néhány napot mindkét párt természe-
tesen arra használja fel, hogy teljes erővel korteskedjék 
jelöltje mellett, hogy jelöltjének a vármegye közönsége 
soraiban uj híveket nyerjen. A vármegyeházában történt 
jelölés hivei és kortesei minden eszközt felhasználnak 
arra, hogy jelöltjök mellett és az ellenjelölt, Meszleny 
Benedek ellen hangalatot csináljanak. 

Mi nem követjük őket erre a térre. Azon érvek, 
melyek arra indítanak bennünket, hogy Huszár Ágoston 
ellen és Meszleny Benedek mellett foglaljunk állást, nem 
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személyi, hanem dologi érvek. Mi elhiszszük, hogy Huszár 
Ágoston megválasztatása esetében tőle telhetőleg becsü-
lettel töltené be az alispáni széket s lelkesen vezetné 
megyénk ügyeit. Mi nekünk Huszár Ágoston személye 
ellen egyáltalában nincs kifogásunk. De igenis van kifo-
gásunk azon irány, azon elvek ellen, a melyeken az ő 
jelöltsége alapszik. 

Az ellenpártot felekezeti és hatalmi érdekek vezér-
lik. Felekezeti érdekek annyiban, a mennyiben az alispáni 
széket a protestánsok számára akarja lefoglalni, hatalmi, 
tegyük hozzá, család érdekek pedig annyiban, a mennyi-
ben egy klikk számára akarja biztosítani a vármegye 
ügyeinek vezetését. 

Ez a két vezérelv adta meg az irányt Huszár Ágos-
ton pártjának a mindazok ellen való korteskedésre, han-
gulatcsinálásra, a kik más véleményen vannak, a kik 
megóvták gondolatjaik és tetteik függetlenségét, a kik 
Meszleny Benedeket állították fel alispán-jelöltül. 

Hogy a vármegye közönségének független elemei 
Meszleny Benedek mellé állottak, az koránt sem azért 
történt, mert Meszleny katholikus. Ez a paritás elvének 
szempontjából történt, a méltányosság szempontjából. 
Fejérmegyénk immár háromszor egymásután protestáns 
vallású alispánja volt, pedig a megye lakossága túlnyo-
móan katholikus s igy joggal követelhetjük és minden 
elfogulatlan ember igazat fog nekünk abban adni, hogy 
végre valahára ismét katkolikus alispán vezesse a megye 
ügyeit. A Huszár-párt azzal érvel jelöltje mellett, hogy 
ma már nem lehet, nem szabad nézni, hogy a jelölt mi-
lyen vallású, hanem egyedül azt, hogy képes lesz-e be-
tölteni azt a hivatalt, a melyre jelölve van. Nem akarjuk 
most kutatni, hogy ez az érv Huszár Ágost mellett, vagy 
Meszleny Benedek ellen hozatott-e fel ; mi a magunk ré-
széről nyiltan elfogadjuk ezt az érvelést, mi még a mél-
tányosság kérdését vetjük fel és most kérdezzük : ha nem 
a felekezeti kérdés az irányadó, miért nem lehet egyszer 
katholikus embert ültetni az alispáni székbe? Avagy a 
megye 66.000 protestánsának nagyobb jogai volnának, 
mint 150.000 katholikusnak ? Vagy talán csak ők hivat-
kozhatnának a méltányosságra, a katholikusok pedig 
nem ? Azt hisszük, még a protestánsok sem adhatnak 
erre a kérdésre igenlő választ, hacsak nem elfogultak, ha 
nem vezérli őket az exkluzív felekezeti szellem. 

Ne azt tekintsük a jelöltben, melyik valláshoz tar-
tozik, hanem azt, van-e benne rátermettség az illető 
hivatal betöltésére. Helyes. De miért hozza fel ezt az 
érvét a Huszár-párt Meszleny Benedek ellen ? Vájjon 
nincs-e meg Meszleny Benedekben minden kellék arra, 
hogy minden tekintetben derekasan, lelkesen, igazságosan, 
sikerrel vezesse a megye ügyeit ? 

A Huszár-párt érvelése helyes és helyessége mellett 
kifogástalan is volna, ha nem rejlenének mögötte feleke-
zeti és hatalmi, családi érdekek. Mi, a kik Meszleny 
Benedek mellett foglalunk állást, tehát semmiféle feleke-
zeti és családi érdekek, hanem csakis a nKígye érdekei 
mellett, mi, a kik a méltányosság elvét, melyet a liberá-
lisok annyira hangoztatnak, alkalmazni is akarjuk, mi 
telj es erővel támogatjuk Meszleny Benedek jelöltségét és 
teljes bizalommal nézünk a választási aktus elé." 

Bruxelles. A III. nemzetközi katholikus tudományos 
kongresszusról. — 

Nagy fába vágtam a fejszét. Röviden akarom be-
mutatni a III. nemzetközi katholikus tudományos kon-
gresszus óriás munkáját, melyet f. hó 5—8-ig négy köz-
gyűlésben és nyolez szakbizottságnak naponkint tartott 
üléseiben végzett. Egy német kath. napilap azt mondotta 
az e kongresszus által végzett tudományos munkáról, hogy 
az gazdagságára nézve „ungeheuer", bámulatos, óriási, s 
hogy napi lapnak nincs elég tere, erről az egész mun-
káról teljes képet adni. En egy hetilapban kisértem meg 
a jelentést. Es hogy legalább a négy közgyűlésről legyen 
a magyar katholikus papságnak megközelítő képe és fo-
galma, szólni fogok először azokról egy folytában tüze-
tesebben, azután pedig legalább érinteni fogom a nyolez 
szakbizottság üléseiben négy nap alatt felolvasott, illetve 
előadott értekezések nevezetesbjeit. 

Az I. közös ülés f. hó 5-én volt a bruxellesi kir. 
akadémia palotájának nagytermében. Elnökölt Belgium 
prímása, Goosens bibornok, malinesi érsek. Megjegyzendő, 
hogy a második közös ülés elnökségét Belgium minisz-
terelnöke, Burlet vállalta el és viselte, majd meglátjuk, 
mily beszéd kíséretében.x) Örömmel üdvözlöm, igy szólt 
a bíboros tudós érsek, ezt a szép gyülekezetet. A theo-
logusok fejedelme2) mondotta, hogy az ember legneme-
sebb foglalkozása az igazság keresése. A mindenség al-
kotója az emberi szivbe az ismerésnek és cselekvésnek 
kiolthatatlan szomját3) oltotta be. 

Ellenfelünk bizonyára mosolyogni fog, mikor hir-
detni hallja, hogy katholikus tudományos kongresszus 
lesz. Ez az elfogultság nagyon el van terjedve a hitetle-
nek körében, kik azt mondják, hogy a hit ellensége a 
tudománynak. Hanem csalódnak, mert a hittel ugy áll a 
dolog, hogy az nemcsak nem ellensége a tudománynak, 
sőt annak világosságához uj, erősebb világosságot csatol. 

A hitetlen tudósok azzal vádolják a katholikusokat, 
hogy mi félünk a tudománytól. Épp ellenkezőleg, mi 
tudjuk, hogy a tudományok Istene s a hit Istene egy és hogy 
ő önmagának ellent nem mondhat, önmagával ellenke-
zésbe nem jöhet. A tudomány, a maga hatásának köré-
ben, teljes önállósággal szántja barázdáit. 

Rajta tehát, uraim, haladjanak előre ; az önök mun-
kálkodása valóságos apostoli munka, melyet én boldog-
nak érzem magam, hogy megáldhatok ! (Hosszantartó 
taps.) 

Ezután Lagasse tag indítványozta, hogy a szent 
atyához felirat intéztessék, melyben az legyen, hogy a 
nemzetközi kath. tud. kongresszus hűségesen ragaszkodik 
a szentszékhez, vallja a tudomány és hit összhangzását. 
Senki, valóban nem veheti méltóbban tudomásul a kath. 
tudomány fensőbbségének proklamáczióját a hitetlen tu-

Mikor lesz nekünk oly miniszterelnökünk, a ki egy kath. 
kongresszus elnökségét el meri vállalni ós ott a katholikus hit és 
tudomány összhangjába beillő beszédet tud mondani ! A szerk. 

s) Aquinói ez. Tamás. 
3) Apró cseppek apró szörpölése által, igenis, kiolthatatlan 

az emberi lélek igazság szomja ; de az igazság tengere az Isten, 
az képes a szomjat kielégiteni. 
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domány fölött, mint XIII. Leo pápa, ki az egyházat oly 
dicsőséggel kormányozza. (Viharos éljenzések.) 

Következett Lapparent párisi tanár előadása a föld 
topográfiái alakzatainak koráról. Beszédje elején sajnálatát 
fejezte ki, hogy a nagyérdemű mgr. d'Hulst, a párisi 
kath. egyetem rektora, a nemzetközi kath. tnd. kongresz-
szusok oszlopos nagy embere, nem lehet j e l e n . A he-
lyett, hogy önöket, mint a tudós praelatus szokta tenni, 
a filozófiai magaslatokra ragadjam magammal, én kény-
telen vagyok önöket leszállítani ide a földre, még pedig 
itt is a legmélyebb mélységekig. A föld felületén mutat-
kozó változások s a hegyek alakulásai a tudomány kuta-
tása előtt széles látókört nyitottak meg. Nagy hibát követ 
el a világ, midőn a földleírás (geographia) tanítását oly 
emberekre bizza, kik előtt a földünk felülete alatti föld-
rész idegen, ismeretlen dolog. Husz év óta ezen a bajon 
ugy a hogy segíteni igyekeznek. Az Egyesült-Államok 
u. n. secessio háborujok óta értékesíteni igyekeztek te-
rületűk gazdagságát. Innen származik az a sok felfedezés 
és találmány s a föld felületének s alakzatainak mintegy 
felbonczolása, elemzése. 

Az anyag első alaptörvénye a földet alkotó fizikai 
elemek lelapulása (l'applanissement). Minden kidomboro-
dásnak lassankint el kell tűnnie. A mi ennek útjában áll, 
az részint váratlan légbeli zavarokban, vagy más okok-
ban birja forrását. Jőni fog idő, midőn az alpesek a 
pyrenéek alakjára lesznek összevonva a mozgó tömegek-
nek a tetőkről a mélységbe való leválása által. Ez a 
czélja az alpesi siklások tüneményének. 

Mig ekkép a föld felülete mindinkább legyalulódik, 
néha mégis akadnak tömegek is, melyek az ellapult fe-
lület fölött magaslatokká fejlődnek ; de azok is nem egye-
bek mint a nagyobb magaslatokból a föld lapositására 
leszakadt, eltévedt darabok. 

Szónok ezután a gránittömegek képződésének rész-
leteibe bocsátkozott. Ugy tünteti föl az alpeseket, mint 
a föld fiatalságának, a pyrenéeket mint a föld férfi 
korának, a Provenceot, mint a föld öregségének, összetö-
pörödésének jelképeit. A Bretagne, az már a halállal ví-
vódó kort jelképezi. Egy öreg földfelületen nincs se víz-
esés, se tó, mert ott minden le van már gyalulva. Az 
idők hosszú folyása alatt a földtani alakzatok változnak, 
eltűnnek, újra megjelennek, a természet erőinek behatása 
alatt. Lehetetlen minden átalakulást részletesen követni 
a tudós előadásában, mely nagy figyelmet gerjesztett és 
zajos tetszést aratott a felolvasás végén. A geologia lel-
kes tanításának ajánlásával végezte a párisi kath. egyetem 
tanára előadását. 

Az első közös ülés déli 1 óra tájban ezzel véget ért. 
(Folytatjuk.) 

4) A párisi gróf, a királyi trón praetendensének halálos ágyá-
hoz sietett. 0 ragaszkodik a királyi trón felállításának lehetőségébe, 
mint sokan mások, egykor mestere Dupanloup is. Az „Univers", a 
Veuillot-ok lapja azt mondja, hogy ha a köztársaság tönkre teszi 
magát, akkor egyelőre nem keresztény királyság, hanem a szabad-
ságot letipró császárság következhetik Francziaországban. 

A szerk. 

Róma, szept. 17. Hirek az örök városból. — 
Legelsőben egy magas állású szabadkőművesnek a 

megtéréséről akarok megemlékezni. Épp mikor Lemmi 
Adorján a nagymester előkészületeit végezte, hogy 
szept. 20-ikát szabadkőművesen ünnepelje Róma népe, 
épp ókkor terjedt el a hire, hogy Margiotta Domenico 
tanár, aki évek hosszú során át buzgó tagja volt a skót 
szabadkőművesség legfőbb tanácsának és a nagy központi 
európai szabadkőműves directorium legfőbb felügyelősé-
gének tisztét viselte, tévedéseit az egyház által előirt 
szabályok szerint megtagadta és visszatért a kath. egyház 
hívőinek és híveinek sorába. A nagy szabadkőmüvesverő gre-
noblei püspök vezetése alatt tizennégy napi szent gya-
korlatot tartott egy zárdában, és hogy az egész világ 
szabadkőművessége tudomást szerezzen az ő megtéréséről, 
Brüsszelből, a hol ideiglenesen tartózkodik lemondó ira-
tot küldött minden a szabadkőművesség körében viselt 
hivataláról, cziméről, fokáról. A lemondásnak ez okmánya 
nem volt közölhető addig, mig Margiotta az ő kegyetlen 
testvéreinek busszuja ellen némi biztonságra nem jutott, mert 
tudvalevő dolog, hogy ezek a testvérek valóságos sta-
tust képeznek a statusban s az élet és halál fölött con 
amore rendelkeznek akkor, ha valaki közülök — feléb-
redt lelkiismeretét követi s az igazság útjára tér. 

A keleti egyházakkal való egyesülés érdekében itt 
nagy dolgok vannak készülőben. Az idő kedvezni lát-
szik XIII. Leo kedvencz óhajának. 

V E G Y E S E K . 
*** Csodákat ne várjunk! Volt idő, midőn Isten 

Rómát az elpusztítástól, a ker. kath. vallást egy belát-
hatatlan hosszú szenvedés kínjaitól csoda által mentette 
meg. Ez akkor volt, midőn Atilla, az „Isten ostora" kö-
zeledett Rómához, s nagy szent Leo pápa ült az aposto-
lok fejedelmének a székében. Leo kérte Atillát, hogy 
térjen vissza s ne bántsa Rómát, ne nyúljon a keresz-
ténység fellegvárához. Ki tudja azonban, engedett volna-e 
Atilla e kérésnek, hogy ha az csak puszta emberi kérés és ékes-
szólás marad s hogyha Istentől származó csodás megjele-
nés nem rettenti vissza a vad önkényurat szándékától ? ! 
Ma nálunk nem vad, hanem műveltségben tulfinomitott 
önkényuraknak támadását kellene a keresztény vallás fel-
legvárától, Magyarország 8 százados katholikus örökségé-
től visszatartóztatni. De nem lehet. Teljes lehetetlen. Cso-
dára nem számithatunk. Kérésre az uralomra jutott 
önkényurak nem adnak semmit. Mennyi peticziót dobtak 
el papírkosárba. Kapaczitáczióról pedig, miután már 
a királyt is foglyul bírják táborukban, az isteni val-
lás tanítóinál magukat okosabbnak tartó önkényurak 
hallani 'sem akarnak többé. A jelen generáczió javíthatat-
lan, menthetetlen, hittelen tudákosságának vakságában. A 
szabadelvüség Magyarországban mindent megtehet, s mint-
hogy mindent megtehet, meg is fog tenni mindent. 
Csak egyetlen egy szikla rejlik az események ten-
gerének szine alat t : a junctim. Az 1868-iki végzetes 
törvény revíziója a revizionális tvjavaslatban ugy van 
fogalmazva, hogy az okvetetlenül nem kell sem a 

I protestánsoknak, sem nekünk. A protestánsoknak azért, 
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mert azoknak egyátalában nem kell revizió ; nekik ideál-
juk az erdélyi bolond gomba, a nem-szerinti vpllásosztás. 
Nekünk azért nem kell, mert a szülők kikötött határoza-
tát az állami kényszer alól nem szabadítja fel egészen, 
sőt félig egy Procrustes ágyba szorítja vissza, midőn 
megszabja, hogy csak bizonyos állami közegek előtt, 
csak bizonyos záros időközben, és pedig megmásithatat-
lanid legyenek kénytelenek a szülők gyermekök vallására 
nézve határozni. Az állami omnipotenczia jogász porten-
tumai a szülők határozatának megmásithatatlansága mel-
lett egy római jogból vett régi jogelvvel kardoskodnak. 
aQuod semel piacúit, amplius displicere non potest." Oh 
igen, nagy jó uraim, azon, a mi egészen valakitől, vala-
kinek tetszésétől függ, ha egyszer az illető határozott, 
minden bizonynyal nem változtathat többé. De havaiami 
nem egészen tőle függ, s az ő akarata egy fensőbb aka-
rat által van megkötve és szabályozva: akkor az illető-
nek határozata ily esetekben, hogyha például a fensőbb 
akarattal ellentétesen határozott, bizony nemcsak nem 
tartható fenn, de nem is tartandó fenn, akárhogy tetszett 
is az illetőnek kezdetben, egy darab ideig. A dolog prac-
ticuma pedig az, hogy ha esetleg egy kath. házasfél meg-
tántorodik s hite, illetve Isten akarata ellen egyezik bele 
valamibe, gyermekei vallására nézve másvallásu házasfele 
unszolásáx-a vagy kérésére, később pedig hibáját belátja 
s lelkiismeretének furdalásai alá kerül : akkor, ha a tvja-
vaslat törvény lesz, az ily kötelességök t u d t á r a ébredt 
katholikus lelkiismeretek meg lesznek fosztva a bűn 
jóvátevésének lehetőségétől. Van-e erre jog az álla-
mi hatalom keretében ? Nincs. Tehát erre a jogfosz-
tásra nem lehet törvényt alkotni : tehát mi katholikusok 
a revíziót nem fogadhatjuk el ugy a mint kínálják. Ha 
már most a dolgok ugy találnak fejlődni, hogy a mi 
katholikus főrendeink és a protestáns főrendek is a revi-
zió tvjavaslata ellen szavazva azt megbuktatják — a ki-
rályi junctim-parancs erejénél fogva az egész kulturhar-
czos hadjárat, vagy legalább is annak czivilbázasságos 
hajszája kútba esett, posványba sülyedt valami lesz és ma-
rad, legalább egyidőre. Meddig? Ki tudná megmondani! 
De az a kérdés a junctim megbukása következményeinek 
becslése előtt, hogy megbukik-e maga a junctim? íme 
egy igénytelen kis szótól, mely ok nélkül jött használatba, 
mert az 1868-iki rossz törvényt, ingyen kellett volna s 
nem egy csomó destructiv törvény fejében revideálni. — 
mennyi függ most! Hogyis mondta csak Oxenstierna ? . . . 

— Az ország figyelme a főrendiház hármas bizott-
ságának üléseire van függesztve. Ott vitatják meg a 
főrendek előzetesen a hátralévő négy destructiv törvény-
javaslatot. Az előjelek nem biztatók. Előttünk fekszik a 
bizottság tegnapi (25-iki) üléséről meglehetős kimerítő 
jelentés. Samassa József egri érsek megtámadta a 
tvjavaslatot. Eötvös Loránd báró nem látja a tvjavaslat-
ban rejlő valláserkölcsi veszélyeket. S ez a baj. Szász 
Károly pláne üdvözli, kivéve a felekezetnélküliséget. Zichy 
N. gróf kijelentette, hogy elvbarátai nem jelenvén meg 
kellő számban, a javaslatot érdemlegesen a nyilvános 

ülésben fogja megbírálni. Prónav Dezső báró lutheránus 
főgondnoknak még a felekezetnélküliség is tetszik, Kegle-
vich István grófnak szintén tetszik a vallástalanság 
feljogosításába bujtatott logikai következetesség. Szóval a 
bizottság többsége a javaslatot elfogadta. Ez a tény. A 
szavak szabatositása az insipientián tudvalevőleg nem vál-
toztat semmit. 

— A leg für g ebb két kath. Naptár 1895-re a „Szent 
Család Képes Naptára" és a „Karmelhegvi Boldogasszony 
Képes Naptára" már megjelentek és beküldettek. Az 
előbbi megrendelhető a „Szent Család" naptára kiadóhi-
vatalában, Budapest, TJlIöi-ut 21. sz., az utóbbi a győri 
karmelitáknál. Mind a kettőnek az ára egyenlő : 30 kr. 

— A judaizmus. P. Mon sabré, a párisi Notre-Dame 
konferencziása, „L'empire du diable" cz. alatt nagy figye-
lemre méltó könyvet adott ki. Az elzsidósodás sehol sem 
nagyobb mint nálunk. Ajánljuk e könyvet esetleg lefor-
dításra is. 

— A budavári Mátyás-templom tornya befejezéséhez 
közeledik. 0 felsége nevenapján, október 4 ikén teszik fel 
a gyönyörű sugár toronyra a kereszt gombját. 

— Apát székfoglalása Tihanyban. Halbik Cyprián 
apátur mult vasárnap tartotta bevonulását az ősrégi mo-
nostorba. Az ünnepen részt vett Fehér Ipoly főapát is. 

— A Kőszegi templom fölszentelése. A kőszegi uj 
katholikus templomot, mely a hi vek adományaiból 
Schöne építőmester tervei szerint épült, mult vasárnap 
szentelték föl. A fölszentelést Stegmüller Károly szom-
bathelyi apát-kanonok végezte, az első misét pedig 
Schwartz Mihály kanonok mondta. Délben kétszáztenté-
kes lakoma volt, melyen különösen Major János prépost-
plébánost ünnepelték, mint a kinek nagy érdeme van a 
templom fölépítésében. 

N Y Í L T T E R . 

Nyilatkozat. 

A trappisták máriasterni árvaháza és Stampfet ur 
közt minden összeköttetés megszakadt. Kérjük azért a 
t. közönséget, hogv az árvaház érdekében semmit Stampfel 
úrhoz ne küldjön, sem adományt, sem megrendelést. Uj 
piros könyv fog kiadatni Stampfel ur nélkül. A Lourdes-
naptár szintén legközelebb megjelenik. Figyelmeztetjük 
azonban a közönséget, hogy olyan naptár, melyen a 
Stampfel név áll, ellenünk lesz kiadva. Hogy hová kül-
dessenek a naptárak pénzei, szintén tudatva lesz. Egyelőre 
némi várakozást és türelmet kérünk. A naptár a mult 
évinél még szebb művészi képpel fog megjelenni. Olvasó-
kat, titkokat egyelőre Wajdits Gyida úrtól is lehet ren-
delni. (Ullői-ut 9. sz.) Aki lourdesi vizet kiván, küldje a 
pénzt alulirthoz, és a lourdesi vizet egyenesen Lourdesból 
kapja postán. Rungaldier szobrász müveit én közvetítem. 

Máriastern, szept. 20. 1894. 
A trappisták árvaháza nevében 

P. Angelicus. 

Kiadótcdajdonos és felelős szerkesztő : Brernay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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f 
A 9 százéves keresztény magyar állam. 

Meghalt, azaz haldoklik s meg fog halni 
menthetetlenül, a kilenczszázéves keresztény ma-
gyar állam. Junct imban és sanctió megtagadásá-
ban való reménykedés, mint aether-injectiók, egy 
ideig, néhány napig még ta r t j ák benne a lelket; 
de csodát azoktól ne várjon senki. Csoda nél-
kül csak egy dolog segithet még : ha a főrendi-
ház plennmának elleüzéki többsége összeszede-
lőzködik újra. 

A főrendiház hármas-bizottságának többsége 
bölcseknek s a trón elé sanctióra bocsátandók-
nak ítélte a vallásszabadságról, a zsidó reczep-
czióról, a polgári anyakönyvekről, a vegyeshá-
zasságból született gyermekek vallásáról szóló 
szabadelvű, magyarán megmondva, egész irány-
zatukra nézve Isten törvényeitől elrugaszkodott 
törvényj avaslatokat. 

Értsük meg jól, mi történik. 
Magyarország, magyarok, magyar honpolgá-

rok ezentúl is — lesznek. Lesz az országban 
keresztény vallás és kathol ika egyház is. Oh 
igen, leszünk katholikusok, most egyideig 10 
millión, aztán talán még többen; de az állami 
hatalom fölöttünk, maga a magyar állam hal-

lani sem fog akarni többé, hogy ő a katholikus 
vallást t a r t j a egyedül igaznak és üdvözitőnek min t 
sz. Istvántól a protestant izmusig ; még arról is le fog 
lassan-lassan szokni, hogy magát paritásos, több 
egymással ellentétben levő vallást „ egyenlően " reci-
piáló azaz követő — vallásos és a vallást pol-
gárai első kötelességének t a r tó államnak tartsa, 
hirdesse és hirdettesse ; előtte ezentúl vallásosság és 
vallástalanság egyértékü dolog, egy kutya lészen. 
Ha jh ! a magyar állam vallásosságarészben már mo t 
is „elmúlt eső", részben nemsokára sempi passati 
lesz, habár a zsidók és protestánsok nem tudom 
én mit nem adnának azért, hogy az ő vallásuk 
a „tökéletes egyenlőség és viszonosság" legmo-
dernebb boldogságában uszhatik még egy ideig. 

A magyar állami hatalom a maga hatása 
körének s alattvalói, polgárai vallásbeli jogainak 
és kötelességeinek reviziójával foglalkozott, hogy 
azoknak uj törvényes szabályozást adjon. S az 
ország bölcsesége vájjon hol lyukadt ki? Egy 
öngyilkosságra vezető elvben s egy szamárfülei-
ben tüzes taplót hordozó logikai konzekven-
cziában. 

Az öngyilkosságra — à la Lengyelország — 
vezető"" elv, melyet a magyar állami hatalom 
ezidőszerinti felelős és nem felelős kezelői az 
állami hatalom számára soha többé szem elül 
nem tévesztő czélul felállítottak, annak ura lmát 
keresztül hajszolva minden forumon: az egyéni 
„szabadság", az egyéni tetszés és önkény érvé-
nyesülésének absolut, az állami hatalom egész 
apparatusával védett és dédelgetett kedvencz 
elve, szemben a követést parancsoló legvalóbb 
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s legszentebb igazság örök s szerzett minden 
jogaival szemben. E szerint tehát Magyarország 
mint állam, illetve hatalom, elvileg az absolut 
szabadelvüség ú t já ra t é r t át egészen és minde-
nestől s iránytűül az egyéni tetszés és önkény 
végletekig való tombolhatásának logikai kon-
zekvencziáját választotta. 

Népiesen szólva, eddig Magyarország, mint 
állam, azt mondotta és tar to t ta , hogy tiszteli 
ugyan a szabadságot mint nagy kincset, mint 
minden alkotás és haladás termékeny ta la já t ; 
de a mi a vallást illeti, há t ő maga is egész 
hatalmával vallást való akar lenni s alattvalóitól 
is megköveteli, hogy Istent higyjenek s vallást 
valljanak, mert ez — igazság. Eddig a magyar 
állam az Istentelenséget és vallástalanságot el 
nem ismerte, jogokkal fel nem ruházta, jog-
védelemben nem részesitette, állami funkcziókra 
nem méltat ta. Ennek megfordi tot t ja fog ezentúl 
állni. A magyar állam előtt ezentúl Istenre és a 
vallásosságra nézve nem az fog dönteni, hogy 
kire-kire mit ró ki kötelességül a megdönthe-
tetlen szent igazság, hanem az, hogy kinek-kinek 
mi tetszik Istennel és az ő igazságaival szemben, 
s ha esetleg az istentelenség s a teljes vallás-
talanság tetszik valakinek, hát ez az eljárás épp 
oly jogosult és állami pártfogásban részesülni 
érdemesült polgári tulajdonság, hogy ne mond-
jam polgári „erény" legyen, mint az emberiség által 
legmagasztosabbnak t a r to t t istenhivés és a leg-
boldogitóbb isteniszolgálás. 

És ezt az ethikai monstrumot nevezik az 
emberek nemes és jogos — szabadságnak s a reá 
vezető u ta t logikai konzekvencziának ! Nos hát, 
igenis, konzekvenczia van benne, de logika, egész-
séges, józan gondolkodás egy mákszemnyi sem 
szorult meg benne. 

Oh legmodernebb „magyar szabadság" te, 
mely a 9 százéves keresztény magyar államot 
kivégezted, fogadd konzekvencziádhoz részvéte-
met, és ahhoz az ügyességedhez, hogy 10 millió 
katholikus politikai élhetetienségét megczáfolha-
ta t lanul kimutattad, — őszinte csodálatomat és 
bámulatomat! 

Egyelőre azonban az istentelen konzekven-
czia, szerencsénkre, még csak elvben lesz meg, 
csak papiron lesz megirva; az életben a leg-
homéribb gúnykaczajra érdemes állami inkonze-
kvencziák fognak az istentelenség, a vallási 
anarchia útjában lábatlankodni. Igy például: lesz 

apostoli király, a ki a haeresisnek lesz legfőbb 
oltalmazója és az államjogosult istentelenségnek 
köteles legfőbb „igazságszolgáltatója" és védője. 
Lesz reczipiált, a követés minden kötelességeivel 
befogadott keresztény vallás, a nemkövetés, az 
apostasia a keresztény vallásról a zsidó és bár-
mely vallásra, még magára a vallástalanságra 
való elpártolás szabadságával. Lesz államsegélyes 
vallásosság és államvédéses vallástalanság! Es 
ezt a bölcsek becses „jog"-nak nevezik, jogállam-
nak, haladásnak és rendezésnek proklamálják ! 

Oh emberek, miniszterek, képviselők, főren-
dek, jogtudósok és Írástudók, oh igen, t i csinál-
ta tok Magyarországnak uj vallásügyi rendet. Fel-
ál l í tot tátok az anarchia — világra szóló kon-
fúzióját az anarchia világraszóló szabadságát! 

Es mi, 10 millió katholikus, ehhez a bor-
zasztó destructióhoz bivalyokat dühösitő veres 
posztóval, igenis, remekül tudtunk szolgálni; de 
a dühbe hozott bivaly megfékezésére frissen font 
kötelek és vasdrótok helyett csak apró, gyenge 
halászhálókkal s százados por által megemésztett 
foszló madzagokkal jelentünk meg — jobbára a 
küzdő téren! 

Mi megérdemeljük sorsunkat ; de a 9 száza-
dos keresztény magyar állam nem ezt várta 
tőlünk. * 

A középiskolai tanitás legelhanyagoltabb 
része. 

(Vége.) 

Hogy röviden végezzünk! 
„Egy szóval a hit tan mint középiskolai tan-

tá rgy — az ő eszmei tar ta lmán kívül — min-
denben, tehá t tanerőinek kiképzésétől kezdve 
ugy módszerében, mint rendszerében s a többi 
tárgyakhoz való viszonyában, tisztán paedagogiai 
kérdés; tehát ha a többi tárgyakkal egyenlő 
jogokat arrogál magának, már az osztó igazság 
elvénél fogva is kell, hogy azokkal egyenlő kö-
telezettséget is érezzen és viseljen az egész vo-
nalon ; kell, hogy a püspöki kar e tantárgynak 
a többiekhez méltó részletes tantervét (??) nyil-
vánosságra adja s azért felelősséget vállaljon. 
Megvagyok győződve, hogy ha ez a revízió be-
következik, az első osztályra szánt mai 181 
lapos könyvből legalább a kétharmada el fog 
hagyatni s a lényeges egyharmad is a gyerek 
eszéhez mért értelmességgel és magyarul fog 
átdolgoztatni." 
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„A 2. osztályban a még absztrakktabb és 
nehezebb Szertar tástan végzendő el. Egy 10 éves 
gyereket, a sohasem lá to t t ezerféle püspöki sze-
rek és ruhák neve, jelentősége, eredete, honnan 
érdekeljen? Templomszentelés, királykoronázást, 
pláne egzorcizálást még az apja se lá to t t , s neki 
a gyermeknek pontonkint , lépésenkint kell is-
mernie. S ha óránkint ebből el nem emészt 372 
lapot, nem képes elvégezni a tananyagot. Pedig 
csupa ismeretlen fogalom, sohase hallot t tulaj-
don nevek, összefüggéstelen uj meg uj képzetek 
sürgetik az emlékezetben tar tást ." 

„A VII. osztályban szerepel az erkölcstan, 
a melynek t a r t a lmá t á prakszisból s a többi 
tárgyakból régesrég tudja már a 17 éves i f j ú ; 
s ot t újból egész komoly arczczal bizonygatják 
neki, hogy: lopni stb. nem szabad, mer t az 
Isten parancsolja. Csoda-e aztán, ha un ja magát 
a hi t tani órákon s nyugtalankodik, vagy ha jobb 
fajta, hát más foglalkozás után l á t ? " 

„De nem folytatom, mert félek, hogy az 
igazság, a tény leplezetlen elmondásával a csu-
folkodás látszatát öltöm magamra, ami pedig 
távol van tőlem." 

„Inkább ide iktatom röviden, hogyan osz-
tanám én be a mai tantervbe a vallástani 
anyagot." 

„ 1—2. osztály : 0 - illetve uj-szövetségi biblia, 
parallel latin-magyarban olvasott régi mondai ós 
tör ténelmi olvasmányokhoz, az emlékezet, elő-
adási ügyesség és példáival az erkölcsi törvények 
gyakorlati fejlesztésére és megismerésére. Indo-
kolja ezen kezdetet e tárgy könnyűsége, a gye-
rek eszéhez mért egyszerűsége s némiképp talán 
azon tekinte t is, hogy maga az Úristen is ezen 
sorrendben kezdette az emberiséget oktatni és 
erkölcsre nevelni." 

„3—4. a katekizmus és szertartástan a mos-
tani terjedelemben egyharmadára szorítva lenne 
tanítandó. Mert kivéve a püspöki udvarokban 
alkalmazott ceremoniae magisztereket, r i tkán 
akad még öregebb pap is, aki a Liturgikából a 
szertartások részleteiről annyit tudna, amennyit 
ma egy 10 éves gyerektől követelnek. Én a h i t -
tan befejezéseül a 4-ik osztályban venném elő, 
mikor már a fiuk ókori tör ténelmet is tanul tak, 
a római régiségekbe is beleszagoltak, s igy na-
gyon sok szertartást, eszközt és aktust már 
összehasonlítás ut ján is megértenének s az esz-
métársitás erejénél fogva azokat emlékezetűkben 

jobban meg is rögzítenék. De főképp azért, mert 
igy az a tömérdek diák, aki a 4-ben elakad, 
vinne magával az algymnáziumból érettebb el-
mével hallott hiterkölcsi okulásokat." 

„5. osztályba tenném — könnyűsége, és az 
imént befejezett katekizmusnak gyakorlatilag 
való szemléletes tovább fejlesztése érdekében az 
erkölcstant. A már akkor á tve t t ó- és közép-
kori történelem bő példatárral szolgálna az el-
mélethez." 

„VI. tenném, ahol a világtörténelmi oktatás 
befejezést nyer, tehát keretül felhasználható már 
az egész három kor, az egyháztörténelmet." 

„VII re az ágazatos, fundamentál is dogma-
t iká t tenném, azért, mert ez a hit prakt ikuma, 
t ehá t már érettebb erkölcsi bázisokat, történelmi 
lá tkör t követel, s i t t előadva, mindent meg is 
találja." 

„Végül a VlII-ba tenném az elvont tárgyú 
dogmatikát , részint azért, mer t i t t nyilik végső 
alkalom a szorosan és kizárólag katholikus fel-
fogás bepréselésére ; részint azért, mert csak i t t 
jön a tárgy segélyére a logika légtornászati 
szellem létráin biztos fordulatokkal mozgó alaki 
filozófia." 

„Mondanom sem kell, hogy a mai Wappler-
féle Egélytan-t közel se ereszteném az iskolá -
hoz; németül van az gondolva s aki nem tudja 
hirtelen vissza lefordítani németre, alig érti meg 
körmönfont mondatai t , lélegzetvesztő szófüzéseit, 
határozókkal túl terhel t jelzőit. De még talán a 
juhtürelmü német tudóst is kiszedik jegyzetek-
kel, aljegyzetekkel, ezekhez csillagokkal, a csilla-
gokhoz a) b) c) toldott, foldott, négy-öt emeletes 
alineai. Ez valóságos remeke annak, hogy milyen-
nek nem szabad lenni egy tankönyvnek." 

„Mindezen tekinteteknél fogva most, mikor 
az állam reformálni készül a középoktatást, i t t 
az ideje, hogy a katholikus főpapság is meg-
tegye a magáét ; mer t utólag keseregni a gyá-
moltalanok poli t ikája; viszont idejében előké-
szülni,-a kínálkozó pozicziókat jól begyakorolt 
erőkkel elfoglalni, a katholiczizmus vagyoni és 
értelmi felsőbbségéhez arányos buzgalmat tanú-
sítani a szervezés munká jában : olyan jellemvo-
nások, melyek sok — üres padoknak elmenny-
dörgött — prédikácziótól, még több hiábavaló 
irodalmi szemrehányástól s különösen az átlag 
hallható üldözési panaszoktól mentenék meg 
felekezetünket. Az államnak i t t csak két dolga 

26* 
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van : első a hi t tanároktól kivántató egyetemi 
minősitést szorosan körüliratni s annak elérési 
módozatait, paedagogiai föltételeit megszabni; 
másodszor anélkül, hogy a tani tandó anyag ér-
demlegébe belebocsátkoznék, megkövetelni, hogy 
az hasonlóan a többi rendes tantárgy tananya-
gához, módszeresen részleteztessék, a tantervvel 
összhangban kidolgoztassék, paedagogiai alapo-
kon kifejlessék, és a nyilvános birálat meg-
állása után mihez tartásul a hi t tanárok kezébe 
adassék." 

„Arról, hogy a felmerülő költségeket ki vi-
selje, készakarva nem szólok; mer t ehhez a ne-
velés-tudománynak és elvi reformnak semmi 
köze; mert ha az államnak szüksége van a hit-
oktatásra, ez kérdés tá rgyá t nem is képezheti; 
mert végül, ha az egyház sürgeti a hi toktatás-
nak saját kezében való megtar tását , akkor kö-
teles is arra alapot felmutatni . Szóval a jogok 
és kötelességek kontroversz kérdését állam és 
egyház között intéznék el a politikusok ; i t t 
csak arról van és lehet szó, mit követel e rész-
ben a középiskolai reform?" 

Az i t t elsoroltak mind tények, azt egy álla-
mi középiskolai h i t tanár sem vonhat ja kétségbe, 
sőt a legnagyobb sajnálat tal kénytelen kijelenti, 
h o g y ez való, hogy semmi túlzás nincs b e n n e . 

Ami a jelen czikket illeti, van egynehány 
megjegyzésem, de azokat jövő czikkemben fogom 
megtenni, most csak annyit jegyzek meg, hogy 
a tisztelt értekezés iró ur szebb hangot választ-
ha to t t volna. 

Közöltem a fentjelzett értekezésnek a hit-
tanra vonatkozó részletét azért, hogy részint 
többen tájékozást szerezzenek belőle, mert ezt 
egy világi tanár i r t a ; másrészt azért, hogy fel-
szólítsam kar társa imat , hogy legyenek szívesek 
ők is megjegyzéseiket nyilvánosságra hozni azon 
reményben, hogy talán sikerül meghallgatást 
nyerni, mert „zörgessetek és megnyit ta t ik nektek." 

Buday Gero, 
zombori állami főgymn. hittanár. 

Észrevételek a tanitórendnek a congruóról 
szóló memorandumára. 

kV. 
De vizsgáljuk azon okokat, m t J , v e k alapján a tani- \ 

tórendek a congruához való hozzájárulás kérdésében a 
maguk mentességét vitat ják. 

„Az eddig kibocsátott legfelsőbb királyi rendeleted, 1 

a hazai és canonjogi törvények, főleg pedig királyi ala-
pító okleveleink és az ezekben foglalt legkegyelmesebb 
parancsok, mondják a tanitórendek, rendfőnöki kötelessé-
günkké teszik annak hódolatteljes kijelentését, hogy a 
magyarországi szerzetes tanitórendeket nem ta r t juk köte-
lezhetőknek a lelkészi congrua feljavításához való hozzá-
járulásra." 

Nézzük. 
Királyi rendeletek 
A kötelezettség eldöntésénél bizonyítékul, vagy a mi 

nem kevesebb : a kötelezettség egyik forrásául ismerik el 
tehát a tanitórendek eme rendeleteket. Elismerik ezen-
tulra is ? Csak felteszszük a kérdést, a feleletet szükség-
telennek véljük. — Kerestük azonban a memorandum 
során ezeket a mentesítő rendeleteket ; de nem találtuk. 
Ami rendeletek ott idézvék — mint látni fogjuk — más 
felé vágnak. 

Hazai törvények. Melyek azok, nem találjuk idézve. 
Canonjogi törvények. Melyek ? nem idézvék. Hacsak 

ide nem veszszük a memorandum következő helyét : „Hogy 
pedig az egyházi adózásokra nézve a kath. egyház fel-
fogását is megvilágítsuk, elégnek ta r t juk a „Néhány szó 
a congrua-ügyhöz" czimü műnek 64. lapjáról a S. C. 
Conc. következő határozatá t idézni: „ad augendas paro-
chorum congruas posse etiam annua pensione gravari 
bénéficia quaecunque, regularibus tantummodo exceptis." 

Ezen határozat azonban nyilvánláthatólag nem a 
birtokos szerzetes-rendek javadalmi vagyonainak mente-
sítéséről szól, hanem az egyes szerzetesi plébániákat védi 
a lelkészi congrua feljavítása czéljából egyéb plébániai 
javadalmakra kiróható megterhelések reájuk való kiter-
jesztése ellen. Ez tehát egészen más dolog. V. ö. Rich-
ter. Canones et Décréta Concilii Tridentini. Lipsiae, 1853. 
366 1. 

Királyi alapító oklevelek. Mindenesetre döntő súlyú 
bizonyságok. A „mens fundatoris", az alapítványok szent-
sége sértet lenül a legnagyobb tiszteletet követelik. 

Lássuk tehát a kir. alapító okleveleket. 
A memorandum ez irányban a benczés, premontrei 

és cistercita szerzetes-rendeket illetőleg fő bizonyságul 
Ferencz király 1802. márczius 12-én kelt visszaállító ki-
rályi oklevelét és a kegyesrendiekre nézve ugyancsak 
Ferencz király 1807. aug. 10-én kelt királyi adomány-
levelét idézi. 

E királyi oklevelekben lát ja összefoglalva, megálla-
pítva a nevezett szerzetes rendek jogait , czéljait, feladatait, 
kötelességeit, melyeken tul nem terhelhetők ; — mely ok-
levelek szóban levő mentességüket minden kétséget kizá-
rólag megállapítanák. 

Tüzetesebben kell tehát ez oklevelekkel foglalkoznunk. 
A mi először is az 1802. márcz. 12-iki visszaállító 

kir. oklevelet illeti, semmikép sem tar t juk megengedhető-
nek annak olyatén értelmezését, mintha a szerint az ér-
deklett szerzetes-rendek főfeladata, főczélja az if júság ok-
tatása volna, akképpen, hogy a mi egyéb kötelezettségek 
abban még megjelölvék, csak mellék-kötelezettségek 
Volnának ; hogy Ferencz király első sorban nevelési 
és közoktatási czélokra szánta volna a tanitórendek va-
gyonát ; hogy' e kir. oklevélből kiolvasható, megállapít-
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ható volna a tan- és cultusügynek az a merev, úgyszól-
ván egymást kizáró elkülönzöttsége, mely a memorandum-
ban majdnem a kettő közti érdekellentét látszatával állít-
tatik szem elé. 

A memorandumban a visszaállító oklevél 8. pontjára 
utalással („cum autem litteraria institutio juventutis prae-
cipua religiosorum horum posthac obligatio futura sít" 
— „mivel az ifjúság tudományos képzése e szerzetesek-
nek ezentúl kiváló kötelességük leend") mondatik : a ki-
rály „akként intézkedett, hogy az emiitett szerzetes-ren-
deknek főfeladata ezentúl az ifjúságnak oktatása legyen ; 
ez okból a király kötelességükké teszi a rendfőnököknek, 
hogy rendjük jövedelmeiből a kijelölt gymnásiumokat 
annyi alkalmas tanárral lássák el, a mennyit a tanítási 
rendszer megkíván ; hogy ehhez képest gondoskodjanak a 
szerzetestanárok kiképzéséről (visszaállító oklevél: 2. 8. 
és 6. pontja), s hogy a tanintézeti épületeket állandóan 
jó karban tartsák." 

Kétségtelen, hogy a visszaállító okmányban a gym-
násiumi tanuló ifjúság oktatása a rendeknek kötelességökké 
tétetett. 

De nem ez egyedül ; nem is oly kiemelkedő jelen-
tőséggel, mely mellett más kötelezettségnek csak mellé-
kes, alá rendeltebb érték jutna ; — sőt a kötelességek 
sorában nem is ez, de más : a lelkészkedés kötelessége 
tétetik első helyre a kir. oklevélben. 

Ne kezdjük e kir. oklevelet a 8-ik pontjánál ol-
vasni ; de kezdjük meg mindjárt az elején. S mit olva-
sunk ? 

„Cum benigne decreverimus, mondja a király, très 
religiosos ordines, quippe Benedictinorum, Praemonstra-
tensium, et Cistercitarum in integrum restituere, una vo-
lumus, — ut . . . . és elmondatik jogaikba, javaikba 
visszahelyeztetésük — sequentibus tamen sub obligatio-
nibus : 

a) ut Archi-Abbas velut episcopali jurisdictione inde 
a primis regni incunabulis, antequam ullus alter in regno 
praefuisset, Episcopatus in bonis gaudens, idoneis anima-
rum curatoribus, parochias et locales capellanias in fun-
dationalibus bonis absque ullo fundi sic dicti Religionarii 
aggravio providere . . . teneatur. . . Vagyis : 

„Miután kegyelmesen elhatároztuk, hogy a három 
szerzetes rendet, a benczéseket, premontreieket és cisterci-
tákat, t. i., egészökben visszaállítjuk, akarjuk, hogy . . . 
de következő kötelezettség mellett: 

a) hogy a főapát, mint a ki az ország keletkezése 
idejétől, mielőtt az országban bárki más megelőzte volna, 
püspökségi javakban püspöki joghatósággal bir, az ala-
pítványi birtokokon a plébániákat és helyi káplánságokat 
az úgynevezett vallásalap minden megterhelése nélkül al-
kalmas lelkipásztorokkal ellátni tartozzék. . ." 

ez az első helyen megirt kötelesség, mi jelentéssel ? 
elmondjuk alább; következik: 

„b) Ut gymnasia Tyrnaviae . . . idoneorum pro-
fessorum numero e proventibus Archi — et abbatialibus 
ita providere obligetur, ut ex eorum servitio fidelis etiam 
populus — Sopronii praesertim — spirituálé capiat emo-
lumentum ;" azaz: 

„b) hogy a fő- és más apátsági jövedelmekből a 

nagyszombati . . . . gymnasiumokat megfelelő számú 
alkalmas tanárokkal olykép legyen köteles ellátni, hogy 
szolgálatukból a hivő nép is — különösen Sopronban — 
szintén lelki hasznot nyerjen — 

ez a második helyen megirt kötelesség; a gymna-
siumi oktatás egybe kapcsolva a hivő nép lelki javára 
való szolgálattétellel ; — ezután jön közvetlenül, mint az 
előbb jelzett kötelességek összfoglalata és corollariuma : 

„c) Unde tenebitur Archi-Abbas successive eum 
Religiosorum alere numerum, qui tam cultui divino cum 
decore peificiendo, in Archi- et Abbatialibus coenobiis, 
quam et animarum curae in propriis bonis et gymnasialis 
juventutis institutioni — sufficet." Magyarul: 

nc) miért is köteles legyen a főapát folyvást oly 
számú rend-tagokat tartani, kik mind a fő és apátsági 
zárdákban az isteni tiszteletnek illő diszszel elvégzésére, 
mind a hivek lelkészi gondozására tulajdon javaikon és 
a gymnasiumi ifjúság oktatására — elégségesek legyenek." 

Igy kezdődvén a visszaállitó kir. oklevél és ekkép 
olvasván azt, nekünk ugy látszik, hogy a restitutiónál 
megállapított kötelességek között sorrend szerint első a 
lelkészkedés, s evvel összekötve második az ifjúság okta-
tása s emevvel lfgalább is egy jelentőségű, egysulyu az 
elobbeni ; és hogy a visszaadott javaknak e kettes czélt 
legalább is egyenlően kell szolgálniok. — A tanügyi czélt 
a lelkészkedés fölé emelni, ennek hátrányára különöseb-
ben előtérbe helyezni, a kettőt egymástól ridegen szét-
szakítani nem lehet ; erre a kir. oklevél intézkedése, szö-
vege alapot nem nyújt. 

Sőt az első, az a) pontban a pannonhalmi főapát-
nak oly minőségére történik nyomatékos utalás, az ő püs-
pökhatósági, főpásztori minőségére t. i., melyből mint 
elsőrangú kötelesség önként, természetszerűleg foly a lel* 

kipásztorkodás érdekéről való gondoskodás, intézkedés; a 
mely utalás, mintegy indokolásul a megszabott kötelezett-
s égnek, kétségkivülivé teszi, hogy a főpásztori joghatóság 
a lelkészkedés érdekeinek gondozásában egyéb püspökök-
kel egy alapra helyezi a főapátot. 

Gondoljuk, ebből azt a következtetést teljes joggal 
és helyesen levonhatjuk, hogy a lelkészi congrua-ügyre 
v onatkozólag sem tekintheti magát kevésbbé érdekeltnek 
a pannonhalmi főapát, mint akármelyik más püspök. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Bruxelles . A I I I . nemzetközi katholikus tudományos 

kongresszusról. (Folytatás.) — 
A második közös ülésen de JBurlet miniszterelnök 

elnökölt. Üdvözölte a kongresszust, kijelentve, hogy a 
kormány és az ország szerencséseknek tartják magukat, 
hogy a kongresszusnak hajlékot adhatnak, melynek gyű-
lései jó hatással lesznek a hitre, a tudományra és a hala-
dásra. (Hosszas tapsolás.) 

Ezután Lefebvre tudor felolvasta a szent atya vála-
szát a kongresszus feliratára. (Éljenzés.) 

Abbé Pisani, párisi egyetemi tanár, jelenté, hogy mgr 
d'Hulst, a párisi kath. egyetem rektora az orleánsi hg 
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halálos ágyához szólittatván, helyette ő fogja felolvasni a 
távollevő nagytudományu rektor értekezését. Az éleslátás 
és ékesszólás e remekmüve a katholikus tudományos 
kongresszusok apologiáját, igazolását tűzte ki czélul. Meg-
támadta és széthányta azoknak okoskodását, kik azt mond-
ják, hogy a katholikusok nem is lehetnek tudósok, nekik 
nem is lehet joguk a tudomány nevére hivatkozni. Ha ez 
igy volna, úgymond, akkor a katkolikusok rettenetes oktala-
nul járnának el, midőn tudományos kongresszusban gyűl-
nek össze, hogy az egész világot meggyőzzék a maguk 
tudományának — elégtelenségéről. De hát, azt kérdik 
tőlünk, miért választjuk és különítjük el ime itt ebben a 
kongresszusban a tudományos kutatás bemutatásának 
e nagy pályaterén a katholikusokat azoktól, kik a mi val-
lásunkban velünk nem osztozkodnak, a hitetlen tudósok-
tól? Felelet: mert ez az egyedüli eszköz arra, hogy az 
egész világ szeme elé állítsuk a tudomány és hit közt való 
összhang és szövetség lehetőségét és tényleges fennállását. 
A mi katholikus tudományos kongresszusunk azért van 
tehát, hogy bebizonyítsa, mennyire nem igaz az, misze-
rint arra, hogy valaki tudománynyal foglalkozhassék, 
szükséges hogy ne higyjen, hogy hitetlen legyen. Volt 
idő, mikor tudósnak lenni s tudománynyal foglalkozni 
plane nemcsak összeegyeztetve volt avval, hogy valaki 
hivő legyen, sőt egy jelentésű volt a hit mestereinek ne-
vével, a pap névvel. A középkorban, mely a tudományo-
kat és művészeteket számunkra megőrizte és reánk az 
ókorból átszármaztatta, „clerc" nemcsak egyházi férfiút, 
de tudóst s irodalmi férfiút is jelentett. Ha a XVIII. 
század az értelmiséget prostituálta, annak mintegy ex-
piatiójául a XIX. század nagy tudósai, az Amperek, Pas-
teurök stb., ugy mint előbb Newton és Descartes, a hi-
vők rangjába sorakoztak. Egyébiránt itt a hivő tudósok-
nak a hitetlenektől való ez a kongresszusbeli elkülönödése 
nem állandó elszigetalés ; csak pillanatnyi selectio, hogy 
lehetségessé tétessék az egyháznak megismerni azokat, 
kik az övéi. És hogyha ez a kongresszus, eredményei ál-
tal, a tudomány művelőit tiszteletre fogja kényszeríteni, 
akkor végre a hitetlen tudomány is kénytelen lesz a té -
nyek előtt meghajolni, s akkor általános lesz a meggyő-
ződés, hogy az isteni kinyilatkoztatás nem csinált örvényt 
az emberi szellem és a természeti igazságok között. A 
harcz a hit és hitetlenség között mindenütt kitört, és 
hogyha a katholikusok az ellenséggel minden téren szem-
beszálltak is már, még korántsem vannak, még nem va-
gyunk egy téren sem, legkevésbbé pedig a tudomány 
terén ott, hogy a diadal korszakába érkezetteknek hirdet-
hetnék magunkat. A győzelem nehézségei kétfélék. Egyik 
oldalon a Charybdis, a hitben való megtévedés rej tet t 
sziklája leselkedik, mely a legnagyobb s mondhatni az 
egyedüli valódi nagy veszély. Vagy egy keresztényre nézve 
nem a legynagyobb baj-e az, hogyha bizonyítani akarván 
másoknak, mily erős alapokon nyugszik az ő hite, azt 
bizonyítja be, hogy hitében maga is elbukik s másokat 
is bukásra vezet ? De midőn minden áron a Charybdist 
akarjuk kikerülni, abba a veszélybe kerülhetünk, hogy 
beleütközünk a Scyllába, a nevetségesség, a tudatlanság 
sziklájába, a mely az igazhitüség, az orthodoxia szép 
neve alá rejtőzködik. Vannak emberek, kik attól félve, 

hogy a tudományos eljárások őket igen messze vinnék 
előre, inkább hátrafelé irányulnak, szemet zárnak, fület 
dugnak és nem akarnak más szavakat hallani, mint a melye-
ket megszoktak. Egyénileg joguk van igy cselekedni ; de 
akkor ám helyök nincs a tudomány férfiainak a sorában. 
Az én óhajtásom oda terjed, hogy ez a látszólagos vi-
gyázatosság reájok nézve ne váljék a leggonosszabb ve-
szedelmek egyikévé, mely abban áll, hogy a hitet emberi 
felfogásokkal keverik össze, a melyek általános tévedés 
folytán a mult időkben a hívek közt egyetemes érvényre 
emelkedhettek, de a melyek az emberi szellem ellenáll-
hatatlan mozgása következtében megszűnésre vannak el-
itélve. Vannak olyanok is, kik egészen haszontalanul né-
hány oly értéktelen morzsa védelmezésével tartóztatják 
fel önmagokat, a melyeknek birtoka a hadseregre nézve 
semmi értékkel sem bir s a melyeket előbb-utóbb de 
mégis csak fel kell adni. Ha önként történnék ez az ab-
bahagyás, akkor az igazság ez által a látszólagos kapitu-
láczióknak egész hosszú sorától lenne megkímélve. Vajha 
azok. kik az ily stratégiát követik, ezt az eljárásukat leg-
alább ne igyekeznének az igazhitüség, az ortodoxia tör-
vényévé tenni, a melytől ne lehessen eltérni a nélkül, 
hogy hitében gyanú alá ne kerüljön az ember. A hitnek 
megvan a maga világosan meghatározott tárgya, a mely-
től elvenni, a melyhez hozzáadni nem lehet semmit. Min-
den kétséges esetben meg kell várni, mig az egyház nyi-
latkozik ; s ha ez megtörtént, szívvel-lélekkel kell fogadni a 
szót vagyis engedelmeskedni kell. Ha az egyház hallgat, ak-
kor saját felelősségére kiki kövesse azt az érzelmet, a melyet 
legjobbnak ítél, azonban őrizkednie kell mindenkinek, 
nehogy kétségbe vonja testvéreinek azt a jogát, hogy a 
maga utján járjon, kiváltképen pedig vigyázzon mindenki, 
hogy az eretnekség gyanúját vesse fel ott, hol a hit ér-
dekelve nincs s esetleg nem is lehet. A helyett, hogy 
testvéreink fölött féltékeny őrködést végzünk, jobb volna 
ha őket ellenségeink ellen foglalkoztatnók. Itt, az ellen-
ségek táborában, itt elég veszedelmes felügyeletre és ellenőr-
zésre érdemes operáczió kínálkozik. Avagy, ellenségeinknek 
lángoló buzgósága nem szolgálhatna nekünk figyelmezte-
tésül és egyúttal például is arra, hogy másképp mint ők, 
és más inspiratio, más ihletés alatt mint ők, de hasonló 
buzgósággal lépjünK be ebbe a nagy átalakulási mozga-
lomba, a mely minden emberi ismeretet megrendít, és a 
mely, hogyha rossz vezetés alá kerül, minient magával 
elragadni képes és azzal fenyeget is. Igazság igazsággal 
soha ellenmondásba nem jöhet, és azért mi kezdet óta 
az apostoli szentszék lelkesítő buzdítása alatt jártunk. 
Hogy minden konfúzió kerülve legyen, a pápa nekünk 
nemcsak tanácsolta, de meg is hagyta, hogy a theologiát 
tárgyalásainkból hagyjuk ki, mert mi czélul tüztük ki 
magunknak, hogy az igazságot bebizonyítjuk a tudomány-
nak saját utain, saját eljárásával, függetlenül, vagyis el-
tekintve a kinyilatkoztatástól. Az ellenség egyre megújítja 
fegyvertárának kincseit és eszközeit, nekünk is arzenála-
inkat uj és uj felszerelésekkel kell ellátni. De, uraim, 
kell-e tulajdonképpen nekem ezeket itt önöknek hirdetni, 
önöknek, kik oly számosan jelentek meg részt venni érte-
kezéseinkben ? Oh mi boldog vagy te, Belgium! Ezt egy 
franczia mondja bámulattal rólad. Nálunk, a mi nemzeti 
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palotáinkban, a kormány tagjainak előlülése mellett, ilyen 
gyülekezeteket — nem tarthatunk ! J ) 

E hatalmas, az egész katholikus világban jótéko-
nyan hatni hivatott beszéd után a szólás jogát Paul Al-
lard, a három első század vértanúinak történetirója kapta 
meg. A római birodalom átmenetét tárgyalja a pogány-
ságból a kereszténységbe. Ismerteti azt a vértörvényt, me-
lyet a rómaiak hoztak a keresztények ellen. Aztán a po-
gányság eltűnéséről szól, mely lassú volt és fokozatos, 
részint mert a keresztény fejedelmekben nem volt kellő 
erély a bálványozás ellen való harczban, részint mert azt 
akarták, hogy meg legyenek kiméivé ők és a keresztény-
ség attól a szemrehányástól, hogy a pogány üldözőket 
utánozták. Az arisztokraczia, nagy egészében véve, sokáig 
pogány maradt. A keresztény császárok, habár eltiltották 
a pogány áldozatokat, tekintettel voltak a templomokra 
és a pogány szokásokra, melyeket a nép egy része köve-
tett még. Értekező nagy részletességgel tárgyalja a po-
gányság utolsó maradványait, melyek végre a félreeső 
falvakban húzódtak meg, pagani nevet hagyva követőik 
jelölésére véglegesen. Ez Olaszországban elvezet bennün-
ket egész a IV-ik század végéig. A pogányság költséges 
szertartásait főleg a gazdag osztályok tartották fenn. 
Azok nem a népnek valók voltak, a miért is ez lassan-
ként elszakadt tőlük a katholikus egyház javára. Ez 
utóbbi a szegények közt ujonczozott, annyira, hogy Kon-
stantin eltiltotta a decuriókat és leszármazottaikat a kath. 
papi állástól. Értekező ezt a történetet, az egyház- és 
kulturtörténelemnek ezt a fölöttébb érdekes és tanulságos 
részét, a római birodalom minden tartományán át végig 
levezeti egész a VI. századig. A megtérések, kivált Ázsiá-
ban, igen változatosak, a különféle vidékek szerint. Ez 
az értekezés, mely nagy tetszéssel találkozott, világos be-
bizonyítása annak, hogy a pogány világ mily önző és 
plutokratïkus jelleggel birt.2) 

*) Mi sem ! . . . Franczia országban épp száz év elótt lett ez 
lehetetlenség. Aktor szűnt meg az állami hatalom magára nézve 

tisztelet és köteles követés tárgyának tartani a keresztény vallás 
isteni elveit. Nálunk épp most ragadja magát át az állami hatalom 
a hit édeeanjai öléből — a hitnélküliség dermesztő hideg kar-
jaiba. Ah! lehetünk-e mi magyarok is még valaha bámulat tárgyai, 
mint a helgák, egy franczia katholikus szemében?! Oh igen. Ha 
jobb, magunk iránt jobbakaró magyarok leszünk, mint a keresztény 
hit isteni, egyedül boldogító elveitől elrugaszkodott magyar állami 
hatalom, szóval, ha jobbak leszünk, mint állami intézméyeink. 
Ezeknél jobbakká pedig csakis a katholikus vallás szellemében 
való újjászületés és megerősödés fog tenni és tehetni bennünket. 
Lám megint csak ott vagyok régi imáim elsejénél : katholikus is-
kolázás és nevelés — felvezető egészen a miniszteri székig, jöjjön 
el a te országod ! A szerk. 

2) Én tanári székből hirdetem régóta, hogy pogány, ethikai 
értelemben, annyi mint önmagára irányuló, mindent önmagára irá-
nyitó, énjének feláldozó, önző, szeretetlen szellem ; ellenben keresz-
tény annyi mint mindfnt önmaga fölé Istenhez irányító, önmagát 
is feláldozni kész, önzetlen, szeretettel teljes szellem. Sajnos, hogy 
a keresztény népek körében és életében uj pogányság kap lábra 
és a mi fő baj, ennek az uj pogány szellemnek legmeggondolatla-
nabb feliarolói és felerőszakolói — tisztelet a kivételeknek — 
a törvényhozások, az u. n. Jogállam"-ok kormányai és trónjai. 
Pedig — az önzés szelleme sose volt államalkotó és fenntartó té-
nyező. Az okvetlenül discordiára, szívtelen széthúzásra viszi az 
embereket. Erről pedig tudva vagyon, hogy mig „concordia parvae 
res crescunt, discordia maximae Dilabuntur." Protestáns atyánkfiai 

London, szept 24. A kereszténység újra való össze-
egyesülése. — A westminsteri érsek, Vaughan bibornok, 
a Catholic Truth Society Prestonban tartott közgyűlé-
sén e napokban beszédet mondott, melylyel nem csak a 
katholikus, de az egész angol sajtó, természetesen a pro-
testáns egyházi is, igen élénken foglalkozik. A bibornok 
az „egyházak visszaegyesüléséről" szólott. Oly thema ez 
itt, a melyről a ritualisták és anglikánusok. szívesen ren-
deznek általános elmélkedéseket, de a mely mindjárt kel-
lemetlen lesz reájok nézve, mihelyt, mint a westminsteri 
érsek tette, közvetlenül megtapogatja valaki őket ott a 
hol a foguk fáj. Vaughan bibornok a lehetőleg legke-
vésbé optimista erre a „visszaegyesülésre" nézve. Elmé-
letben, ugy a mint azt némely anglikán theologusok 
álmodják és fejtegetik, három utja lenne ennek a „visz-
szaegyesülésnek" : az egyezkedés és szerződés utja, a tel-
jes meghódolás utja, a részleges meghódolás utja. Az 
egyezkedés és szerződés útját Vaughan bibornok a gya-
korlatban kizártnak tartja, mert a kath. egyház fegyelmi 
s külső szervezeti dolgokban kész ugyan és szokott en-
gedményeket tenni, de a mi a hitágazatokat, a dogmákat 
vagy magát a tekintély elvét és annak isteni intézmé-
nyekbe öntött szervezetét illeti, — egyezkedésről hallani 
sem akar, nagyon természetesen és az emberiség szeren-
cséjére. A teljes meghódolás sok mindenféle oknál fogva 
soha sem fog általános visszhangot kelteni az anglikánu-
soknál. Tehát nem marad csak a harmadik ut, a részleges 
alávetés ; és erről Vaughan bibornok azt hiszi, hogy ezen 
az uton valaha egész Angolországot a kath. egyház ke-
belébe lehet visszavezetni. Ennek a boldog jövőnek elő-
futárait Vaughan bibornok az anglikánizmus átalakulásai-
nak tényeiben látja. Az Oxfordból kiindult mozgalom 2) 
folyton-folyvást termi hatásait; a megtérések meg nem 
szűnnek, és a ritualizmus az által, hogy a katholiczizmus 
és anglikánizmus közt számos külső különbséget meg-
szüntetett, sokakat közelebb hozott az igazsághoz. Ettől 
a lassú mozgalomtól, lassú, fokoz tos közeledéstől, mely-
nek fényeitől és hatásaitól az ország folytonosan vissz-
hangzik, Vaughan bibornok minden jót vár a jövőre 
nézve. — A protestántizmus hadvezérei természetesen ev-
vel a következtetéssel nincsennek se egyetértésben, se 
megelégedve. A „Westminster Gazette", mely vezérczikk-
ben foglalkozik evvel a kérdéssel, azt a tételt állítja fel, 
hogy az egyedüli eredmény, melyet a kath. egyház An-
golországban felmutathat, Newman és Manning megtéré-
sére szorítkozik ; a „Pali Mall Gazette" pedig ugy látja 

csodálkozni fognak, mert hihetetlennek tartják, hogy az ő keresz-
tyénségüknek éltető lelke is tulajdonképpen a pogány szellem ethikai 
fel tá madását és uralomra törekvését jelenti. Valóban, mi a spiritus 
privatus egyéb mint — önzés ? ! 

Hasonló a mi Szent-István vagy Szent-László társula-
tainkhoz.- ' A szerit. 

2) Mi várjuk a mi magyar Oxfordunk feltűnését, várjuk ma-
gyar protestáns Oxfordunkból a katholikus egyházban való vissza-
egyesülés protestánsokat hozó mozgalmának kiindulását. Debreczen 
vagy Pápa, Sárospatak vagy Nagy-Enyed lesz-e a magyar Oxford, 
az előttünk mindegy, — de a vallásosság és a magyarság körül 
való érdemesülésre nézve nem mindegy. A páratlan érdem és di-
csőség még hamvaiban is örökké emlékezetessé tenné a várost, a 
m elynek ez a szerencse van fentartva az isteni Gondviselés intéz-
kedéseinek rendtartásában. A szerk. 
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a dolgokat, hogy nemsokára rettenetes reakczió fog ke-
letkezni a katholiczizmussal szemben. Mindebből azonban 
több kényelmetlen zavar és bosszúság tűnik ki, mint 
logikai, okos gondolkozás. Ha a kath. egyház az angol 
nemzet intelligencziájának két legkiválóbbikát és legne-
mesbikét meg tudta nyerni : miért ne lenne képes hódí-
tásainak folytatására? Newmann és Manning, az igaz, 
már elhunytak ; ámde az ő megtérésök által megjelölt és 
nemzetök elé kijelölt mozgalom a kath. egyházba való 
visszatérés kányában — él és az általok hátrahagyott 
alkotásokban folytonosan működik. 

KATH. KÖZTEVÉEENTSÉG. 

A szept. 27-iki püspöki konfererenczia. 
Most csütörtökön, f. hó 27-én volt a bibornok hg-

primás budavári palotájában a püspöki konferenczia, 
mely elé az egész ország oly nagy figyelemmel és érdek-
lődéssel nézett. 

Vaszary Kolos hgprimás meghivására megjelentek 
a budavári primási palotában a következők : Császka 
György kalocsai érsek ; Bende Imre, nyitrai, Bubics Zsig-
mond, kassai, Dessewffy Sándor, csanádi, Firczák Gyula, 
munkácsi, Hidasy Kornél, szombathelyi, Hornig Károly b. 
veszprémi, Lönhart Ferencz, erdélyi, Mezzlényi Gyula, 
szatmári, Pável Mihály, nagyváradi görög katholikus, 
Rimely Károly, beszterczebányai, Ssmrecsányi Pál, sze-
pesi, Steiner Fülöp, székesfehérvári, Szabó János, szamos-
ujvári görög katholikus, Schuszter Konstantin, váczi, 
Schopper György, rozsnyói, Vályi János, eperjesi, Zalka 
János, győri püspökök és Fehér Ipoly pannonhalmi fő-
apát, a püspöki konferenczia jegyzője. 

Hiányoztak a konferencziáról Samassa dr egri érsek, 
Schlauch dr bibornok nagyváradi püspök, a kiket a fő-
rendiház bizottsági tárgyalásai foglaltak el, aztán a beteg 
Dulánszky pécsi és Mihályi Tivadar lugosi püspökök, 
nemkülönben a jászóvári premontrei prépost, Benedek. 

A hgprimás d. e. 10 órakor a Szentlélek segítségül 
hívásával megnyitván az ülést, négy főtárgyat terjesztett 
a konferenczia elé. 

Indítványozta mindenek előtt, hogy mindama köz-
érdekű ügycsoportokra nézve, melyek mint a katholicziz-
must érdeklők, püspöki konferencziák elé kerülnek, az 
egyes ügyeknek előkészítése czéljából szakbizottságok ala-
kíttassanak, hogy véleményt mondjanak s esetleg indít-
ványokat is terjeszszenek a püspöki konferenczia elé. A 
püspöki kar ebben az irányban azt határozta, hogy az 
eddigi bizottságok állandósittatnak s a szükséges u j bi-
zottságok megalakításával a hgprimás bizatik meg. 

Másodsorban a kongrua-kérdéssel foglalkozott a püs-
pöki kar. A nagyobb egyházi javadalmak összeírásának 
irányelveire vonatkozó munkálatokat a konferenczia egy 
albizottsághoz utasította, melynek tagja i : elnök Császka 
György> érsek, Schuszter Konstantin, Meszlényi Gyula, Fir-
czák Gyula püspökök és Fehér Ipoly főapát. 

Harmadik ügy volt az esztergomfőmegyei főtanfel-
ügyelőnek (csak elemi iskolák számára) három rendbeli 
előterjesztése : 1. a katholikus népiskolák tantervének és 
eljárásának revíziója, 2. az 1895-ben tartandó országos 
kath. tanitógyülés, 3. a kath. népiskolai tanítóság illetve 
tanügy képviselete a milleniumi kiállításon. A püspöki kar 
mind a három ügyet egy albizottságnak adta ki, melynek 
tagjai : elnök dr Schlauch bibornok, Bende Imre, dr b. 
Hornig Károly, Szmrecsányi Pál és dr Rimely Károly 
püspökök. 

Negyedik és főfőtárgy a függő egyházpolitikai 
kérdések s az ezekkel szemben szükséges magatartás 
megvitatása vala. Ez igen sokáig tartott s praktikuma 
azzal záródott, hogy a konferenczia felkérte a herczeg-
primást, hogy egyes dolgoknak tüzetesebb megvitatása 
czéljából saját elnöklete alatt szűkebb bizottságot alakít-
son, mely állandó jelleggel s avval a megbízatással bír-
jon, hogy a szükséges teendőket megbeszélje s a püspöki 
konferencziának javaslatot tegyen. A mi a konferenczián 
kötelességszerűen kitűnt, az abban áll, hogy a püspöki kar 
mindazzal, a mi az egyház isteni elveivel ellenkezik, teljes 
oppoziczióban marad ; ezekkel szemben folytatja a jogos 
önvédelmet, jogos eszközökkel. Mást nem is lehet a püs-
pöki karról feltenni. 

V E G Y E S E K . 
— A főrendiház uj elnökévé, ő felsége kegyéből s a 

szabadelvű kormány akaratából, Szlávy József eddigi al-
elnök neveztetett ki. 0 exja exczellens szolgálatot, u. n. 
kortesszolgálatot tett a szabadelvű kormánynak a keresz-
tény magyar államot lerontó vallásügyi tvjavaslatok ke-
resztül hajtásában, azért most elvette jutalmát a királyi 
kegy kitüntetésében. És még most is várjuk a sanctio 
megtagadását a királytól? 

— Vitéz hagseregünk hadügyminisztere, Kriegham-
mer ur, vitézül rückwärtskonzentrirungozott az osztrák 
delegáczió szept. 27 iki ülésében Treuinfels delegatus 
támadása előtt, a ki kérdőre vonta a hatalmas urat előd-
jének ama tetteért, hogy Skaczel innsbrucki katonai lel-
készt, mert ez Wagner, párbajban elesett katonai ezred-
orvost eltemetni vonakodott, Bosniába áthelyezte. A tyroli 
nép ezt büntetésnek tekinti, és megbotránkozik azon, hogy 
valakit hite és vallása kötelességeinek teljesítése miatt a 
kath, osztrák császár mint legfőbb hadúr nevében meg-
büntessenek. Kriegbammer hadügyminiszter a dolog ve-
leje előtt kitért, kijelentve, hogy a lelkész „áthelyezésé-
nek vitatásába nem megy bele." Tiltakozik azonban az 
ellen, hogy valaki valamely garnizont büntetési helynek 
tekintsen. Nos jól van, generális ur, de hát miért helyez-
ték át az illető lelkészt? Talán kitüntetésből és megju-
talmazásul, előléptetésül? Baj, hogy a hadsereg a bünt, 
a párbajt, nem tart ja bűnnek, s a császár a bűn dolgában 
nem akar hinni a pápának. 

— Az állami anyakönyvekről szóló tvjavaslatot a 
főrendiház hármas bizottsága f. hó 27-én tartott ülésében 
„túlnyomó többséggel" elfogadta. Hir szerint október 3-án 
kerül a dolog a főrendiház plénuma elé. 0 felsége neve-
napjára talán az egész destructiót készen kapja szabad-
elvű kormányától névnapi ajándékul. A király a nemzet-
nek, igaz, nem felelős ; de felelős az Istennek. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten- Ë 
ként kétszer : : 

szerdán és szombaton. [ 
Előfizetési dij: \ 

félévre helyben s posta- ï 
küldéssel 5 frt. j 

Szerkesztő lakása : \ 
Budapest, \ 

VI., Bajza-utcza 14. sz., : 
hova a lap szellemi : 
részét illető minden jj 

küldemény czimzendő. : 

Ë Előfizethetni \ 
Ë minden = 
Ë kir. postahivatalnál : \ 
\ Budapesten a szerkesz- \ 
Ë tőnél, és Nagy Sándor ë 
Ë könyvnyomdájában, Ë 
Ë IV., Papnövelde-utcza \ 
Ë 8. sz. alatt, hova a Ë 
Ë netaláni reclamatiók is, Ë 
Ë bérmentes nyitott \ 
\ levélben, intézendők. ë 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok-. A legújabb „csapda." — Észrevételek a tanitórendnek a congruáról szóló memorandumára. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Feneketlen sötét khaosz fölött derült napfény. — S z a t m á r : Szatmár dicsoaágő. — P á r i s : 
A közromlásnak egyik oka a szabadkőművesség terjedése. — B r u x e l l e s : A III nemzetközi kath.tudományos kongresszusról. — Tárcza. 

t Giambattista de Rossi. — Vegyesek. 

A legújabb „csapda." 

Hol rejlik az és miből áll1? 
A gyermekek vallásáról szóló törvényjavas-

lat 1. §-ának első és második kikezdésében, a 
hol az mondatik, hogy különböző valláshoz tar -
tozó házasulok „házasságuk megkötése előtt 
egyszersmindenkorra megegyezhetnek arra nézve, 
hogy gyermekeik valamennyien, az atya vagy 
az anya vallását kövessék, illetőleg abban ne-
veltessenek stb." 

Ennek az intézkedésnek csapda-természete 
pedig két dologból áll. 

Első az, hogy az 1868-iki törvény a gyer-
mekek nemszerinti valláskövetéséről, mint állami 
elv és protestáns eszmény el nem töröltetvén, az 
mint protestáns eszmény ós államjogi elv fen-
marad és annyi hajszán át, egy furcsa kis con-
cessió, egy megengedett kivétel árán megmen-
t e t t uralkodása mellett mindent el fog követni 
és igy a tapasztalatlan házasuló kath. fiuk és 
leányok folyton ki lesznek téve annak a kisér-
tetnek, hogy vagy világosan és határozottan az 
államjogi elvnek megtar to t t protestáns eszmény, 
vagyis a nemszerinti vallás követés mellett dönt-
senek, mert ez a „szabadság" egy eszmény min-
den kecsegtetésével van fentartva számukra ; 
vagy egyáltalában, — a mi legkényelmesebb, 
mer t részökről egymás iránt semmi kellemet-
lenséggel nem jár, — gyermekeik vallására nézve 
ők egyáltalában ne egyezkedjenek, ne döntsenek, 
fennmaradván akkor az államjogi elvvé feltolt 
protestáns eszmény, mely szerint a gyermekek 

„nemök szerint követik szülőik vallását,11 A nem-
szerinti valláskövetés protestáns csapdájába tehát 
a hithideg, s a hithű de tapasztalatlan kath. há-
zasfeleket két meglehetős ügyességgel leplezett 
uton lehet beterelni, mig annak elkerülésére 
egy nem teljesen szabad ut van megnyitva, 
és ezen a félig szabaddá t e t t uton egy ujabb, 
a legújabb „csapda" van felállitva. 

A fent idézett tvjavaslatbeli u j intézkedés-
nek rendelkezése t. i. ugy szól, hogy a házasulok 
„házasságuk megkötése előt t" tehetik csak a meg-
egyezést. Ez még nem csapda, csak erkölcsi kény-
szer a csapda felé. De hát van-e elég ok és elég jog 
arra, hogy a szülők megegyezését, melynek szabad-
sága őket egész életükön á t megilleti, az ál lami 
hatalom a házasságkötés előtt i időbe, ebbe a 
Procrustes-ágyba szorítsa be 1 Nincs. Hanem há t , 
a min t mondám, ez még nem maga a „csapda", 
csak az állam részéről gyakorolt erkölcsi kényszer 
a legújabb „csapda" felé. Ez a legújabb „csapda" 
az „egyszersmindenkorra" való, vagyis változha-
ta t lan megegyezésnek kivétel nélkül való felállí-
tásában rejlik és abból áll, hogy, ha valamely 
házasuló kath. leány protestáns vagy zsidó vagy 
mohamedán, mer t Bosznia már idetartozik, szóval 
másvallásu vőlegényének kedveért, avagy meg-
megforditva, valamely házasuló kath. ifjú, pro-
testáns vagy zsidó vagy mohamedán, szóval más-
vallásu ará jának szép szemeiért, a házasságot 
megelőző szerelmi mámorban, kath. hite ellen 
valamennyi születendő gyermekének másvallásu 
hitestársa vallásához való „tartozandóságába" és 
abban való neveltetésébe beleegyezik, hogy ak-
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kor ez az örfeledett , hitehagyónál is rosszabb*) 
kath. szülő az „egyszersmindenkorrá"-ban rejlő vál-
toztathatatíanság „törvényes" csapdája által meg 
van fogva; s ha utóbb a jegyesi szerelem má 
mora eloszolván, hitének és vallásának világos-
sága u ta t tör szivébe és lelkiismeretébe s azt 
mondja neki, te hitehagyónál rosszabb vagy, 
mert gyermekeidet is megfosztottad egyedül üdvö-
zitő igaz vallásod jótéteményeitől : akkor ez a 
szerencsétlen, protestáns, zsidó vagy Isten tudja 
miféle most talán még nem is létező, reá nézve 
idegen vallás csapdájában a szerelem vak szen-
vedélyei által megfogott lélek — nem lesz ké-
pes a hite ellen elkövetett árulását jóvá tenni s 
igy nem lesz képes többé lelkiismeretét soha meg-
nyugta tn i : ez pedig hogy mit jelent, mily kín, 
csak az Isten tudná megmondani. Yan-e erre, 
erre a jogfosztásra, erre a lelki torturára, joga 
az ál lamnak? Nincs. Tehát törvényt se hozhat rá. 

Már egyszer r ámuta t t am ebben a lapban 
arra , hogy, igenis, az állam, ha kellő okai van-
nak, feláll í thatja az egyezségek változhatatlan-
ságát ama jogelv szerint „quod semel piacúit, 
amplius displicere non potest" oly esetekben, 
midőn egyesek tisztán saját érdekökben, egészen 
az ő akaratuktól függő dologban intézkednek, 
mintegy privát souverain joggal; de oly esetek-
ben, midőn a felek nem egészen tőlük függő 
dologban, tehát nem souverain privát joggal, 
hanem mint egy felsőbb akaratnak kötelezett 
megbízottjai és végrehajtói, vagyis mint delegá-
tusok illetve subdelegátusok cselekszenek, akkor, 
ha egyezségökkel ama felsőbb akarat törvényét 
megszegték, nemcsak nem lehet „egyszersminden-
korra" változhatatlan az ő egyezségök, de sőt, 
mihelyt tévedésöket belátják, egy pillanatig sem 
t a r tha tó fen, azonnal és minden perczben meg-
változtatandó; és az állam ész és jog nélkül zsarno-
koskodik nem pedig bölcsen uralkodik, hogyha az 
ellenkezőt, a rossz megegyezést az ő „egyszers-
mindenkorra" való oktalan és jogtalan határoza-
tával erőszakolja. Tehát az 1868-iki törvény reví-
zióját, ugy a hogy kínálják, s a hogy már a 
főrendiházi hármas bizottság is, mint a hivata-
los jelentés mondja „ugy általánosságban, mint 
részleteiben változatlanul elfogadta," — mi ka-
tholikusok pur et simple, ugy a hogy van, 

*) Hitehagyónál is rosszabb ; mert a hitehagyó csak 
maga hagyja el a hitet, magát károsítja; az ily szülő 
azonban masokat, gyermekeit s azoknak utódjait is meg-
fosztja az ]gaz bittel járó pótolhatatlan lelki javaktól. 

minden javításnál, a hitárulásbani kooperáczió bű-
nébe való esés terhe a la t t el nem fogadhatjuk. 
Egyszerű beszéd i t t a legtermészetesebb, annál 
is inkább, mert a szülők jogát amúgy is több 
tekintet korlátozza, például az eszével már 
élni tudó gyermek joga az önelhatározásra. 

A lapok beszélnek arról, hogy a főpapok, 
mert arra Rómából utasítás jött , a revízió tvja-
vaslatára rá fognak szavazni. 

I t t félreértésnek kell fennforogni. Nem is-
merjük Róma utasításának szó-szerinti szövegét, 
— mert azt igen helyesen hivatalos titok fedi 
a sajtó elől, — tehát ahhoz érdemlegesen nem 
szólhatunk. Egyszerű placet a revízió tvjavasla-
tá ra nézve abban nem foglal tathatik. Nem fog-
laltathatik pedig azért, mert Róma egy esetleg 
rossz, Isten törvényébe ütköző egyezség „egy-
szersmindenkorra valóságára" vagyis változtat-
hatat lanságára nem mondhat placet-et s nem 
adhat annak megszavazására egyszerű és föltét-

len utasítást . Róma utasítása, mely kategorici-
tásáról a lapok beszéltek, a tvjavaslat megsza-
vazását csupán egyszerűen, vagyis minden kifo-
gás nélkül csak akkor a jánlhat ta volna, ha a 
causae expositióba véletlenül hiba csúszott volna 
be, a mi szintén csaknem teljes lehetetlenség 
a mai körülmények között. Mindenütt juxta alle-
gata tör ténik a döntés. Róma se mindentudó ; 
csak az emberileg lehetőleg kimerítően megvilá-
gosított ügyben tévmentes. 

De legyen ez a dolog bármiképp: a revízió 
tvjavaslata, ugy a hogy az kínálva van, kath. 
ember által egyszerűen, kifogás, javítás nélkül 
meg nem szavazható. 

De sőt azt, t. i. az ot t lehetőnek államjo-
gilag is elismert megegyezés „egyszersminden-
korra valóságában" vagyis változhatatlanságában, 
— még a többi szabadelvű vallásügyi törvények, 
különösen pedig a „vallás szabadgyakorlatáról" 
szóló törvényjavaslatnak alapelvéül felállított 
„egyéni vallásszabadságához való szabadelvű 
konzekvenczia miat t is meg kell változtatni. 

Talán nem is kellene mondanom, hogy a 
szabadelvű konzekvencziára p annak „egyéni vál-
lá sszabadságos" elvére való ez a hivatkozás ré-
szünkről csak argumentum ad hominem lehet. 
A mai világban, midőn az egymás leeretneke-
zése oly erős divat, senki sem lehet biztonságban. 

Most, midőn a kulturharczos hajsza első 
korszaka befejezéséhez közeledik, Isten szine 
előtt leborulva kifejezhetetlen hálát mondunk 
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a szivek és vesék vizsgálójának ket tőér t : 
hogy a februári rendeletben rejlő csapdától való 
megmenekülés út já t , az 1868-iki törvénynek a 
természetjog s a szülők Istentől k i ró t t vallási 
kötelességének irányában való megváltoztatását, 
annak szükségességét, a nyilvánosság előtt, elsőül 
a „Religio" mondotta ki ; valamint most is, a be-
következett revíziónak csapdaszerüségét, az ő 
furfangosságának teljességében, szintén a „Religio-
V állás" fe j te t te ki. 

Hogyha tisztán egyéni érdekről volna ebben 
szó: akkor én szívesen és nagyörömest azt az 
elvet követném: „ama nesciri"; de mivel i t t 
egy félszázadnál idősebb lap nagy örökségéhez 
tartozó legújabb jus quaesitumról, becses tulajdon-
jogról van szó, kötelezve érzem magam annak 
a másik elvnek követésére : „praedicate super 
tecta." 

Vajha a revízió követelésének akcziójába 
ne került volna be a vörös posztó, a melynek 
a bekövetkezett revízióban, ezt az uj csapdát, 
ezt a mérgesen oda vágott „egyszersmindenkor-
ravalóságot" köszönhetjük. 

Mintha lá tnám a tvjavaslat csinálóit mér-
ges toborzékolásukban. Revíziót kívántok, gondol-
ták, magukban, az egyezség szabadságával! Jó 
van, ul t ramontánok. Netek az egyezség szabad-
sága — annak megváltoztathatatlanságával, mikor 
azt nektek, hitelvek szerint, meg kell változ-
tatni . Szabadság ez? Az elkövetett rossznak jó-
vátehetetlensége — szabadság ez ? 

Süssétek meg, szabadelvű honatyák, maga-
toknak! 

Mi katholikusok nem kérünk belőle ! 
* * * 

Észrevételek a tanitórendnek a congruáról 
szóló memorandumára. 

III. 
A kir. visszaállító levél első helyen teszi tehát kö-

telességgé a lelkészkedést. 
E kötelességet megemlíti a memorandum is. — 

Azonban, szerintünk kevésbbé alkalmasan használt szóval : 
„továbbá", térve át arra, mintha másodhelyen álló köte-
lességről volna szó, mondván „kötelességévé teszi továbbá 
II. Ferencz király visszaállító oklevele az említett szerze-
tes-rendeknek, hogy a székházaikkal kapcsolatos templomo-
kat, saját birtokaikon pedig a templomokat és plébániá-
kat fenntartsák, ezek számára saját tagjaikból elégséges 
számú lelkészeket képeztessenek, s ezeknek teljes ellátásá-
ról gondoskodjanak; — szóval a lelkészek kiképzésén 
kivül — saját birtokaikon a kegyúri összes terheket is 
viseljék." 

Ámde a kir. oklevél szövegét tartva szorosan szem 
előtt, az itt megirt kötelezettségeket tisztán csak kegy-
úriaknak nem tekinthetjük ; s kifogást kell tennünk azon 
értelmezés ellen, mely eme különválasztással b á r : „a lel-
készek kiképeztetésén kivül", ama kötelességek összegét 
kegyúriaknak kívánná minősiteni. E különválasztás egé-
szen önkényes. A lelkészek kiképzése épp oly kötelessé-
gévé tétetik a rendeknek, mint a többi itt felsorolt köte-
lesség. Ily mérvű kötelezettség pedig a kegyúri terhek 
keretéből kinőtt, azok fogalma alá nem szorítható ; azok 
a kötelességek összevéve nem kegyúriak ; — mert a lel-
készek kiképzése ugyan nem kötelessége egy kegyúrnak 
sem. — A kötelességek oly mérve, oly összege hárittatik 
itt a rendekre, mely a kegyúri viszonyoktól külön, egé-
szen sajátságos tartalmat mutat, egészen különleges meg-
ítélés alá esik ; s azért nem szolgáltatnak alapot azon 
alább jelzett következtetésekre sem, melyeket a tanitóren-
dek e kötelességek kegyúrinak föltételezett természetéből 
levonnak. Hogy itt nem egyszerű kegyúri kötelezettség-
ről van szó, nyomban látni fogjuk a premontreiek köte-
lességét megszabó kir. szavakból is. 

íme a kötelességek, a mint asokat az 1802-iki visz -
szaállitó kir. oklevél megállapítja az eddig mondottak 
szerint nyilvánvalólag a benczésekre, — de nemkülönben 
az abban megnevezett premontreiekre és cistercitákra is . 

„Praemonstratenses habebunt, mondja ez oklevél •—• 
pro futuro duas praelaturas, Jászoviensem quippe ac C$or-
naensem . . . qui administrationem parochiarum, ante 
abolitionem praehabitarum absque aggravio fundi reli-
gionis praestituri s u n t . . ." S ez u tán : Gymnasia autem 
sequentia providenda obtinebunt : . . . " Azaz : 

„A premontreiek jövőre két prépostságot birnak, t. 
i. a jászóit és csornait ; — kik is azon plébániák admi-
nistrálását, melyeket már eltöröltetésök előtt bírtak, a 
vallásalap megterhelése nélkül teljesitendik . . . " — „El-
látás végett pedig a következő gymnasiumokat nyerik : . . 

Szinte fölösleges figyelmeztetnünk, hogy e szeriűt a 
premontreieket is első helyen kijelölt kötelessége a lel-
készkedés: „administratio parochiarum" — mely kifeje-
zés e mellett világosan mutatja azt is szintén, hogy e 
rendnek kötelességei a plébániákra vonatkozólag nein 
egyszerűen kegyúri kötelességek, mert ezek közé soha-
sem tartozott és tartozik a parochiák adm;nÍ3fcracziója. 
Második helyen jönnek emlitésbe a gymaásiumok s ille-
tőleg emlittetik a gymn. oktatás kötelessége. 

A cistercitáknál a lelkészkedés ily külön alakban 
nem jeleztetik ; — de az oklevélnek a premontreiekről s 
róluk intézkedő részében ez áll : „Ceteris denique superius 
de Benedictinis sub c. d. e. f. et g. decretis ad hos etiam 
ordines — pari ratione extensis;" — „végül a benczésekre 
vonatkozólag fentebb c. d. e. f. és g. alatt foglalt hatá-
rozatok e rendekre is hasonló módon kiterjesztetvén." 

Vagyis tehát a c) pont alatt megirt s általunk fen-
tebb ismertetett kötelezettség kellő számú lelkipásztorok 
képzésére, tartására, mint a benczéseket, ugy a premon-
treieket és cistercitákat érdeklőleg is, a kir. oklevél sze-
rint kétségtelenül fennáll. 

Mindeme rendek köztudomásra tényleg lelkészkednek 
is. Mint lelkészkedtek az 1802. évet megelőzőleg is, a 

27* 
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múltban. És pedig rendi hivatásuknak megfelelőn. Törté-
netük bizonyítja ezt, tagadhatatlanul s oly világosan, 
hogy részletes adatokat felsorolni szükségtelen. Itt éppen 
csak például emeljük ki, hogy „a pannonhalmi főapát 
főpásztorsága alatt álló" 26 plébánián lelkipásztorkodás-
sal jelenben is 30 benczés foglalkozik. S péld. elég a 
premontreiekre nézve is ezeket olvasnunk közkézen forgó 
hivatalos kiadványukban : 

„Minthogy Sz. Norbert a prémontrei kanonokrend 
életbeléptetésével a káptalanok reformját czélozta, termé-
szetesnek fogjuk találni, hogy a rend tisztán szerzetesi 
intézmény korlátai közt nem maradhatott, s hogy ezért 
biztosítani kellett számára az egyházi kanonoki jelleget 
és minőséget avégből, hogy minden egyes tagja alkal-
massá legyen mindazon papi kötelmek és szolgálatok tel-
jesítésére, melyek az egyházi rendnek sajátságos hivatását 
és missióját teszik ki. Csakis a kanonoki jelleg és minő-
ség fenntartása mellett gyakorolhatta a lelkipásztorkodást 
sajátos hivatásaként minden kivétel és megszorítás nél-
kül. S azt a jellegét és minőségét a pápák minden-
korra biztosították és okmányokkal is megerősítették, a 
mint a többi között XIV. Benedek pápa 1750. szept. 1-én 
kelt „Oneroso* kezdetű bullájából minden kételyt kizáró 
bizonyossággal kitetszik . . . 

Azt pedig, hogy a prémontrei kanonokok a lelkipász-
torkodás terén ténykedtek, és épp ugy investiáltattak, 
mint a világi papok, a rend története alapításától egész 
napjainkig ususb&n levő gyakorlatával bizonyítja . . . 

Mint az előzőkben említettük, a kanonoki testüle-
teknek eredeti rendeltetésük szerint a lelkipásztorkodás 
képezte első sorban hivatásukat. Avégből tartotta tehát 
Sz. Norbert is szükségesnek rendjénél a kanonoki jelle-
get és minőséget, hogy ezen eredeti hivatás gyakorlatá-
ban semmi által gátolva ne legyen." 2) 

Amit az 1802. évi visszaállító oklevélből s annak 
alapján a memorandummal szemben eddig bizonyítani kí-
vántunk, bebizonyítottuk ; t. i. : az abban emiitett szerze-
tes-rendeknek nem kizárólagos feladata az oktatás, de az-
zal egyértékü a lelkészkedés kötelme, e kettes czélra 
szolgálnak javadalmaik ; — nincs meg tehát ez oklevél-
ben az a'tendenczia sem, mely a tan- és cultusügy merev 
elkülönítésére irányulna, sőt e kettő egybe van kötve; 
nircs meg tehát az az alap, melyet a memorandum a 
szerzetes-rendeknek a congruához való hozzájárulásuk 
el vili, fására felállított; — és pedig, ismételjük, a jan. 17. 
tanácskozmány megállapodásának helyes jelentésétől s ér-
tei métcl eltérőleg, a kötelezettség terére vivén át a kérdést. 

De ne vonjuk még le a következményeket. Vizsgá-
lódjunk tovább. 

(Folytatjuk.) 

2) v. ö. A pannonhalmi Szent-Benedek-Bend Névtára az 
1893/94-iki tanévre. 

2) A csornai premontrei rendi kanonokok Névtára 1892. 15 1. 

EGYHÁZI TUDOSITASGK. 
Budapest, okt. 3. Feneketlen sötét kliaosz fölött de-

rült napfény. — 
Ha azt kívánná valaki, hogy jellemezzem a katho-

lika egyház állapotát Magyarországban a püspöki konfe-
renczia után, melynek főtárgyáról, a valláspolitikai ügy-
ről, az azt fedő hivatalos titok miatt, tulajdonképpen semmit 
sem tudunk, ahivatalostitokdaczára történt hírlapi fecsegések 
miatt pedig még kevesebb igazat és bizonyosat mondhatunk, 
én azt mondanám, hogy az egyház állapota Magyaror-
szágban azon az oldalon, hol az emberek működése ezen 
állapot megalakítására sürgölődik forgolódik, veszekedik 
és verekedik, ott, azon az oldalon, a dolog ugy fest, mint 
egy feneketlen sötét khaosz. Egy lap, ha jól emlékszem 
a bécsi „Vaterland", elnevezte fejetlenségnek és tehetet-

len ségnek. Én az összeférhetetlenség khaoszának nevezném 
az egészet, a mi tulajdonképpen egyre megy. Az ember 
már alig tudja kinek s minek higyjen. Lehetetlenségek 
látszanak történni s hihetetlen dolgok készülnek alakulni ; 
ha mind ugy áll, a hogy a történet-gyártók, a lapok be-
szélnek. Ellenben, ha a katholikus egyháznak állapotát 
azon oldalán tekintjük, a hol az isteni közreműködés 

fejti ki a maga egész nagyvilágát, ott minden derült és 
világos és átlátszó mint a napfény. „Veritas Domini ma-
net in aeternum." „Nec portae inferi praevalebunt", — 
oly két napsugár, mely egész látóhatárunkat megvilá-
gosítja. Elvi kérdésekben a püspöki kar egy hajszálnyit 
sem fog tévedni vagyis engedni, mert Róma vezeti, Róma 
ügyel fel minden lépésére. Tehát e tekintetben nyugodtak 
lehetünk és vagyunk. 

Annál keservesebb fájdalommal tekintünk egyház-
politikai állapotaink alakításának emberi oldalára, t. i. 
oda, hol a kath. egyház állapotának Magyarországban 
századokra kiható, uj alakításán emberi tényezők dolgoz-
nak, kapkodnak, furnak-faragnak. Az autonomiai mozga-
lom hullámzásának tetőpontján mondá Istenben boldogult 
Simor János hgprimás azt az ismeretes mondását a sza-
badelvüség által megmaszlagositott katholikusokhoz : 
„Egész a pokol kapujáig kész vagyok önökkel elmenni." 
Ezen a mondáson, s a megfelelő eljáráson, akkor senki 
meg nem ütközött. Pedig ennek a mondásnak és az ily 
eljárásnak két módja van : egy jó és egy rossz. A jó 
értelem és eljárás az, hogy a pásztornak csakugyan az 
eltévedt juhok után kell járni, annál is inkább, mert 
Krisztus U. szerint, ha valaki valakitjfelszólit, hogy menjen 
véle ezer lépésre, menni kell vele két annyira. Ez a 
krisztusi, a keresztény szívesség. Utána járjon, igenis, a 
pásztor híveinek, de nem azért, hogy velők egy 
húron pendüljön, hanem hogy jó legelőre vezesse 
őket. A rossz értelem és eljárás tehát az, ha a 
pásztor ugy megy juhaival a pokol kapuja felé. mint 
egyike a pokol kapuja felé törekvőknek. Adja Isten, 
hogy elmúlván az egyházpolitikai áldatlan vitákhoz fű-
ződő szenvedélyek és érdekek vihara, kitűnjék, hogy vala-
mennyi főpásztornak eljárását csakis abban a jó értelem-
ben kell venni, a melyben Simor János bibornoknak 
magában véve két értelmű mondását volt kötelességünk 
az ő saját értelmezésének és végső megállapodásának s 
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magatartásának döntő adatai miatt fogadni és a tör-
ténelem számára elkönyvelni. 

Az óriási viharban, melyben a föld pora fellegekké 
van felverve, s a háztetőkről egész .épületdarabok búinak 
alá a földre, igen nehéz a tiszta látás. Relata refero. 
Szabad legyen kérni, hogy ne rögtön mondjunk felette 
Ítéletet. Hagyjunk valamit az idő tisztitó és gyógyító 
hatására ' is . Azt hallottam minap, hogy a Vaszary-hajsz dog-
matikai, egyházpolitikai szövevényébe, idegen világi oldalról, 
alapfonalul nagy adag egészen világi és igen csúnya, nem 

magyar politika is belekevertetik. Az alkotmányos élet 
tudvalevőleg Laj tán innen ép ugy mint La j tán túl sok 
visszaélést követett el a közjólét nagy kárára. Ezenfelül 
ott a Laj tán túl a centralisták fa ja nemcsak nem halt ki, 
de talán nem is fog kihalni soha, a kiknek tudvalevőleg 
az Einheitsta&t Magyarország szolgaságával az ideáljok. 
Ezek jól tudják, hogy Magyarország függet len államisá-
gának Magyarország bgprimása igen erős oszlopa. Tehát 
tar thatat lan helyzetbe ju t ta tn i a magyar biboros hgprimást 
hogy vagy önként félre álljon az útból, vagy menesztessék, 
— ez volna a Vaszary-hajsz egyházpolitikai szövevényébe ide-
gen világi oldalról belefont idegen politikai alapfonal. Semmi 
sem lehetet len; még a legnagyobb képtelenség se. Adja 
Isten, hogy a sötét khaosznak — rend és világosság legyen 
a végén ! 

Sión őrei vigyázzatok ! Akár az egyház, akár a 
haza ellen vét valaki, bünt követ el. Mind a ket tő ment-
hetetlen. Nagy időket é lünk! ? ? 

S z a t m á r , szept. 26. Szatmár dicsősége. — 
Szerényen, minden előlegesen keltett zaj nélkül nyilt 

meg e hó 23-ik napján városunkban, az irgalmas nénék 
anya-kolostorában egy nagyfontosságú uj intézet, a polgári 
iskolai_ tanítónőképző. 

Örvendett lelkünk ez intézet megnyitása fölött, mert 
benne a magyar nemzeti közművelődésnek egy hatalmas 
bástyáját épitették bele a társadalomba. 

Örvendett lelkünk, mert azt láttuk, hogy az európai 
közérdekeltséget régóta élénken foglalkoztató nőkérdés 
diadalmas útjában ismét előbbre van egy számot tevő 
lépéssel. 

Örvendett lelkünk, hogy városunk, mely közművelődési 
intézményeivel eddig is ritkította párját az országban, ma, 
ez uj intézet felállítása után, csak a székes fővárosnak kény-
telen odaengedni a pálmát kulturális intézményeinek mennyi-
sége és minősége tekintetében. 

Mintha tündérkezek működtek volna, rövid két év 
alatt két oly intézet létesült, melynek egyikét is más váro-
sok csak nagy áldozatok árán tudták maguknak megszerezni. 

Ma két éve nyilt meg falaink között minden külső 
támogatás nélkül a messze vidéken nem található kisded-
óvónőképző. És ma már egy másik nagyfontosságú intézet 
csarnoka nyilt meg azon nők számára, kik vagy nemes 
idealismusból, vagy a kényszer vaskezének nyomása alatt 
szentelik Istentől nyert szép képességeiket a magyar kul-
tura szolgálatának. 

Es csodálatos, hogy éppen a nők, akiknek életbevágó 
érdeke van ez intézet által érintve, nem látszottak tudo-
mást venni ez uj intézet létesitéséről. Csak keveseket lát-
tunk közölük ez ünnepségen, nemöknek méltó képviselőit. 
Nem hallotta meg nővilágunk a józan közgondolkozásnak 
ama hangos szavát: Tért kell nyitni a maguk erejére utalt 
nőknek a versenytéren, olyan tért, ahol a női idealismus 
nem halványul el, ahol a nőknek nem kell kivetkőzniök 
nőiességükből, csakhogy kenyerök legyen. És ez a tér első-

sorban a közművelődés szolgálata. Nem hallotta meg nő-
világunk a modern kor meleg érdeklődésének az ő ügyében 
felhangzott ezen szavát, mert ők, kiknek pedig a jóságos 
teremtő adományából minden örömre van egy mosolyuk, az 
összetartozás érzetének törvénye daczára nem osztakoznak 
védelem nélkül állott testvérek azon diadalában, hogy az 
életfentartás nehéz harczára dicsőséges fegyverzetbe öltöz-
ködtenek. 

Csodálatos, hogy a város mint város, mely pedig ha 
a dolgok sorára ugy fordul, szivesen illeszti érdemkoszoru-
jába kulturális intézményekben való gazdagodását, szintén 
nem látszott tudomást venni az u j alkotásról, mert talán 
ezúttal elfelejtette, hogy a nemzet életfentartó erejét nem-
csak a kaszárnyáknak és kongresszusoknak köszönheti, hanem 
hogy öntudatos nemzet és város a hadi erőnél is fontosabb-
nak tar t ja a közművelődést, mert „korunkban csak azon 
nemzetnek van biztos politikai jövője, mely komolyan 
törekszik az általános műveltség színvonalára emelkedni és 
azon előhaladni." (Deák Ferencz.) 

Bontsd ki lobogódat, te legifjabb harczosa a magyar 
nemzeti közművelődésnek ! Indulj utadnak Isten szent nevé-
ben és harczolj bátran, mert nagyon szép a bér, mely téged 
é r : a nemzet hálás géniusza fog homlokon csókolni. Üdv 
azoknak, kik a szép müvet megalkották. H. Sz. 

P á r i s . A közromlásnak egyik oka a szabadkőművesség 
terjedése. — 

A franczia országos katholikus bizottság (Comité catho-
lique) „Correspondance hebdomadaire" czimü folyóiratában 
„La franc-maçonnerie, voilà l'ennemi" czim alatt a következő 

közlemény jelent m e g : 
A lapok gyakran emlegetik a bűneseteknek Franczia-

országban való szaporodását és arról ijesztő statisztikai ada-
tokat közölnek. A bűnesetek valóban feltűnő módon szapo-
rodnak. 1860-tól 1890-ig a törvényszékek által osztályozott 
bűnesetek, melyekben a bűnös ismeretlen maradt 53°/0-ról 
6 3 % _ r a emelkedtek. 

Le kell szállni a bajnak igazi végső okáig, melyek 
mind arra vihetők vissza, hogy hiányzik a vallásosság, 
az emberek elhagyták a vallásosság útját , a vallásos neve-
lést. 1880 óta a közerkölcsökben kétségbevonhatatlan nyomai 
mutatkoznak a pusztításnak. Nem érdektelen ennek megérte-
tése végett hivatkozni arra, hogy a szabadkőművesség ez 
alatt az idő alatt az egész világon számban tetemesen gya-
rapodott. 

A szabadkőművesség administrativ fődirektoriuma Ber-
l inben*) legújabban statisztikát közölt a páholyokról és 
szabadkőművesekről az egész világról szedve össze az ada-
tokat. E szerint a statisztika szerint, 1880-ban, a páholyok 
száma az egész föld kerekségén 187,065-re rúgott. Tizenkét 
év alatt a szaporodás 5320 páholyt mutat . Ugyanazon idő 
alatt a szabadkőművesek félmilliónál több személylyel vagyis 
533,140 számmal szaporodtak. 

A sectarius szellemnek ez a nagy szétáradása, sajnos, 
különös -figyelemre méltó, mint érthetetlen dolog, akkor, 
midőn Francziaországban kormányférfiak igen sokat be-

szélnek valami uj s a vallás iránt kedvezőbb szellemnek 
korszakáról. 

Az uj szabadkőműves konvent számára készített tervek 
semmi kétséget sem hagynak az iránt, hogy mily tevékeny-

*) A dogmatikai, vagyis elvhatározó szabadkőmives fődirekto-
r ium székhelje tudvalevőleg most Rómában van, és annak feje 
Lemmi, az olasz Nagy-Oriens nagymestere. 
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séget s mily irányban szándékozik a szabadkőművesség kifej-
teni, először is, hogy szembeszálljon azokkal a vádakkal, 
miszerint a bourgeoisieval tart, azután pedig, hogy nyiltan 
a gyakorlati szoczializmus útjára lépjen, a hol uj erőket 
remél maga köré gyüjthetni. 

Azért is, mi nem szűnünk meg e bűnös szekta törek-
vése ellen küzdeni, a melyet XIII. Leo pápa teljes igaz-
sággal igy jellemzett: A szabadkőművesség a gonosztevők 
szövetsége, a végett, hogy lerombolják a társadalom lénye-
gét alkotó elveket, melyeken minden állam alapszik." 

Bruxelles. A III. nemzetközi katholikus tudományos 
kongresszusról. (Vége.) — 

A harmadik közös ülésen elnökölt mgr Doutreloux 
liègei püspök. Első szónok Schaepman dr a németalföldi 
katholikus centrumpárt vezére volt. Kurth liègei egye-
temi tanár helyett mondott beszédet, a ki időközben 
megbetegedett. Miután bocsánatot kért, hogy a franczia 
nyelvet nem beszéli ugy, a hogy óhajtaná, a kongresszusra 
vonatkozó általános eszméket fejtegetett. A kath. tudo-
mányművelők egybegyűltek kizárólagos tudományos czél-
ból, de egyúttal tanúbizonyságot tesznek, világraszóló 
látványt nyújtanak a hit és a tudomány szövetségéről. Mi 
meghódolunk az Isten előtt. A tudomány nem zárja ki 
az enthusiasmust, a lelkesedést. A lelkesedés felemeli az 
embert és erejét mintegy megtoldja. Igy aquinói sz. Ta-
más, a kath. theologia e lángeszű mestere, és XIII. Leo 
a nagy pápa, isteni lelkesedéstől, enthusiasmustől vannak 
áthatva. Ez az utóbbi látványban látta az egyetemes bé-
két és a felé fáradhatatlan állhatatossággal törekedik. De 
a lelkesültség és a tudomány szövetsége veszélyessé vá-
lik, hogyha a lelkesültség nem állandó. Ha a buzgóság 
lángja kialszik, minden igyekezet meddő marad. És az is 
bizonyos, hogy nem lehet a lelkesedés igazi és állandó, 
hogyha nem a hitre támaszkodik. (Hosszas tetszés.) 

Lefebvre elnök felveti a kérdést, hol tartassák meg 
a jövő évi kongresszus, és ajánlja Münchent. 

Grauert, müncheni egyetemi tanár megköszöni ha-
zája fővárosának megtisztelését, de figyelmeztet egy kö-
rülményre, arra, hogy a német katholikusok nagygyűlése 
is Münchenbe van tervezve; ennélfogva ajánlja, hogy a 
nemzetközi kath. tudományos kongresszus 1895-ben svajczi 
Freiburgban üljön össze, a hol egy ifiu kath. tudomány-
egyetem virágzik, nemzetközi jelleggel és befolyássá'. 

Sturm, a freiburgi kath. egyetem tanára, megköszöni 
a megtisztelést, melyben a kath. Svajcz a kongresszus 
figyelme által részesül. Biztosítja a kongresszust, hogy 
lelkes fogadtatásban fog részesülni. 

Pisából Toniolo tanár és Rómából Soderini gróf 
azt indítványozták táviratban, hogy a jövő évi kath. tu-
dományos kongresszus Rómában tartassék meg. Az in-
dítvány Rómából a társadalmi tudományok egyesületé-
nek nevében volt téve. A kongresszus többsége Freiburg 
mellett döntött s kimondatott, Van den Gheyn főtitkár 
indítványára, hogy a kongresszus összehívása Rómába a 
Münchenben tartandó kongresszus utánra halasztassék el. 

A negyedik és utolsó közös ülés szintén mgr Dout-
reloux elnöklése alatt folyt le. Van den Gheyn főtitkár 
dr Zahm, indianai (Amerika) egyetemi tanár értekezését 

olvasta fel, arról, hogy a papság buzgón és lelkesen 
vegyen részt a tudományos búvárkodásokban. Dr. Zahm 
a mellett nyilatkozik, hogy a seminariumokban a termé-
szettudományokat alaposan és egész terjedelemben tanít-
sák, kivált a biologiát. Sajnálja, hogy a papnevelő intézetek 
forrásai gyengék ; mindenütt laboratoriumok, gyűjtemé-
nyeket s megfelelő könyvtárt kellene felállítani. Sok tör-
tént ugyan eddig, de az még mind kevés. Dr. Zahm 
buzdit a hiányok pótlására. Tisztelettel emlékezik meg 
a rRevue des questions scientifiques" cz. folyóiratról, 
a mely Bruxellesben jelenik meg, és alapitójáról, P. Car-
bonelről s. J., a természetbúvár bölcselőről. 

Nagy érdeklődés közt szólalt fel erre mgr. Keane, 
a washingtoni kath. egyetem rektora s a világszerte óriás 
feltűnést keltett chicagói vallási kongresszusról szólott. 
Teljes illetékességgel beszélt e tárgyról, annyival is 
inkább, mert a katholikus elemnek megjelenését a leg-
különfélébb vallások eme találkozóján ő készítette elő, 
ő szervezte, a kongresszus megpenditőinek és vezéreinek 
felhívására. 

Valamint dr. Zahm indianai, ugy dr. Keane washing-
toni egyetemi tanárok Amerikából, nagy feltűnést és mély 
hatást keltettek az amerikai hatholikusok leleményes és 
merészen haladó szellemének Európában szokatlan meg-
nyilatkozásaival. Természettudományi laboratoriumok semi-
nariumokban s vallási kongresszusokon a katholiczizmus 
találkozása a világ mindenféle hitvallásával, igazi amerikai 
gondolatok és tettek. Hátha a keresztény világ hitbeli uj 
összegyűlése is Amerikából fog egykor kiindulni ! A vén 
Európában sokkal inkább megcsontosodtak az interkon-
fesszionális viszonyok, hogysem, legalább jelenleg s egy 
időre, oly intim közeledés és közlekedés jöhessen létre a 
szellemek közt, a melynek hitbeli egyesülés lenne az 
eredménye. 

T Á R C Z A . 
t 

Giambattista de Rossi. 
(1822—1894.) 

A kath. egyházat s a tudományos világot nagy 
veszteség érte de Rossi ker. János világhírű archaeologus 
halálával. Született 1822. február 23-án. Felsőbb tanulmá-
nyait Rómában, a római egyetemen végezte, tudori koszo 
ruval a jogtudományból. Már fiatal korában kezdte az 
őskeresztény feliratokat tanulmányozni, Ez IX. Pius 
pápaságának kezdetével esett össze. P. Marchi Jézus-tár-
sasági atya, de Rossi tanára, tömérdek jegyzetet gyűjtött 
össze vallásunknak sirokra felirt történetéből. A tudós 
jezsuita által lelkesítve az ifjú Rossi nagy mohón kez-
dett a nyomozásokhoz, a századok folyama alatt, hol 
megkezdett, hol ismét abbahagyott régészeti indikácziók 
felderítéséhez. Damasus pápa óta, a ki mint pápa, fő-
pásztori gondját az ősi temetőkre is kiváló módon kiter-
jesztette, addig a napig, midőn feltűnt Bosio, a ki az 
1578-ikban véletlenül napfényre került mérhetetlen ma-
radványokból merítette tudását, — mennyi és mily kü-
lönböző korszak folyt le ! Hogy tiszteletben tartassa 
a földet, hol a vértanuk hamvai nyugszanak, Damasus 
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pápa megszüntette a katakombákba való temetkezést. 
S a tilalom megtartását magánál, a maga példájánál 
kezdte. Tanú erre egy felirata, mely a III. század pápai 
kryptájában van elhelyezve s igy szól: 

Hie fateor, Damasus, volui mea condere membra; 
Sed cineres timui sanctos vexare piorum. 
Az V. századtól a VlII-ig ezek a szenthelyek euró-

pai zarándokiások czélpontjai valának. Nyomai a zarán-
doklásoknak ott vannak a katakombák falain olvasható 
nevekben és adatokban, melyeket a zarándokok oda fel-
jegyzettek. És ezek az emlékfeliratok nagybecsű törté-
nelmi forrásokká váltak. I. Paschalis pápa intézkedett, 
hogy a barbárok által okozott rombolások kitataroztas-
sanak s elrendelte a maradványok általános translatióját, 
átszállítását. Szent Praxedes bazilikájában egy felirat 
említi, hogy 2300 vértanú testének maradványát emelték 
ki a szentélyből és környékéből. Akkor tűnt elő sz. 
Czeczilia sarcophagja, melyet 8 száz esztendő múlva újra 
fel kellett fedezni, Sfondrati bibornok, Bosio és Baronius 
jelenlétében. Ezen krypta helyének megjelölése egyike, 
de Rossi legfényesebb sikereinek. Ismeretes, mily óriás 
munkát végzett Bosio 1592-től 1626-ig. A földalatti Róma 
Columbusának nevét kapta. 

Bosio módszerét felújítva s tökéletesítve de Rossi 
a katakombákban való kutatásnak uj lökést s bámulatos 
termékenységet adott. Meg levén győződve igazmondó-
ságáról azoknak az embereknek, ki a hogiologia elemeit a 
föld alatt kövekbe vésték be, a kutató Rossi minden 
egyes emléknek egész történetét igyekezett megírni. 
Némely felirat, némely jel, néha igen hosszú idejét vette 
igénybe a tudósnak ; de a fáradhatatlan búvár lelkese-
déssel várta mindig a sikert, annál lelkesebben, minél 
tovább hagyott az magára váratni. Minden kő általa u j 
figyelemmel átkutatva uj meglepetést hozott s u j világot 
vetett a szétszórt kollekcziók eddig jelentéktelennek tar-
tott darabjaira Igy ő, az adatok hihetetlen, össze-vissza-
hányt tömegéből egy örökbecsű könyv nagyszerű rend-
szerét állította össze. S az a könyv tulajdonképpen egy 
könyvtár, mely egyúttal napfényre is hozta a történetet 
és azt mindjárt meg is erősítette. Százados romok darab-
jaiból, melyek néha valóban szerte-szét valának hányva, 
egy uj tudomány szökött elő készen, bőven, tartalmasan 
és mélyértelmüséggel, igazán kimerithetetlenül. Jól mondá 
dom Prosper Guéranger : „Mabillon créa un jour la sci-
ence diplomatique . . . Notre siècle aura un quelque 
chose de semblable. On avait écrit beaucoup et doctement 
sur les catacombes ; il était réservé a M. de Rossi d' en 
fonder la science." 

A mit ez a féifiu körülbelül 50 év alatt tett, azt 
a megszámlálhatatlan felfedezések hosszú sora hirdeti-
Neki köszönhetjük a katakombák Jielyrajzát, melyet ő 
állapított meg, a régi zarándokok elbeszéléseinek fonalát 
követve, melyeket mind ő hozott napvilágra a sírokból. 
Eljárása a kétely és merész találékonyság bámulatos 
vegyületéből alakitotta ki inductióit. Rossi előtt semmi 
nyom nem vala csekélység. Némely munkái az eruditio 
csodatettei, pl. a mit Lucina kryptájáról irt, a hol szent 
Kornél pápa el volt temetve. A művészetet épp ugy 
forrásul használta mint a száraz epigráfiát. Az előkészítő 

munka, az emlékek osztályozása t. i., ez is sok időt vett 
igénybe. De mihelyt de Rossi ura lett megállapított ter-
vének, oly biztonsággal haladt a munkában, a mely a 
divinatíoval határos. 0 a módszeres kutatásoknak nem-
csak Calixtus, Praetextus, Domixilla temetőit megnyitotta, 
hanem az egész földterületet, a mely Rómát környékezi. 
Mi mindent nem fedezett fel Calixtus temetőjében? Meg-
állapította a római aristocratia rohamos áttérésének ada-
tait a keresztény vallásra, mintegy góthai almanachot 
állapítva meg az üldözések idejéből. Feltárta sz. Czeczilia 
sirját s csaknem összes nyomait a vértanuknak, kik oly 
dicsőségtől körül ragyogva mentek a halálba. A pápai 
krypta, Eusebius kryptája, a damasusi feliratok, mind az 
csak részlet a nagy munkából. Még a legtudósabbak is 
csalódtak sz. Czeczilia eredetére nézve, kit Rómába ho-
zott szicziliai vértanúnak tartottak. A de Rossi által fel-
halmozott adatok tömegesen szórtak u j világosságot a 
keresztények és pogányok erkölcseire, a köz- és magán-
szokásokra, a keresztények társulataira, az ő birtokaikra, 
az isteni tiszteletre. A felfedezésben való egyik remek-
lése népszerű és közbeszéd tárgyává lőn. A katakombák 
látogatói bizonyára látták azt a két feliratot, melyek 
mindegyike azonos szöveggel Damasus pápa ugyanazon 
rendes kalligrafusának nevét viselik. Mikor az egyiknek 
darabjait Rossi összeállította, a sastekintetü tudós rögtön 
rájött, hogy az csak a másolat, melyet a barbárok elvo-
nulása után készítettek, és hogy az eredeti márványnak 
is még valahol meg kell lenni. Tiz hónap múlva már kezé-
ben volt az eredeti felirat. 

A mint jeleztük már, de Rossi tevékenysége nem 
szorítkozott csupán a keresztény őskor mezejére. 0 ugyan-
oly világra szóló tekintélyre emelkedett kutatásai és 
ismeretei által a klasszikai epigrafia s kivált a római 
topografia szakában is. Mindakét szakban de Rossi ere-
deti és jelentős munkákat hagyott hátra. A latin epigrafis-
Hk közt oly nagy vala az ő tekintélye, még pedig ifjú 
kora óta hogy a feliratok tudományának német nagy 
mesterei, Mommsen és Henzen, a berlini akadémia által 
kindott „Corpus inscriptionum iatinarum" szerkesztésénél 
őt munkatársul kérték fel, s ő főleg a VI. kötetben fej-
tette ki munkásságát, a hol Róma feliratai foglaltatnak. 

Müvei és felfedezései, mint egyik leghíresebb tanít-
ványa, Marucchi Horácz római tanár mondja, nemcsak az 
?vchaeologusok, nemcsak a tudósok tiszteletét és bámula-
tát szerezték meg számára világszerte, hanem csaknem 
minden nemzet kormánya sietett tudomást venni a nagy 
férfiú érdemeiről, s azokat kitüntetéseikkel a szó szoros 
értelmében elhalmozták. A két legutolsó pápa, IX. Pius 
és XIII. Leo kiváló kegyben tartották állandóan de Rossit, 
a gáncsnélküli pápai lovagot. író (scrittore) volt a vati-
káni könyvtárban és igazgatója (prefetto) a pápaság 
Museo cristiano-jának. Elbetegesedvén az agg tudós, 
XIII. Leo pápa a castelgandolfói pápai nyaralóban bocsá-
tott rendelkezésére lakást. És itt, mint a pápa vendége, 
azaz lakótársa halt meg. Itt volt temetési pompája is. 
Sírt Rómában az általa megvilágosított katakombák di-
csőségében kapott. 

Gianbattista de Rossiban csak az ő élő keresztény 
hite volt nagyobb tudományánál. Az egész ember csupa 
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szerénység és jóság vala. Egész lénye és modora a leg-
nagyobb egyszerűségtől sugárzott. Sokat megtagadott ma-
gától és nélkülözött, szerény anvagi eszközeiből véve 
el kutatásai számára költségeket. Még betegségében is a 
nagy lélek tanúbizonyságait hagyta hátra. Keservesen 
fájt neki, hogy 18 hónapig nem dolgozhatik; de ő 
megtagadta magát s beleélte mintegy magát a békét és 
nyugalmat követelő sorsába. Egy lenyugvó nap ünnepi 
csendjével és nyugalmával tért pihenni, jól tudva, hogy 
az egyház dicsőségére és a tudomány javára páratlan 
munkát végzett, megajándékozva mind a kettőt egy egész 
uj világgal. = 

V E G Y E S E K . 
*** Unicum az egész világon az, a mi a lillei 

katholikus tudomány-egyetemen a jelen tanévben létre 
jött : egyetemi tanfolyam a publiczisztika vagyis journa-
lisztika számára. Riehl, a hires német kulturfilozóf már 
évek előtt rámutatott arra a félszegségre, hogy éppen a 
kultura, a műveltség leghangosabb vezértényezői, a lapok 
vezetésének kormányrudja körül verődnek össze a tehetségek 
és tehetetlenségek kellő készület és qualificatió nélkül, mint-
egy vaktában s az érdekek hol magas, hol alacsony számi-
tása szerint. Már Riehl, mondom, rámutatott arra, hogy 
a tudomány-egyetemek tantervében a lapiráshoz szüksé-
ges értelmi műveltség megszerzésének czélba vevése csak 
idő kérdése lehet. Hogy a kezdés dicsősége egy katholikus 
tudomány-egyetemre esik, az bizonyára mindnyájunknak, 
kik e sorokat olvassuk, jól fog esni, A lillei kath. tud. 
egyetem journalisztikai tanfolyama ezidén a következő 
előadásokból alakult össze : dr. Cooten abbé felolvas Angol-
és Németország nagy publiczisztáiról, Gand tanár a saj-
tóra vonatkozó törvényhozásokról fog tanítani, Tavernier 
tanár, az „Univers" belmunkatársa, a ki minden héten 
kétszer fog Párizsból leczketartásra Liliebe felrándulni, 
elő fogja adni a journalisztika kötelességeit és gyakorla-
tát. Most, hogy ismét egy uj kath. napilap van készülő-
ben, felvetjük a kérdést, nem volna-e czélszerü gondos-
kodni magyar kath. journalisztikai i f j ú nemzedékről ? Még 
nem voltak tanfolyamok bevéve a külföldi kath. tudo-
mány-egyetemek tantervébe, midőn I. b. Haynald bíbor-
noknak azt a tanácsot adta e sorok irója, hogy egy két 
tehetséges kath. egyetemi hallgatót kellene — már akkor ! — 
a külföldre a kath. publiczisztika tanulmányozására kikül-
deni. A boldogult elégnek tartotta arra a páratlan erköl-
csi feladatra, melyet a journalisztika végez, a geniálitást 
és a pénzt. Pedig hát a publiczisztikához, az értelmek és 
érzelmek helyes irányításához nagy tudomány és hit kell, 
és a mi a legfőbb, ránevelése mintegy az embereknek. 
Nem a legjobb sora lehet az iparnak ott, hol a mester-
séget a mesterek a mesterség folytatása közben tanulják, 
ha tanulják, — s nem megfelelő inas és legény kor sza-
bályos tanítása után bocsátatnak — remeklésre. 

— A „vallás szabad gyakorlatáról" szóló tvja-
vaslatot megszavazó fő- és közrendi bonatyáknak figyel-
mébe ajánljuk a következő esetet. Nem ultramontán, 
tizenhárompróbás berlini lutheránus lap, az „Alig. Ev. 
Luth. Kirch. Zeitung" irja, hogy „vallásszabadság" czimén 
mily szemtelen és utálatos (abscheuliche) karikatúráját a 
keresztény vallásra való felavatásnak hozta divatba a 
porosz állami hatalom alatt álló Kamerunban a pogány 
párt, hogy az eltörölt bálványimádást némileg pótolja. 

Ez az uj kameruni pogány vallás nem egyéb, mint a 
Duallában alméla név alatt ismeretes pálinka-istennek 
(Schnapsgötze) kultusza, imádása. Ennek a vallásnak 
követői magukat almela egyházának (Almelakirche) neve-
zik. A ki abba be akar lépni, mint a kereszténység kate-
chumanusainak (Taufbewerber) kellett, kérnie kell a felvételt. 
Az illetőt megvizsgálják s be kell bizonyítania, hogy 
milyen gyalázatos tetteket (Schandthaten) követett már 
el eddig. Akkor következik a felvétel a baptisták kereszt-
ségének, a viz alá merítés által való lemosásnak utánzása. 
Mihelyt az igy „megkeresztelt" (Getaufte) a vizből kijön, 
egy pohár pálinkát kap, a mely az ő istene leszen ezen-
túl. Erre következik a lekötelezés a pálinka-ivásra és 
mindenféle gyalázatos tettekre. Gyülekezeteikben, amelye-
ket vasárnapokon tartanak, a gyülekezet feje egy könyvet 
vesz elő s ugy tesz mintha olvasna. Az ő előadásának és 
az erre támadó beszélgetésnek tárgya az iszákosság (das 
Saufen) és más bűnök. Némely emberek, folytatja a 
tudósítás, Bongoból is felvétették magukat ebbe a tár-
saságba. Sűrűn terjed a hire, hogy az egész dolog Euró-
pából származott át ide s az egész „almela-egyház" nem 
egyéb mint egyike az Európában elterjedt egyházi „vallás-
egyesüléseknek." — Eddig a lutheránus forrás. Igazmondó-
ságába nincs ok kétségeket akasztani. Mit mondanak tehát 
majd ami „vallásszabaditó" honatyáink, hogyha egyszer akad-
nak majd az „egyéni tetszésre" alapított vallásszabadság czi-
mén Magyarországban is emberek, kik — nem mint az 
„Alig. Ev. Luth. Kirch. Zeitung" jelenti, csak „pálinka-
imádók", hanem szent Pál szavai szerint általában has-
imádók, ' „quorum deus venter est," akarnak lenni? Mivel 
fogják önök ezeket gyalázatos vallásukban megakadá-
lyozni? Az önök nemtetszése által? Hisz ezzel egyenjogú 
tényezőül a maguk tetszését fogják államjogul felállítani. 
Erőszakkal ? Hisz ezzel — az anarchia karjaiba kergetik 
őket. Proudhon eltalálta egymaga, a mit önök százan és 
ezeren nem vesznek észre, hogy nincs más konzekvenczia, 
mint vagy istentelenség vagy katholikus vallás. 

— Hirek a nyitrai egyházmegyéből : Meghaltak : Auder-
lik Alajos nvug. facskói plébános 69 éves korában szept. 
13-án ; Machay Ferencz tökés-ujfalvi plébános 72 éves 
korában szept. 21-én. Változások: dr. Gsippék Sándor 
apát-kanonok, a nagyobb papnevelő intézet kormányzója 
Nyitrán, ezen állástól saját kérelmére fölmentetett, s az 
intézet ideiglenes vezetésével Kutvasszer István aligazgató 
bízatott meg. — Turzó Ferencz nogrányi segédlelkész a 
nyitrai gymnásiumhoz h. tanárnak lett kinevezve. 

— A Szent-István-Társulat 1894-ik évi október hó 
4-én délután 4 órakor választmányi gyűlést tart. 

— Az egyház két leghatalmasabb ellensége Olaszor-
szágban — Crispi, miniszterelnök, és Lemmi, a szabad-
kőművesség dogmatikai vagyis elvi legfőbb directoriumá-
nak feje közt kezd feszült lenni a viszony azért, mert Crispi az 
Istenhez való visszatérést proklamálta, a mely alatt azon-
ban a vén forradalmár, a maga részére legalább, valami 
hideg deisticus pietást, nem konverziót a követésére értett 
csupán. Lemmi e miatt ki is gúnyolta már egy milanói 
beszédében, azt mondva, hogy némely ember, Istent — a 
„legfőbb zsandárnak" tartja. A guny hegye világosan 
Crispi ellen irányul. 

— A budapesti lipótvárosi bazilikára, hogy teljesen 
elkészüljön, még 1.300,000 fr t költség szükséges, és a 
mi, sajnos, fődolog, — hiányzik. 

Szerkesztőségi telefon : Dr Sz. Szatmár : A meghívót kö-
szönöm. — S. B. SiroJca. Magam is megütköztem, a hogy meg-
tudtam. Ugy lesz, a hogy eddig volt. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

Budapesten, október 6. 28. II. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezé-eszmék es Tanulmányok-. A keresztény vallásos magyar állam bukása. — Főm. és f t Schlauch Lőrincz bibornok 
beszéde a főrendiház okt. 8-iki ülésében. — A „vallás szabad gyakorlásáról" szóló tvjivaslat tárgyalása a főrendiházban. — Nekrológ. 

t Bálint Károly kanonok. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A keresztény vallásos magyar állam bukása. 
A mint előre megmondottuk, ugy tö r t én t . 

Isten csodát nem művelt kedvünkért, A fő ren-
diház pedig nem birt keresztény vallásos több-
séget kebeléből kiálli tani az ország vallásos, ke-
resztény jellegének megőrzésére. A főrendiház 
többsége az állami hatalom, a t rón lábai a ló l 
félre rúgta a keresztény valláshoz való ragasz-
kodás kötelességét s megtéve az uj magyar állam, 
az u. n. „jogállam" mindenható major domus-ává 
az egyéni önkényt, ennek ajkaival proklamál-
t a t t a a teljes istentelenség és vallástalanság ab-
solut jogosultságát és ennek a vallásossággal 
való egyenlőségét és viszonosságát. 

113 szavazattal 112 ellen esett meg e nagy 
vallás-erkölcsi összeroskadás e hazában. Győztes 
let t a takt ika és az ügyesség, 1 szavazattal kel-
lett kudarczot vallani 10 millió katholikus, 3 
millió görög-keleti s az ő minden vallásfeleke-
zetből alakult segédcsapataik politikai é lhete t -
lenségének. Október 5-ikére esik a megaláztatás e 
napja. 

S mily bámulatos, mondhatni hetvenkedő 
leplezetlenséggel csalta be a vereségbe a probes -
táns furfang a kath. jóhiszeműséget! 

Szász Károly te t te ki az első lépet. Odaállt 
„szent" páthoszszal szónokolni a „felekezetleu-
ség" mezébe buj ta to t t vallástalanság ellen. S 
a „szent" páthosznak a kath. főrendek felül tek. 
Abba a hiszembe r ingat ták be magukat, hogy 
tetemes segédcsapatot kapnak az istentelenség 
följogositása ellen a Szász K. által vezérelt pro-

testáns főrendekben. Mikor azonban döntésre kerül t 
a dolog, maga Szász K. bevallotta, hogy ő bizony 
nem szakadt el seregétől, hanem csak a kath. 
főrendek elbizakodásának és ellanyhulásának fel-
keltését akarta beszédjével elérni. 

J ö t t azután egy még öblösebb furfang, egy 
igazán ölnyi lépvessző: Szilágyi nagy beszéde, 
mely az ülés végén azért volt k i takt ikázva oly 
hosszura, hogy a prot. segédcsapatok jövetelébe 
bizakodó kath. főrendekben a lanyhaságot a 
meggondolatlanság kar ja iban elaltassa és az 
ülésből, azzal a hittel, hogy ma ugy sem lesz 
már — szavazás, eltávolitsa. El is mentek 16-an. 

Egy szavazat pedig szórakozásból esett az 
Istentől és vallástól való eloldozkodás törvény-
javaslatára. 

Igy, ily csúfosan bukot t meg a 9 százéves ke-
resztény magyar állam, a mi a külső formát illeti. 
Há t még a mi a beszédek tartalmát illeti, melyek 
a tvjavaslat mel le t t elhangzottak, i t t mutatko-
zik csak a századok óta folyó dekatholizáczió és 
elkereszténytelenedés egész re t tentő óriás nagysá-
gában. 

Még a gymnáziumba jártam, mikor az ily rom-
lást ösztönszerűleg előre éreztem. Az az állam, 
mely az „érettségi" vizsgálatoknál a h i t tant , a 
vallási műveltséget, évtizedek óta kutyába se 
veszi, s igy például magát áll í t ja fel a vallás 
semmibe vételére, az az állam nem sokáig várat-
hatot t magára avval, hogy az „érettségi"-bői ki-
rúgot t vallást az ő köteles t iszteletadásának 
államjogi rendszeréből is kidobja. 

Ennek mindennek, s a bekövetkezendő többi 

Lapunk jelen száma 14 oldal. 
25 
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megalázásoknak és roskadásoknak, igy kellett és 
igy kell bekövetkezni ott , hol maguk a katho-
likusok is csak névre és nem tettre katholikusok, 
igen, hol kath. névre és nem egyszersmind kath. 
szellemre és életre nevelik a katholikussá keresz-
telt i f júság ezreit és százezreit. 

A Wekerléket, a Csákykat, az Eötvös Lo-
rándokat , a Keglevich Is tvánokat mi, a mi 
„katholikus" iskoláink, katholikus tanférfíaink, 
mi neveltük azzá, a mik ; azaz mi nem neveltük 
azzá, a miknek lenniök kellene: öntudatos, val-
lásukat ismerő és követő emberekké. 

Két katholikus generáczió szállt sikra ebben 
a siralmas kulturharczban édes anyjával, a kath. 
egyházzal szemben. Az egyiket, az idősebbet, 
Csáky Albin gróf képviselé; a másikat, az if jab-
bat, Keglevich István gróf személyesité meg a 
vallás szabad gyakorlásáról szóló tvjavaslat vi-
tá jában. Amaz, a templombajáró katholikus ön-
tudat lanságot , ez a templomot kerülő vallástalan 
öntudatosságot jelképezi. Az a magyar jozephi 
nizmus, ez a magyar voltairianizmus. 

Mi neveltük őket! . . . 
Az október 5-iki vereség napja Magyaror-

szág vallási Mohácsának napja. A vallástalanság 
a vallásosság, az uj, is tentelen pogányság a ke-
resztény vallás letiprására kapot t e napon jogo-
sítást és fensőbbségét. 

Vége a kereszt egyeduralmának Magyaror-
szág felett. 

És ezt akkor t e t t ék meg a kath. és keresz-
tény nagy urak ; akkor t iporták sárba elvben a 
keresztet, mikor felhuzatták a világot jelentő 
golyót a Mátyás templom ormán ragyogni hiva-
to t t — kereszt alá. Mikor csütörtökön kezökkel 
aláirták a toronykereszt gömbjébe „jó keresz-
tény"-ségök jeléül, megörökítés végett, a maguk 
keresztnevét, akkor szivökből már ki volt tépve a 
kereszt egyeduralmának tisztelete. 

Solus Deus verax; omnis autem homo men-
d a x ! 

Az ember az abszurdumok keveréke. Fejét 
fentar tva hordja az ég felé; és a föld sarában 
foj togat ja meg az isteniekre meghivott szellemi-
ségének szikráit. 

Óriás erőfeszitéssel kell országos kath. is-
kola- ügyünket és nevelésünket reorgazinálni, új-
játeremteni , intézetekben és — a mi fő — szel-
lemben ! 

* * * 

Főm. és ft. dr Schlauch Lőrincz bibornok 
beszéde 

a főrendiház okt. 3-iki ülésében. 

Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főren-
dek ! Több izben volt már alkalmam egyházpoli-
t ikai kérdésekben felszólalni. Mindannyiszor ki-
fejezést adtam aggodalmaimnak egyházam és 
hazám jövőjével szemben, s kerülve minden szen-
vedélyességet, kerülve a kitérést minden oly kér-
désre, melyek az egyházpolitikával összefüggés-
ben nincsenek, távol állván minden pártérdek-
től tárgyilagos szempontokból Ítélvén meg azo-
kat, mindenkor ki jelentet tem, hogy a kormány 
egyházpolitikai törekvéseit különösen hazánkra 
nézve végzetteljeseknek tar tom. Az egyházpoliti-
kának első és legfontosabb részére, a melyre a 
kormány és a pártok ugylátszik a legnagyobb 
súlyt fektet ték, a kötelező polgári házasságra 
vonatkozólag elmondottam meggyőződésemet. 
Nem egyedüli egyházi, vallási, hanem különösen 
állami es jogi szempontok vezettek, midőn ta-
gadó szavazatomat indokoltam. I t t is kijelentet-
tem, hogy ezen intézményt nemzetünkre nézve 
végzetteljesnek tar tom. Ma is ez a meggyőződé-

I sem. Növekednek aggodalmaim, még inkább 
megszilárdul ebben meggyőződésem, ha a pol-
gári házassággal kapcsolatos, a ház asztalán 
fekvő törvényjavaslatokkal és azon hatással szá-
molok, melyeket azok, ha egyszer életbe lép-
nek, gyakorolni fognak. Yagy talán nem illik 
jóslatokba bocsájtkoznom ? vagy talán merész 
munkát is végeznék, ha rámuta tnék ama kiszá-
mí tha ta t lan pusztításokra, melyeket egy kilencz 

: százados műnek és annyi kegyelettel övedzett 
intézményeknek lerombolása és a liberalizmus 
jelszava a la t t behozandó több mint kétes értékű 
törvényeknek kényszeruralma fog okozni? De 
azoknál, kik évek hosszú során át a közügyek 
terén mozognak, kik a népéletet is közelről 
megfigyelték és együtt megfigyelték az állam, 
illetve a kormányok tevékenységét, valamint a 
két tényezőnek kölcsönhatását, kiknél az állam-
életnek egy nagy része úgyszólván saját életük 
fejlődésével és történelmével haladt, — azoknál 
a politikai intuicziónak egy neme fejlődik, mely-
lyel az adott helyzetből bizonyos valószínűséggel 
a jövőre következtetést vonhatnak, — nem csal-
hatat lan, hanem valószínű következtetéseket, 
különösen, ha az államok fejlődésének történel-
méből is megtanulhat ták, hogy valamint „nihil 
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no vi sub sole", ugy a történelmi események is 
ismétlődnek. 

Igen, — az egyházpolitikai törvények vég-
zetes hatással lehetnek. A mit a polgári házas-
ság elszigetelten talán nem volna képes tenni , 
azt ezen kezdeményező lépés után elvégzik a 
többi törvények. 

Igaz, hogy más ál lamokban is van vallás-
szabadság, s ezen államok még is fönnállanak. 

Azonban a fény mellett nem szabad feledni az ár-
nyékot, mely ezen államokban hihetetlen erkölcsi nyomort 
takar. Róma hatalmának és fényének legmagasabb fokán 
állott, midőn az állam testén már a korrupczió férge 
rágódott ; a nyers hatalom még összekötő kapocs volt 
akkor, midőn az erkölcsi tényezőknek gyöngesége már 
előkészitette a lassú bomladozást és a biztos bukást, a 
külső jólét nem mindig biztos jele a belső életerőnek. 
Ma a liberálizmus a szabadság nevében gyöngíti a kipró-
bált vallási és erkölcsi tényezőket és sajátságos jelenség, 
midőn a liberálizmusnak tulajdonítják a propuziv erőt, 
mely a jólét kápráztató fényével árasztja el a nemzete-
ket, addig az államhatalom fokozatos konczentralizáczió-
jával mindiukább megszorítják, talán elölik az egyéni 
szabadságot. A gondolat, az eszme, melyben nincsen er-
kölcsi tartalom, meddő ; az intézmény is, melyben nincsen 
magasabb életerő, nem egyéb, mint gép, mely mozog, 
működik, talán rombol is, fentartásának rugonya azonban 
nem egyéb, mint a hatalom. 

Igen, tehát van más államokban, talán a legjeleseb-
bekben polgári házasság, van vallásszabadság ; de éppen 
ezen államok folytonos harczban állanak a társadalom 
legnagyobb ellenségeivel. A liberálizmus a hatalomhoz 
folyamodik, hogy saját szülöttjét megfékezze. 

Magyarországban is a polgári házasság megmételyezi 
a magyar családot, az államnak ezen életforrását ; a többi, 
jelesül a szabad áttérés a kereszténységből az izraelita 
vallásra, a vallásszabadságnak azon terjedelme, mely — 
mondjanak bármit is, — elvben a vallástalanságot szank-
cziónálja, erkölcsi alapjában meg fogja rendíteni az 
államot. 

Magyarország keresztény állam ; ezen törvényeknek 
életbeléptetése után már többé nem lesz az. A kozmopo-
litizmus diadalmas bevonulásával kivetkőzteti azt eredeti 
jellegéből. Mert azt csak talán senki sem fogja tagadni, 
hogy a polgári házasság nem speczifikus magyar intéz-
mény ; senki sem fogja tagadni, hogy a magyar társada-
lo m keresztény korlátainak áttörése szabad utat nyit a 
nem keresztény elemek behatolásának ; senki sem fogja 
tagadni, hogy a mely állam a vallásnélküliséget is meg-
engedi, az koczkáztatja létjogosultságát azon államok 
között, melyek a vallást létalapul elfogadták. Magyaror-
szág a legszabadabb lesz ugyan, de kitéve a szellemi 
piroteriának martalékul. 

Európa is ma még keresztény s nem tudom, van-e 
Európában, vagy Amerikában is állam, mely saját elke-
reszténytelenségét önmaga iktatta volna törvénybe? Vagy 
talán merész azon kérdés : vájjon azok, kik igy tagadják 
meg nemzetök múltját, birnak-e jogosultsággal a múltnak 

dicsőségéből maguknak részt követelhetni ? A materialisz-
tikus felfogás, melyen az ilyen törvények nyugodnak, nem 
a magyar géniusz felfogása. 

S Magyarország, melynek nemzeti tömörülése még 
sok ezer viszontagságnak lehet kitéve, Magyarország 
legyen az, mely azt mondhassa magáról : én hatalmas 
vagyok, én erős vagyok, én megdönthetetlen alapon állok ; a 
családom magyar, iskolám magyar, nevelésem magyar, köz-
életem magyar, minden életviszonyaim ugy át vannak szőve 
a magyar önérzettől ; én annyira konszolidálva vagyok, 
hogy bátran szembeszállhatok mindazon befolyásokkal, 
melyeket a kozmopolitikus eszmék és elvek disszolváló 
természetükkel más hatalmas nemzetekre már végzettelje-
sen gyakoroltak ? 

Egy idegen államférfiú nem régen nyiltan mondotta, 
hogy Istennel a királyért és hazáért küzd — miért mon-
daná az ellenkezőt az éppen ezen ősi tradicziókon felépült 
és azokon álló magyar nemzet? A materializmus hala-
dása, a vallástalanság terjedése azon áramlatoknak, mely 
se Istent, se Urat nem ismer (ni Dieu ni maitre), nem 
fogja e hazánkra is a szocziális forradalomnak következ-
ményeit zuditani ? 

A magyar nemzet, mely annyi viszontagság köze-
pett erkölcsi erejével, rajongó szabadságszeretetével fenn 
tudta magát tartani, fentartotta magát, mert individuáli-
tását meg tudta őrizni, ma a nagy nemzeti tömörülések 
korszakában fenn fogja-e azt tar thatni? nem fog-e e nagy 
conglomeratióban elmerülni ? 

Európában nincsenek rokonai, hátvéde nincsen, ön-
magára van utalva, a határon tul nincsenek hagyományai; 
nem kellene-e magát teljes erővel védeni minden ellen, a 
mi individualitását megronthat ja? 

A vallásszabadságról szóló törvény, mely a feleke-
zetnélküliséget nem kivételes esetekre szoritja, hanem 
szabadon burjánozni engedi, egy u j tényezőt teremt, mely 
minden, ez országban fenálló vallást fenyeget. 

Mert ma a katholiczizmusnak az országban nem a 
protestántizmus a legnagyobb ellensége, de még kevésbé 
a katholiczizmus a protestantizmusnak ; hanem egyiknek 
is, másiknak is legnagyobb ellensége a vallástalanság 
azon vallástalanság, mely a tudományosság és szellemig 
műveltség ürügye alatt tulteszi magát azon korlátokon, 
melyeket a végtelenség a véges észnek szabott s magas 
értelmi fejlődésben kéjelegvén, sajátszerű gőggel tekint 
azokra, kik a tudomány fényétől el nem vakitva, a val-
lásban az életnek oly tényezőjét látják, mely a müveit 
embernél is dominálja a tudást, az erkölcsöket; azon val-
lástalanság, mely az eszmék zavarából, a szenvedélyek 
orgiából merészen emeli fel fejét s ma már majdnem 
mint győztes büszkén tekint szét a hitnélküli had felett. 

A, vallás szabad gyakorlatának oly értelmezése, mint 
az a III. fejezetben foglaltatik, az atheizmus bátorítása. 
A magyar állam már ezután védeni köteles az atheust, 
az agnosticust, a vallási anarchiát, mint védte eddigelé 
nyolczszázadon a kereszténységet. Pedig a vallási anarchia 
éppen olyan jogosulatlan, mint a politikai anarchia. A 
szabadságban keresni ezeknek jogosultságát éppen olyan 
téves, mint a hogy téves egy rendezett államban jogosult-
ságot biztosítani oly elemeknek, melyek annak szétfosztá-

28* 
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sára törnek. Ha a szabadság nevében biztosítani lehet a 
vallási féktelenséget, minő joggal állunk ellen ama vellei-
tásoknak, melyek a magyar állam ellen működnek ? Vagy 
két különböző dolog az, ha valaki mondja: szabad va-
gyok és tetszésem szerint imádom az istent, vagy nem 
imádok egyetlen, semmi Istent, — pedig az Istenben 
való hit egyik főkonstitutiv eleme az államnak ! — és ha 
a másik mondja : szabad vagyok és tetszésem szerint alá-
vetem magamat, vagy elfogadom a magyar állam eszmé-
jét, vagy egyáltalán nem ismerek el magyar államot? 
Abszurdum az egyik, abszurdum a másik. Pedig ezen 
abszurdumra vezet azon elv, mely a vallás szabad gya-
korlatát biztosító törvényjavaslatban rejlik. 

Továbbá méltóztassék összevetni az előttünk fekvő 
törvényjavaslatokban lefektetett intézkedéseket. 

Az egyik törvényjavaslat tág kaput nyit a vallás 
szabad gyakorlatának, megengedi a „semmi vallást" is, 
(8 ugyenegy lélekzettel reczipiálja az izraelitákat. Az 
egyik ajtón befogadja, a másikon kiereszti, mert hiszen 
az atheizmus a Mózes-vallásnak épp oly ellensége, mint 
a kereszténységnek. Meghatározza, körülírja egyik tör-
vényben a korlátokat, melyek közt befogadja az izraeli-
tákat, és a másik törvényjavaslatban desavouálja e korlá-
tok létezését. Az egyikben ad jogot, hogy az izraelita 
már most büszke lehet, hogy a keresztényekkel egyrangu, 
a másikban lerontja a kereszténységet. Egyikben bekivánja 
az alakulandó uj vallások hifczikkelveit és az uj Credo-
nak csak akkor ad jogosultságot a létezésre, ha nincs 
benne olyan, a mi az államot veszélyeztetné, a másikban 
mitsem gondol azzal, hogy a felekezeten kivül álló hisz-e, 
vagy nem hiszen, van-e egyátalán vallása, vagy nincsen? 
programmot természetesen tőle nem követelhet, mert 
nincsen. 

Félni egyfelől az újonnan keletkezhető vallásoknak 
esetleg veszélyes dogmáitól és inquisitori hatalommal 
dönteni a lelkiösmeret jogai fölött, másfelől pedig souve-
rain közönynyel nézni, miként szaporodnak a felekezeten 
kivül állók : ebben nincsen következetesség és csak félni 
lehet, hogy az élet logikája iszonyú leczkében fogja tu-
dc másukra hozni a liberális államférfiaknak, hogy talán 

. még sem jó a féket ugy megereszteni, mert a szekta 
szekta marad, ha istentelen is s hogy az államnak szi-
gorú kötelessége őrködni, hogy e tekintetben is semmi-
féle tényező se vohassa ki magát ellenőrzési joga alól. 
Mert az emberek vallási nézetei szabályozzák rendesen 
egyéb nézeteit is, visszahatnak egész szellemi életükre, 

jellemükre, gondolkodásmódjukra. 
Ez által a vallás szellemi hatalommá válik a köz-

életben és egy, az állami hatalomtól különböző szellemi 
hatalom jelentkezik, melylyel az államnak számolnia kell. 
Teljesiti-e az állam kötelességét, ha egy oly tényezőt 
megtűr, mely minden vallást aláásással fenyeget? 

Voltak és lesznek a társadalomban egyesek, a kik 
a tengerbe dobják hitüket mint fölösleges terhet az élet 
hajóján. 1623-ban magában Párisban ötvenezer ember 
i rat ta be magát a népszámlálás alkalmával atheistának. 
Ilyen jelenségek mindig fognak előfordulni ; hanem az, 
hogy egy nemzet törvénybe iktassa a vallástalanságot, 
mert a felekezetnélküliség az, ez csak egyszer történt, a vi-

lágesemények folyamán Francziaországban, de akkor e 
különben nemes nemzet a forradalom szenvedélyt által 
az őrjöngésig volt felkorbácsolva. 

Azt mondják, ezek után is csak kivételes esetek 
lesznek. Megengedem, de egy törvényhozónak nem szabad 
kivételes eseteket venni alapul egy általános veszélyt rejtő 
törvény alkotására. A ratio legis a közszükségletben fek-
szik. A törvényhozóra nézve nem a theoretikus eszmék, 
bármily tudományos színezetűek is legyenek azok, hanem 
a gyakorlati élet a szabályozó, irányadó. Törvények, me-
lyek nem egyeznek a nép szokásaival, gondolatmenetével, 
erkölcsi igényeivel, melyek — hogy ugy mondjam — 
nem nőnek ki egy általában érzett szükségletből, vagy 
nem pótolnak tagadhatatlanul létező hiányt, — az ily 
törvények vagy meddők, vagy éppen veszedelmesek, mert 
provokáló ingerrel birnak. 

Végül még egy észrevételt! Az állami anyakönyvek 
vezetéséről szóló törvényjavaslat szerint a könyvelő csak 
a születést és nem egyszersmind a keresztelést konsta-
tálja, ennélfogva a keresztelési kényszer megszűnik, ez 
által számos gyermek kereszteletlenül maradván, a po-
gányság egy u j neme fog keletkezni s az állam nagy 
zavarban lesz arra nézve, mily kategóriába sorolja az igy 
keletkezett felekezetlenséget. Még sok kérdést lehetne 
fölvetni, 4a casuistikának egész tömkelege a gondolkozó 
elé tódul; de a jövőt eltakaró chaosból csak egy dombo-
rodik ki mint bizonyos, és ez az, hogy ezen törvényja-
vaslatok megrenditik a nyolczszázados alapot, melyen 
Magyarország vallási, erkölcsi, politikai szervezete nyu-
godott ; eltérés történik azon iránytól, mely eddig a nem-
zet fejlődését szabályozta s a magyar gondolkozással, a 
magyar érzelemmel, a magyar eddig minden idegenszerű 
beavatkozást kizáró, családi bensőséggel éppen ellenkező 
intézmények erőszakoltatnak fel, melyek szétrobbantják 
ama gyűrűt, mely a magyarságot összetartotta és egy 
nemzetté tette ; a kozmopolitikus leszürődés lassú, de 
csalhatatlan hatásában megmásic-^ndja a nemzettestben 
keringő vért, a magyar elem talán gyengülni fog, eredeti 
sajátságait talán el fogja veszteni, mert éppen a magyar 
keresztény családok fogják ezt legjobban megsinyleni. 

A liberálizmus a szabadság nevével akarja a nem-
zetet az ezen törvényjavaslatokban lefektetett eszméknek 
megnyerni. En azt hiszem, hogy ez kegyetlen játék a nép 
érzelmeivel. 

Ma is megmaradok azon állitásom mellett, hogy e refor-
mot a nemzet nem akarja. A nemzetnem oly elvont fogalom, 
mint az állam, a nemzet élő organizmus, melynek élete nem a 
forgalomban, hanem azon élő emberekben van, kik annak 
konstitutiv elemét képezik. Méltóztassanak a népet meg-
kérdezni, a népet, melynek vallása van és a vallásnélkű-
liséget az istentelenséggel köti össze, a népet, mely ön-
tudatosan szereti hazáját és ösztönszerűleg érzi a veszélyt, 
melylyel őt a kozmopolitizmus fenyegeti, — a népet, mely 
őseinek hitében él és irtózik mindattól, a mi a Kegyele-
tet lerontaná, kérdezzék meg és látni fogják, hogy a nép-
nek azon rétege, mely a magyar nemzet zömét képezi, 
ezen valláspolitikai reformokat nem akarja. 

A törvényjavaslatot, mely a vallás szabad gyakor-
lásáról szól, nem fogadom el. (Éljenzés jobbfelől.) 
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A „vallás szabad gyakorlásáról" szóló tvja-
yaslat tárgyalása a főrendiházban. 

(Oki. 3-iki ülés.) 
Elnök : Szlávy József. 
Első szónok : Dr Schlauch Lőrincz bibornok, nagy-

váradi 1. sz. püspök. (Beszédét fentebb közöltük.) 
Szándékunk pro és contra minden beszédet közölni. 

Magyarország papságának töviről-hegyire meg kell is-
merni, micsoda szellem äẐ  St mely Magyarország állami-
sága felett a vallásügyek irányitására nézve az uralmat 
máris magához ragadta. 

Tehát halljuk, az istentelenség szabadságáról szóló 
tvjavaslat „atyjá"-nak, az Istentől való eltérés konzekven-
cziája „rettenetes okos" urának — ajánló beszédét. 

Gróf Csáky Albin: Nagyméltóságú elnök u r ! Mél-
tóságos főrendek ! Azt hiszem nem kételkedik abban 
senki sem (Halljuk ! Halljuk !), bogy az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot a magam részéről elfogadom, sőt hogy 
azt a főintézkedéssel egyetemben fogadhatom csak el. Ha 
mindazonáltal fölszólalok, történik ez azért, méltósá-
gos főrendek, mert a mióta ezen törvényjavaslat napvilá-
got látott, az ellen, de kivált annak egyik, szerintem f ő -
rendelkezése ellen, az úgynevezett vallásfelekezeten kivüli 
állásra vonatkozólag sok mindenféle kifogás hallatszott , 
sok mindenféle észrevétel tétetett, olyan, a mit előre 
látni nem lehetett, a melyekkel szemben, tehát az eredeti 
indokolásban sem lehetett állást foglalni. Rövid fej tegeté-
semben tehát én, méltóságos főrendek, csakis ezen egyik 
részével fogok foglalkozni a javaslatnak, magam részéről 
elmondván azon indokokat, a melyek engem most is arra 
birnak mindazok után, a mik elmondattak, hogy a javas-
latot nem csak egészében, hanem én specie a felekezeteken 
kivül állóknak vonatkozó fejezetével együtt és változat-
lanul elfogadjam. 

Első sorban, méltóságos főrendek, ki kell emelnem 
azt, hogy rendkivül nagy tévedésnek tartom azon állítást^ 
hogy a törvényjavaslat a felekezeten kivüliekre vonatkozó 
intézkedéseivel valami egészen u j állapotot teremt,2) olyast 
létesit, ami eddig nem is volt, ami eddig nem is létezett 
és eképpen törvény által követelje a vallásfelekezeten ki-
vüli állapotot. Hát hiszen, méltóságos főrendek, ki ne 
tudná közöttünk, hogy ez országban nazarénusok vannak, 
és hogy ez országban baptisták léteznek, és hogy ezen-
túl is apróbb szekták minduntalan jelentkeznek ; és ezek 
jelenleg nem állanak-e a felekezeteken kivül ? Hiszen ezek 
nem sorakoznak a bevett felekezetekhez, ezek nyiltan el-
ismerik és bevallják, hogy ezen felekezetekhez nem tartoz-
nak és nem akarnak tartozni, tehát tényleg a felekezete-
ken kivül állanak. Igenis, lehet erre vonatkozólag azt 
mondani, hogy : ámde ezen törvénjavaslat a vallás szabad 
gyakorlatáról megadja nekik a módot arra, hogy az elis-
mert felekezetek közé lépjenek és eképpen megszüntet-
hessék ezt a felekezetenkivüli állapotot. Hát bocsánatot 

') Legyen ez örökké emlékezetes vita beszédeinek kiadása a 
„Religio"-ban „editio princeps — cum nobis". Igyekezni fogunk 
csak az achillesi sarkpont-ra rámutatni. Ha sok achillesi sarkpont 
jelentkeznék, azt azt jelenti, hogy a lólábakkal is meggyült a bajunk. 

, 2) Itt rejlik a gróf ur okoskodásának az achillesi sarka. 

kérek, először is nem teljesen biztos, vájjon fognak-e és 
akarnak-e az elismert felekezetek közé felvétetni. Kétes 
továbbá az is, vájjon felvehetők lesznek-e és hit és er-
kölcstanaik sorában nem foglaltatnak-e olyan dolgok, me-
lyek ellenkeznek az ország törvényeivel és a közerkölcsi-
séggel ? És hogy ha még az is megtörténik, a mi nem 
valószínű, hogy ezek mind az elismert felekezetek között 
fognak ezentúl szerepelni, ki állhat jót, hogy nem támad-
nak-e u j felekezetek, vallások és különböző felfogásokkal 
biró u j szekták, a melyekre vonatkozólag azután semmi-
féle diszpoziczió nem létezik.1) 

Tehát méltóságos főrendek, nem arról van szó, hogy 
egy u j állapotot teremtsünk, nem arról van szó, hogy 
törvény által dekretáljuk a felekezeteken kivüli vallást, 
de arról van szó, hogy törvény által szovideáljunk a 
jelenben tényleg meglevő helyzetről és azon alakulások-
ról, melyek a jövőben még keletkezni fognak. 

Szabályozás tehát az méltóságos főrendek, a mi 
abban a javaslatban foglaltatik és pedig szükségszerű 
szabályozás ; mert ha törvény nélkül hagyjuk ezen álla-
potokat, akkor könnyebben elfajulhatnak, akkor könnyeb-
ben kárára válhatnák az államnak, mint akkor, ha tör-
vény által rendes határok közé szorittatnak. (Helyeslés 
balfelől.) 

Ha már most, méltóságos főrendek, magát a sza-
bályozást tekintem, az az én felfogásom szerint csak két 
szempontból, kontemplálható : vagy mint a felekezeten 
kivül állók csoportjára vonatkozó szabályozás, mely tehát 
az egész csoportot illeti, vagy pedig olyan szabályozás, 
mely az egyeseket illeti, a kik magukról vallják, hogy 
egyik vagy másik felekezethez nem csatlakoznak. 

A mi az elsőt, tudniillik a csoportra vonatkozó in-
tézkedést illeti, merem állitani, hogy az ezen javaslatban 
foglaltak szerint nemcsak hogy uj jogok nem biztosittat-
nak az illetőknek, nemcsak hogy u j szabadságokkal nem 
láttatnak el, nemcsak hogy uj kedvezményekben nem 
részesülnek az illetők, de sőt ellenkezőleg bizonyos visza-
szaszoritás, bizonyos korlátozás foglaltatik a törvényja-
vaslat dispoziczióiban a jelen állapottal szemben. (Helyes-
lés balfelől. Egy hang jobbfelől : Hát ez a vallássza-
badság ?) 

Mélt. főrendek ! Méltóztassanak a helyzetet venni 
ugy, a hogy van és azt összehasonlitani azzal, mely ezen 
javaslat törvényerőre emelkedése után fog bekövetkezni 
és mindjárt kiviláglik a különbség. 

Az általam előbb emiitett nazarénusok és baptisták 
közös ájtatosságra gyűlnek össze, sőt nyilvános imahá-
zakkal birnak, amint erről mindenki meggyőződhetik itt 
a fővárosban. Ezen javaslatnak törvényerőre emelkedése 
után ez nem fog megtörténhetni, ha az illetők nem is-
mertetnek el, ha az elismert felekezetek sorába nem tar-
toznak. És igen helyesen nem fog megtörténhetni, mert 
ha az állam módot nyújt arra, hogy az elismert feleke-
zetek sorába fölvétessék minden felekezet, amelynek hit 
és erkölcstanai nem ellenkeznek az állam törvényeivel és 
ez államban szükséges közerkölcsiséggel, akkor másrészt 
igen jogos és méltányos, hogy ezeken kivül pedig sem-

l) A baj forrása ott van, hogy az állami hatalom a vak 
egyéni önkény vezetésére bizta magát. 
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miféle testületi szereplését felekezeteknek nem ismeri el. 
Tehát e tekintetben határozott visszaszorítás fog bekö-
vetkezni. A másik szabályozás méltóságos főrendek, az, 
mely az egyénre vonatkozik E tekintetben egy jelenté-
keny ujitás foglaltatik ezen javaslatban, amennyiben ab-
ban egész világosan és határozottan kimondatik, hogy 
senki sem kényszeríthető, hogy egyik, vagy másik elis-
mert felekezethez tartozzék. A jelenlegi eddigi állapot 
szerint mindenki, aki egyik felekezetből kilépett, köteles, 
kényszerítve van egy másik felekezethez csatlakozni. Ezt 
szünteti meg ezen javaslat. 

Igenis, ez ujitás, méltóságos főrendek ; de én azt 
hiszem, hogy nagyon indokolt és nagyon jogos ujitás, ha 
egyáltalában lelkiismereti szabadságot akarunk létesíteni 
és biztosítani, ha az a vallás és lelkiismereti szabadság 
nem tisztán frázis. 

Ne méltóztassék méltóságos főrendek, csakis azokra 
gondolni, a kiket hitetleneknek és vallástalanoknak szo-
kás nevezni, hiszen ezen hitetlenek és vallástalanok, fáj-
dalom, most is tényleg megvannak, ezentúl is tényleg 
meglesznek. Ezen hitetlenek és vallástalanoknak ebben a 
törvényjavaslatban semmi uj ténykedési kör vagy uj sza-
badság nem adatik ; hiszen ezen hitetlenek és vallástala-
nok működésének netaláni kínos következményei a jelen-
legi felekezeti kényszerrendszer mellett is ugy megvannak, 
mint a hogy valószínűleg meglesznek később is. Se gon-
dolataikban, se szavaikban, se tetteikben most sincsenek 
semmi által korlátozva és feszélyezve, mert az a korlát, 
melyet a jelenlegi törvény ismer, hogy t. i. névleg egy 
felekezethez kell az illetőnek tartoznia, egyáltalán nem 
feszélyez semmiben sem, sőt kirívóbbá teszi az ellentétet, 
erkölcstelenebbé az állapotot; mert az illető ugyan lát-
szólag egy felekezethez tartozik, de annál károsabban 
működhetik a felekezetén kivül. 

De méltóztassék inkább azokra gondolni, kiknek 
egyéni mély vallásos meggyőződésük van, de a kik ezen 
egyéni mély vallásos meggyőződést nem tudják összeegyez 
tetni a fennálló felekezetekkel. Méltóztassék azokra gon-
dolni, a kiknek vallásos meggyőződése tiltja azt, hogy a 
bevett, vagy elismert felekezetek lelkészeit igénybe ve-
gyék, hogy szertartásaikban részt vegyenek, hogy az egy-
ház és felekezetek rendelkezéseinek magukat alávessék és 
méltóztassék végül azokra gondolni, a kik a legprimití-
vebb, de szerintem egyúttal a leglogikusabb okoskodás-
sal mondják, — a mint ez velem szemben megtörtént, a 
mikor nazarénusokkal és baptistákkal találkoztam — 
hogy : „Uram, vallás- és meggyőződésem nem engedi, 
hogy ennek vagy annak a felekezetnek lelkészét igénybe 
vegyem, akkor, mikor gyermekem születik, akkor sem 
vehetem igénybe, mikor családtag hal meg, akkor sem, 
midőn házasságra lépek. Nem vethetem magam alá ezen 
felekezet rendelkezéseinek, mert különben meggyőződésem 
szerint elkárhozom, s mégis kényszerittetem arra, hogy 
tagja legyek ezen felekezetnek és anyagilag is hozzájá-
ruljak az illető egyház fentartásához." 

Azt hiszem, méltóságos főrendek, hogy ezeket az 
embereket arra kényszeríteni, hogy egy bizonyos feleke-
zethez csatlakozzpnak, vallás és lelkiismereti szabadságnak 
legerősebb megtagadása s egyúttal a legodiózisabb meg-

támadása. Mert hol végződik ez a felekezeti kényszer? 
Ott, méltóságos főrendek, a mint azelőtt volt szerencséra 
felemlíteni, hogy tulajdonképpen csakis az anyagi hozzá-
járulásról van szó, tulajdonképpen csak arról van szó, 
hogy az illető fizesse azt az egyházat vagy azt a lelkészt, 
melyhez ő nem tartozik vagy a kiben ő nem hisz. 

S végül, méltóságos főrendek, szerintem erkölcstelen 
alapú is ez a kényszer, mert egy bizonyos hypokrita álla-
potot teremt, bizonyos kényszerűséget idéz elő, a meny-
nyiben egyeseket felekezethez tartozóknak dekretál, a kik 
a maguk belsejében, a maguk lelkében nem tartoznak 
felekezethez. Nem is hiszem, méltóságos főrendek, hogy 
a meglevő, bevett vagy elismert egyházaknak vagy fele-
kezeteknek saját belső valódi érdeke azt kívánná, hogy 
kényszer utján lánczoltassanak az emberek a felekezetek-
hez; nem hiszem, bogy az egyházak szolgái, lelkészei is 
óhajthatnák ezen állapotot, mert hiszen már a megváltó 
mondta a szamaritánusnőnek : „Hidd el nekem asszony, 
megjön az az idő, midőn nem fognak imádni, sem itt a he 
gyen, sem Jeruzsálemben, de az igaz imádók imádni fog-
nak valóságban és lélekben." 

Méltóságos főrendek ! Ha azok, a miket szerencsém 
volt röviden előadni, nem birnak kellő meggyőző hatás-
sal, ha i t t-ott némelyikükben még aggályok vannak a 
javaslat konzekvencziáira vonatkozólag, akkor még csak 
két körülményt volnék bátor a méltóságos főrendek 
figyelmébe ajánlani. Az első körülmény az, a mit külön-
ben a nagyváradi püspök ő eminencziája is felemlített, 
hogy nem mi vagyunk a legelsők, a kik ezt az intézke-
dést meg akarják tenni. Hiszen tudtommal jelenleg majd-
nem minden államban, mely a czivilizált jelzőre igényt 
tart , a felekezetnélküliség ténylegesen megvan, sőt itt-ott 
expressis verbis törvénybe is van iktatva, mint például a 
legközelebbi szomszédságunkban, Ausztriában is és én 
ugy tudom, hogy ennek káros következményeit seholsem 
lehet megállapítani, legalább itt legközelebbi szomszédsá-
gunkban, Ausztriában legkevésbé. 

Es ha ő excellencziája a nagyváradi püspök még 
Rómára is hivatkozott, akkor legyen szabad ezzel szem-
ben kijelentenem, hogy igenis Rómában igen nagy fokra 
hágott az erkölcstelenség, s nagyon megromlottak a köz-
állapotok, a felekezetenkivüliség nélkül is, mert ott egy-
általában nem volt elismerve. 

Es végül még csak arra a másik körülményre va-
gyok bátor felhivni a méltóságos főrendiház figyelmét, a 
a melyet azelőtt emiitettem, hogy a jelenleg vallásos fel-
fogások majdnem kivétel nélkül keletkezésükkor a fele-
kezetnélküliség állapotában léteztek. 

Majdnem minden vallásalapító, a kitől a mostani 
vallásos felfogások származtak, a ki azoknak legelőször 
adott kifejezést, a ki a maga tanait hirdette, azoknak 
proselytákat szerzett és tényleges alapitója volt a most 
fennálló vallásos felfogásoknak, a melyek bennünket bol-
dogítanak, ezek a valláslázitók majdnem mind egyenkint 
az akkor létezett törvényileg elismert vagy megengedett 
egyházi és vallásos felfogáson kivül állottak és egész füg-
getlenül ezektől jártak el. 

Mindezek alapján változatlanul azon az alapén állok 
méltóságos főrendek, hogy a vallás szabad gyakorlatáról 
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szóló törvényjavaslat igen szügséges, elodázhatatlan és 
annak az a része is, mely a felekezeten kívüliségről szól, 
elkerülhetetlen szükséget pótol. 

Ennek alapján elfogadom, sőt merem a méltóságos 
főrendeknek is elfogadásra ajánlani a törvényjavaslatot. 
(Elénk éljenzés balfelől.) 

Brankovics György szerb patriárka : Nagyméltó-
ságú elnök ur. Méltóságos főrendek ! A tárgyalás alatt 
levő törvényjavaslat a görög-keleti szentegyházra nézve, 
valamint a római katholikus és más egyházakra nézve 
káros, sőt fölötte veszélyes, mert a határtalan szabadság 
u j egyházak alakítására alkalmat fog adni arra, hogy a 
mai valláspolitikai és nemzetiségi kérdések miatt ugy is 
kelletén tul szétforgácsolt társaság még inkább szétosz-
tassák és a fenálló keresztény felekezetű egyházak ezáltal 
gyöngitessenek és végre is életerejüket elveszítsék. Mint-
hogy azonban szeretett hazánknak minden polgára jelen-
leg is teljes egyéni vallásszabadságot élvez, nem lehet 
mondani, hogy ezen törvényjavaslat a mai viszonyok és 
körülmények következménye és hogy bármely keresztény 
egyház, nemzetiség azt kivánta volna. Szerény nézetem, 
de meggyőződésem szerint is ezen törvényjavaslat, ha 
törvénynyé válik, csak zavart és nyugtalanságot fog 
okozni, a nélkül, hogy bárkinek is hasznára volna. 

Ugyanazért én ezen törvényjavaslatot, sem általá-
nosságban, sem pedig részleteire nézve el nem fogad-
hatom. 

Szász Károly :*) Nagyméltóságú elnök ! méltóságos 
főrendek ! Elfogadom a törvényjavaslatot általánosságban 
a részletes tárgyalás alapjául, mert a vallás szabad gya-
korlata századunk eszméinek és haladásának oly vívmá-
nya, a mely elől az idők jeleit vizsgáló és komoly gon-
dolkodású ember ki nem térhet, legkevésbé térhet ki 
pedig a protestáns, a kinek létjoga, életfeltétele a vallás 
szabadságában, a lelkiismeret szabadságában és a vallás 
szabad gyakorlatában áll. Elfogadom a törvényjavaslatot, 
mint egy hatalmas előrelépést azon a történeti alapon, a 
mely Magyarország egyházpolitikájában a haladásnak 
megfontolt, folytonos, bár olykor lassú és nagyon foko-
zatos ösvényét jelzi és a melyen megtartva annak eddigi 
irányát, a korszellemmel lépést tartva az előbbre haladás 
kötelességünk és nemzeti érdekünk is egyaránt. 

Ez a hagyományos egyházpolitika Magyarországon, 
eltérőleg az amerikai rendszertől, amely a vallásnak azon 
teljes szabad gyakorlatát kezdettől fogva életbe léptette, 
amely ma a törvényjavaslatban egész terjedelmében vet-
tetik fel ; attól eltérve, mondom, ami valláspolitikánk elő-
ször a bevett vallásoknak fokozatosan egymás után való 
bevételét és azoknak időről-időre több egyházakra és val-
lásokra kiterjesztését tartotta maga előtt. 

Bevétetett különösen Erdélyben, mely történeti 
fejlődésénél és akkori helyzeténél fogva Magyarország 
előtt járt, a három nemzet mellett a négy vallás szabad 
gyakorlata egyenlő joggal. Bevétetett Magyarországon a 

Az ev. ref, „püspök" ur egész állásfoglalása visszás. A pro-
testantizmus főelve : az egyéni tetszés, az egyéni önkény. Követ-
kezetlen Szász K. elibez a íoelvhez, midőn annak érvényesítésének 
útjába áll. Különben az egész — csak taktika volt. 

két evangélikus egyház a bevett vallások közé 1848-ban. 
Magyarországon ezekhez számíttatott az unitárius vallás 
is, Erdélyben a gör. kel. vallás, mely addig nem is elis-
mertnek, hanem csak türtnek neveztetett, mig Magyar-
országon már előbb a bevett, sőt előjogokkal bíró vallá-
sok közé soroztatott. 

Most e javaslat ismét egygyel szaporítja a bevett 
vallások számát a zsidó vallással ; a zsidó vallással, mely-
ről külön javaslat is szól. Elfogadom ezt is, mert ez sok 
század mulasztásának, sőt igazságtalanságának helyreho-
zása, mert nemzeti egységünk erősbitésének és szabad-
elvű haladásának is mellőzhetetlen következménye. Sőt 
tovább megyek és elfogadom azt is, hogy a bevett val-
lások ily kigészitése mellett u j kategória alkottassák oly 
felekezetek részére, melyek nem a bevett vallások törvé-
nyes oltalma alatt, hanem az elismerés jellegével birnak, 
a mely felekezetekben szabad vallásgyakorlat engedtetik 
meg oly hivőknek, a kik a bevett vallásfelekezetek egyi-
kében sem találják kielégítve vallásos érzelmeiket és a 
mely felekezetek irányában a törvény semmi más feltételt 
ki nem köt, mint azt, hogy hitczikkeik, szervezetük, igaz-
gatásuk ne ellenkezzék az állam és a közerkölcsiség tör-
vényeivel. 

Ezek azon szempontok, melyekből e törvényjavasla-
tot elfogadom, sőt örömmel üdvözlöm. Ennyi haladást 
azonban egy lépésre elégnek tartok s ez az oka a miért 
én az általánosságban elfogadott javaslat egyik intézke-
dését részemről elfogadom. A haladás embere vagyok, 
de nem voltam soha a rohamos, korlátlan haladás barátja, 
sőt az ily rohamos beláthatatlan eredményű koczkázatos 
haladástól félek. Már pedig ennek tartom azt méltóságos 
főrendek, a mi a javaslat 3-ik fejezetében a bevett és el-
ismert vallásokon kívül álló, vagy nevén nevezve a fele-
kezetnélküliség, az egyháznélküliség tekintetében foglal-
tatik. Törvényhozási hibának tartom azt, mint rohamos 
lépést, sőt következményei beláthatatlansága miatt, hogy 
ugy mondjam, mint ugrást a sötétbe. Azt mondják, 
mondja az előadói jelentés is, mondotta ő exczellencziája 
gróf Csáky Albin is, hogy ez a lépés a vallás szabad 
gyakorlata elvének logikai következménye és elutasithat-
lan követelménye. 

Megvallom, hogy én ezt el nem ismerem, és azt, 
hogy a ki a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényt 
és ennek alapelvét elfogadta, ezen követelmény elől nem 
térhet ki, magam részéről nem tartom helyesnek. Vájjon 
a vallás szabad gyakorlatának következménye-e a feleke-
zetnélküliség ? Hát a vallás szabad gyakorlata, a mit czi-
mében is tartalmaz a jelen törvényjavaslat, magában fog-
lalja-e a semmi vallásnak nem gyakorlását? (Igaz! a j o b b -
oldalon.)^En megengedem, hogy egyesek lehetnek nem-
csak erkölcsösök, sőt vallásosak is, a nélkül, hogy a létező 
vallásfelekezetek egyike vagy másika, vagy bármelyiké-
nek is tagjai, vagy saját vallásos meggyőződésük alapján 
abban megnyugodni tudók lennének. Lehetnek ilyen 
egyesek rendkívül művelt, tudós, felvilágosult, vagy ép-
pen bölcsészi szellemek s az erkölcsi érzés bírhatja őket 
arra, hogy vallásosak is legyenek a nélkül, hogy vala-
mely konfessziót magukénak vallanának. 

De nem fogja tagadni senki, hogy a sok milliónak, 
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kik a vallásos bölcselkedésnek és erkölcsi érzetnek erre 
a magaslatára nincsenek felemelkedve, a tömegek vallá-
sossága közelről megtekintve lényegileg a konfesszióban, 
valamely vallás gyakorlatában fekszik. — A katholikus 
az ő hitének és egyházának neve után is az egyetemes-
séget, az egész világon, a föld egész kerekségén ugyan-
azon formák, ugyanazon szervezet fennállását, sőt még a 
katholikus egyház külső fényének és szertartásainak két-
ségkívül az emberi képzeletre, sőt kedélyre is mély be-
nyomását, az azokban való részvételt, a gyónást, a misét 
tar t ja a maga vallása lényegének és alapjának. 

A protestáns megnyugvását találja abban, ha a tem-
plomban egy szép, vagy esetleg nem is olyan szép, de 
mindenesetre bibliai szellemű prédikácziót meghallgat, ha 
szive-lelke szerint kiénekelheti magát a zsoltárokban vagy 
a dicséretekben, ha a gyülekezetekben százakkal meg 
százakkal együtt egy hangon imádkozhatik. így minden 
vallásban van oly elem, mely nemcsak a felvilágosultakat, 
bár azokat is, de kielégíti és magával vonzza a mivelet-
leneket, a kisebb müveltségüeket, egyszóval a tömegeket, 
a milliókat. A tömegeket a konfesszió, a vallásnak szertar-
tásai és gyakorlata kötik egymáshoz, azok adják meg 
erkölcsiségének alapját és irányát, mert meggyőződésem 
az, hogy az erkölcstelenségnek jobb féke a vallás, mint 
a büntető törvénykönyv fenyegető és fenyitő §-ai. (Helyes-
lés a jobboldalon.) 

Es most, e külső formák egyike sem elégiti ki az 
egyik vagy másik egyháznak a tagját. De ha nem találja 
meg sem a katholikus, sem a protestáns, sem a zsidó, 
sem a görög-keleti vallásban lelkének nyugalmát, a tör-
vény megengedi, hogy a föld kerekségén levő bármely 
felekezet tanait tegye magáévá, legyen methodista, inde-
pendens, vagy kongregáczionális és szerezzen magának 
prozelitákat, hogy legalább egy kis egyházat, egy kis 
gyülekezetet alkosson, mert hiszen a tagoknak még csak 
száma sincsen meghatározva, lehet bármily csekély, hogy 
abban keresse és abban találja meg lelki nyugalmát. Sőt 
még az sem lehetetlen — a mint igen helyesen mondotta 
gróf Csáky Albin ő exczellencziája — hogy a ki önma-
gában amúgy sem hive annak a felekezetnek — csak 
külsőleg az — a melyhez tartozik, mint voltak mindazok, 
a kik vallásokat és felekezeteket alapitottak, mint Fox a 
queckereket, vagy mint Schwedenburg, vagy a hernhut-
terek, hogy a saját inspirácziója után alkosson felekezetet, 
mint alkottak mások is, a melyek, ha a közerkölcsiséggel 
s az állam törvényeivel nem ellenkeznek, éppen ezen 
törvényjavaslat 2. fejezete alapján az elismert vallások 
jogaira tarthatnak igényt. A ki pedig a létező száz meg 
száz felekezetek egyikében sem találja fel lelkének meg-
nyugvását, de a kinek magának nincsen inspirácziója, 
hogy uj felekezetet teremtsen, a melynek egyéb korlátja 
nincsen, mint hogy az állami és az erkölcs törvényeivel 
ellentétben ne álljon, arról bátran elmondhatjuk, hogy 
birhat ugyan negativ és homályos fogalmakkal vallási 
nézetekről, de annak vallása nincsen. Nekem pedig és azt 
hiszem, Magyarországnak is, vallástalan emberekre szük-
ségünk nincsen. (Helyeslés és tetszés a jobboldalon.) 

Szónok ezután az erdélyi, majd az amerikai vallás-
felekezeti viszonyokat fejtegeti s mindezekből arra a kon-

klúzióra jő, hogy a felekezetnélküliség a társadalom és 
az államok kárára van. Nagy politikai hibának tartja, 
hogy állítólagos logikai következetesség kedvéért oly 
rohamos rendszerváltoztatást létesítsenek, minő ez az in-
tézmény. (Helyeslés a jobboldalon.) 

Lehet, hogy csalódik, de nem ismer korlátlan sza-
badságot, a melynek valamelyes korlátai és vége ne 
lenne, a mely a maga fogalmi körén túlmegy. (Helyeslés 
jobbfelől.) 

A vallás szabadságáról, annak szabad gyakorlatáról 
hozván törvényt, ez nem annyi, mint semmi vallásnak 
nem gyakorlására adni meg az engedélyt. (Élénk helyes-
lés jobbfelől.) Analog esetül hozza fel az illetőségi kér-
dést és a honpolgári kötelezettséget. A mint valamely 
egyénnek valahol illetőséggel kell birnia és valamely 
államhoz tartozó polgárnak kell lennie, épp ugy minden-
kinek valamely vallásfelekezethez kell tartoznia. 

Az erkölcsi szabadság sok mindent magában foglal, 
de az erkölcstelenség szabadságát nem foglalja magában. 
(Helyeslés jobbfelől.) A vallásosság igazi alapja az er-
kölcsnek. Az egyház táplálja az ige hirdetésével, a szent-
ségekkel, általában a kegyelmi eszközökkel a nagy töme-
geknek, a melyek az óriási többséget alkotják, a vallását. 
A vallásosság táplálja az erkölcsiséget ; az erkölcsiségre 
pedig a költő azt mondja, hogy „minden országnak táma-
sza s talpköve a tiszta erkölcs, mely, ha megvész, Róma 
ledől s rabigába görnyed." (Tetszés jobbfelől.) Es végül e 
szavakkal fejezi be beszédét. 

Méltóságos főrendek ! Legyen bár törvénynyé 
a törvényjavaslatnak ezen része és a főrendiház több-
sége fogadja el azt ugy, a mint van, én aggályaim 
daczára is bátran és fölemelt fővel fogok menni azon 
következmények elébe, melyektől most félek, mert meg-
győződésem van magának a vallásnak, a hitnek erejében, 
mely hegyeket mozdit a nagy apostol mondásai szerint, 
mely kősziklánál erősebb és mozditbatlanabb. Mi azt 
mondjuk: „Krisztusban", mások az mondják, az ember-
nek vele született vallásos érzékében, ösztönében. Ha ezt 
az érzéket, mint a hegyet a hullámok, a bűnök, érdekek, 
megszokások gyakran ostromolják is, én hiszem, — csak 
a magam egyházáról szólva, hogy ezen egyházban a be-
következhető veszélyek és bajok ellenében zászlóm alatt 
egy kisded, de egyetemes reformált egyházunkban egy 
nagyobb sereg harmadfélszáz, sőt az egész magyar ref. 
egyházat véve, 2000 lelkész, de velők együtt kezet fogva 
még sokkal több lelkes és buzgó világi férfiú fog menni, 
s ha nem megszüntetni, megakadályozni, de mindenesetre 
enyhiteni fogják a mi megkétszerezett buzgóságunk, vigyá-
zatunk és imádságaink a veszélyeket. S ezen kijelentéssel, 
még egyszer mondom, hogy a jelen törvényjavaslatot ál-
talánosságban, a részletes tárgyalás alapjául elfogadom, 
sőt kijelentem, hogy bármi sorsa legyen is ezen harma-
dik szakasznak, végszavazatommal is támogatni fogom a 
törvényjavaslatot és nem fogok azokkal szavazni, a kik 
az egész törvényjavaslatot mindenestül el nem fogadják. 

Metianu János aradi püspök : Azért szólal fel, hogy 
az ő egyháza aggodalmait is kifejezze a törvényjavaslattal 
szemben, mely a görög-keleti egyházat is sújtja. Az egy-
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házpolitikai reformok nem tekinthetők a hazai keresztény 
népektől általánosan érzett szükség kifolyásának, mert 
hisz azok többsége népgyülekezeteiben határozottan ellene 
nyilatkozott a kormány törekvéseinek. A szóban forgó 
törvényjavaslat megsérti a vallásos érzületet, a mit állami 
szempontból is veszedelmesnek tart. Nem szenved kétsé-
get, hogy hasonló bajok ellen, melyeket nagyobb részben 
eddig az egyház tanaival báritott el, az államnak is sike-
rülni fog megtalálni a kellő eszközöket, de ez nagy költ-
ségekkel fog járni, mert meg kell majd kettőztetni a 
rendőrséget, a közigazgatás és igazságszolgáltatás köze-
geit, meg kell majd szaporítani a fegyintézeteket is, s ki 
tudja, meg lesz e azért a várt eredmény? A törvényja-
vaslatot nem fogadja el. (Helyeslések.) 

Popea Miklós karánsebesi püspök attól is tart, hogy 
az egyházpolitikai törvényjavaslatok meg fogják zavarni 
a lakosság lelki békességét. Üdvös törvényeket szeretett 
volna azok helyett, a mikor a nép úgyis alig birja a 
terheket. Ha az állam nem alkalmazkodhatik a dogmák-
hoz, akkor legalább respektálja az egyházakat és ne bántsa 
a polgárok vallási érzelmeit. Minden törvénynek haszonnal 
kell járnia az országra, de mi hasznot várhatunk a kor-
mány reformtörekvéseiből: a nép erkölcstelenedését és a 
család megsemmisitését. Ha a nép látni fogja, hogy há-
zasságához nincs többi szüksége lelkészre, keresztelésekre 
sem fogja többé hivni a papot és utóvégre elszokik a 
templomtól is. Es mindez az általános demoralizáczióra 
vezet, a melynek okát nem az egyház fogja viselni. Az 
egyházpolitikai javaslatokat az ország nagy többsége nem 
kívánta. A görög-keleti egyház, a nemzetiségek, a római 
katholikus magyarság ellenök nyilatkozott, csak a me-
gyegyülések voltak a mellett, de ezek nem fejezik ki a 
nép millióinak érzelmeit. 

Azt mondják hogy az egyházpolitikai reform hatal-
mas eszköz az ország nem magyar nemzetiségeinek ma-
gyarosítására. Szomorú dolog, hogy hazánkban most ily 
eszmék jelentkeznek. Annak az áramlatnak szerzői nem 
látják, hogy a nemzetiségek szintén nemzeti öntudatukra 
jutottak, szeretik nemzetiségüket és annál akarnak ma-
radni. aminek születtek. Ma békében élnek a nemzetisé-
gek s adja az Isten, hogy továbbra is béke legyen, de 
mit fogunk tenni, ha egy uj vihar szakad reánk. Beszé-
dét azzal végzi, hogy a szőnyegen lévő törvényjavaslat 
lételének alapjában támadja meg a görög-keleti egyházat 
is, megtámadva hitét, vallásos szokásait, kánonikus jogait és 
azért a javaslatot nem fogadja el. (Helyeslés.) 

Eötvös Loránd báró vallás- és közoktatásügyi min. 
beszéde. — Nagyméltóságú elnök ur! Méltóságos főren-
dek ! E kérdés, mely fölött i t t most tanácskozunk, 
mindig és mindenütt , a hol még szóba került, heves 
vitákra adott okot ; mert hiszen nem egy pillanatnyi 
szükségletnek gyakorlati kielégitéséről van szó, hanem 
inkább olyan eszmék diadalra juttatásáról, melyeket 
sokan a haladás lényeges kellékeként üdvözölnek, má-
sok pedig azok megvalósitásában a fennálló rend meg-
bontását lát ják. E törvényjavaslat is, mely előttünk 
fekszik, nem az elkeresztelési kérdésnek magának, és 

nem is más, talán kicsinyes vitás kérdésnek következ-
ménye, hanem ugy áll elénk, mint a kor eszméinek, az 
előbb is emiitett korszellemnek egyik követelménye. 
Nincs is közöt tünk talán senki, a ki azt merné állitani, 
hogy ha a törvényjavas la t nem ma kerülne ide, az 
nem kerülne-e talán holnap, vagy a legközelebbi idő-
ben a méltóságos főrendiház elé. 

A korszellem ós az ez által hirdetet t elvek meg-
fontolásától és latolgatásától nem zárkózhatik el sem-
miféle kormány ; nem zárkózhatik el különösen az 
alkotmányos kormány. 

Azokkal szemben tehát kötelessége, hogy meg-
fontol ja azok jogosultságát , hogy megfontol ja annak 
a közvéleménynek érvényességét, a mely a j t a ján ko-
pogta t és hogy ha ezeket az elveket helyeseknek 
találta, megfontol ja és meglatolja, hogy azoknak meg-
valósi tásában milyen sorrendben, milyen sebességgel 
és a haladásnak milyen mértékével akar e l járni? 

Maga äẐ  ci mit ma közvéleménynek nevezünk, a 
közvélemény megitélésében nagyon gyenge ; mert a 
közvélemény szava, a mely annyiszor helytelenül, arra 
nem hivatot tak által, arra nem alkalmas perczben em-
lít tetett fel érvül, ma jdnem hitelét vesztette. Mind-
untalan találkozunk is egyesek részéről oly vélemé-
nyekkel, oly nézetekkel, a melyek felkapva, mások 
által elfogadtatva, pil lanatnyi divat által elfogadott 
véleményekké válnak. Ezek képezik azt a közvéle-
ményt, a melynek hamissága iránt ma annyi panasz 
emelkedik. 

De hogy ha elvekről, tételekről van szó, a me-
lyeknek helyessége és a nemzet, az állam életében való 
érvényessége kérdéses, akkor van egy biztos módunk 
az Ítélethozatalban s ez az okulás a történetből . 

Ugy vagyunk az elvekkel, melyeket az emberiség 
általánosságban, vagy az emberiség egyes tagja i han-
goztatnak, hogy azok mintegy próbának lesznek alá-
vetve a tör ténet által. Azok, a melyek csak a pillanat 
szüleményei, pillanat alatt, vagy rövid idő múlva el-
enyésznek, azok, a melyek életre és arra valók, hogy 
egy nemzet és az egész emberiség életében érvényre 
jussanak, megmaradnak évszázadokon át. 

Azt mondhatnám talán, még azzal a veszélylyel 
szemben is, hogy némelyek vallástalanságnak fogják 
nevezni e nyilatkozatomat, hogy az eszmék világában 
is fennáll a darwinizmus*) azon tétele : hogy, a mi korcs-
szülött, nem áll fenn, megszűnik ; az pedig, a mi életre 
való és a küzdelmet másokkal szemben fentar tani birja, 
megmarad évszázadokon át. 

Azok az elvek, melyek ebben a törvényjavaslat-
ban kifejezésre jutnak, nem ilyen korcsszülöttei a gon-
dolkozásnak, hanem olyanok, a melyeknek életrevaló-
sága az emberiség egész történeti fejlődésében bebi-
zonyult. Hiszen nincs e törvényjavaslatokban szó arról, 
hogy az állam akkor, a midőn vallásügyekre nézve 
törvényt hoz, saját hatalmi befolyását a vallási és fele-
kezeti életre gyarapítsa. 

Ellenkezőleg, arról vau ezekben szó, hogy éppen az 

*) A miniszter ur achillesi sarka a darwinizmusban rejlik. 
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állam hatalmával szemben mindig fennálló és nagyra 
növekvő egyéni szabadság és törvény előtti egyenlőség 
elvei megvalósíttassanak, bogy megvalósíttassanak azok 
az elvek, a melyek az emberiség gondolkozásában már 
évezredek óta megvoltak ; hogy megvalósíttassanak azok 
az elvek, a melyek épen a keresztény vallás által jutot-
tak érvényre és lettek az összes emberiség közkincsévé. 
Mert a kereszténység nem mint az állam vallása, hanem 
mint az elnyomottaknak vallása keletkezett, ezért nem is 
az állam befolyását, hanem az egyénnek szabadságát és 
törvény előtti egyenlőségét iparkodott helyreállítani : 
csakhogy akkor, a mikor a kereszténységnek ez elvei e 
földön elterjedtek, a keresztény vallás nem volt uralkodó 
vallás és a szabadság, az egyéni szabadság és a törvény 
előtti egyenlőség nem erre a földre és e földi viszonyokra 
szólott, hanem az égből való volt. 

Olyan volt, hogy abban ki volt fejezve min tegy 
eszmény az ember egyéni, lelkiismereti s törvény előtti 
szabadsága az Is ten előtt. A tör ténetnek későbbi folyama 
közben ez az elv, mely minden egyes ember szivébe 
hatolt és lassanként az egész emberiségnek általános 
meggyőződésévé vált, fentar tot ta magát a középkor-
ban az állam zsarnoksága ellen, fentar tot ta magát 
épugy az egyháznak hatalmas szava ellenében is meg-
őrizve az egyéni szabadságnak, az egyéni meggyőző-
désnek az Isten előtti egyenlőségnek elvét. 

Majd az u jabb korba ju to t tunk . Ebben az u jabb 
korban az egyenlőség és szabadság elvei külső for-
máikban és tényleg földi vonatkozásaikban i t t -ot t 
érvényre kerültek s annak, hogy az egyéni szabadság 
elve e földön is diadalra ju tot t , köszönhet jük azt a 
kétségtelenül nagy, óriási haladást, mely a mult kor-
ral szemben egész a jelen korig eléretett. E n különös 
szokásnak tartom, hogy ezt, a mi korunkat , melyben 
élünk, s melyben tanúi vagyunk minden téren az em-
beriség óriási haladásának, még is mindig romlott, 
rossz, hiábavaló kornak s a múlt tal szemben és a 
multak irányában tökéletlennek akar juk odaállítani. 

Hogy az emberiség nagyot haladt az u j korban, 
először az által, hogy határtalanul hatalmasabbá vált 
a tudomány által, melynek túlkapásaitól nincs okunk 
annyira félni, mint azt sokszor halljuk s a mely tudo-
mány, mikor az igazat keresi, soha a vallás, a hit or-
szágába nem törekszik behatolni s mely a maga köré-
ben előrehaladva, létrehozta az emberiségnek azt a 
nagyhatalmi előhaladását, mely nemcsak egyes ural-
kodókat, hanem a természetfelett uralkodó emberi-
séget is nevelt. És én azt merem állítani, hogy az 
emberiség a múlttal szemben nemcsak hatalmasabb, 
hanem talán még jobb is lett, mert az igaz, hogy 
midőn a multakra gondolunk, akkor valami nagyon 
egyszerű, idillikus életet élő r erkölcsileg rendkívül 
tiszta, minden szennyt kerülő emberre gondolunk. 

Megengedem azt, hogy ma oly elvonultan, annyira 
csak saját lelki szépségüknek, leikök fejlesztésének élő 
egyeneket nem igen találunk, mint a minőket a mul t 
időkben csak képzeltünk, hanem találunk embereket, 
kik férfiasan szembeszállnak a kor minden igényeivel, 
saját életök fenntartására, családjok javának előmoz-

dítására; a kik nemzetök jóléteért kiteszik magukat az 
élet minden küzdelmének és csábításainak és a kik 
mégis mindezen küzdelmeik közben tiszta erkölcscsel 
fu t j ák meg pályájukat , tiszta erkölcscsel a melyet meg-
követel a vallás, megkövetel a társadalom Ítélete. 
Hiszen, hogy nem lehetünk oly rosszak és erkölcste-
lenek, jóllehet a mindennapi ú jságban nem egy gonosz-
tevőről találunk híreket, arról legjobban tanúskodik 
éppen az, hogy mily szigorú az ítélet, a melyet a tár-
sadalom erkölcsi tekintetben az egyes felett mindig 
gyakorol. 

De azon eszmékre vonatkozólag, melyek a tör-
vényjavaslatot is létesítették, azokhoz az eszmékhez, 
melyek a kornak emiitett haladását előidézték, hozzá 
szokták tenni, hogy azok nagy veszélyt re j tenek ma-
gukban. Nagy veszélyt, mely abban áll, hogy az általuk 
kijelölt u ton tovább menve, majd annyira fogunk ha-
ladni, hogy valami roppant mélységbe, örvénybe ju tunk, 
abba az örvénybe, abba a rengeteg veszélybe, melyet 
a szoczialista és anarchista tanoknak tulajdoní tanak. 

Mélyen tisztelt főrendiház ! Tagadhatat lan az, hogy 
az emberiség, melynek öntudatában az egyéni szabad-
ság és a törvény előtti egyenlőségnek eszméi érvényre 
ju to t tak , hozzáfűz ezekhez az eszmékhez egy harma-
dikat ; azt, hogy ha meg van adva a cselekvés sza-
badsága, legyen egyszersmind megadva mindenkinek 
az a képesség is, hogy mindazt kivívhassa, a mi a 
cselekvés szabadságához szükséges, legyen megadva 
mindenkinek a földön az, hogy a maga képességei ará-
nyában életszükségleteire nézve kielégítést nyerve, 
egyszersmind működését is az emberiség szolgálatában 
fejthesse ki. Ez a kérdés, melyet röviden kenyérkér-
désnek nevezhetünk, kétségtelenül mindinkább a jogos 
kérdések alakjában tűnik fel azok előtt, kik az egyéni 
szabadságnak, a törvény előtti egyenlőségnek érzetére 
ju to t tak . 

Ezen a ba jon segíteni, ezzel a kérdéssel foglal-
kozni kétségtelenül szükséges lesz minden államnak, 
a mely fenmaradását a jövőre biztosítani akarja. Csak-
hogy nem azáltal, hogy mi elnyomunk oly eszméket, 
oly érzéseket, amelyek onnét ki nem irthatok ; a ha-
ladásnak nem elnyomása, vagy feltartóztatása által 
érhetünk czélt ebben az irányban, hanem csakis az-
által, hogy a kor ezen követelményeinek megfelelőleg 
magunk előre haladunk ugy, hogy ezáltal az államnak 
sérelme ne essék, haladunk ugy, hogy az emberiség 
haladása meg ne akasztassék. Nem szabad engednünk 
azt, hogy forradalmi u ton oldassanak meg oly kérdé-
sek, amelyeket egy okos törvényhozás meg fog old-
hatni békés uton, nem szabad engednünk, hogy a kar, 
még pedig másoknak, műveletlen egyéneknek romboló 
kar ja döntsön el oly kérdéseket, a melyeket a bölcs 
törvényhozónak az eszével kell eldönteni. 

Mélyen tisztelt főrendiház ! Nem akarom folytatni 
ebben az i rányban fejtegetéseimet, hiszen csak az volt 
a czélom, hogy indokoljam és kimutassam, hogy e 
törvényjavaslatban nem valami divatos tételekről van 
szó, hanem valóban oly elvek megvalósításáról, a me-
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lyek ma az előrehaladt emberiség szivéből többé ki 
nem irthatok. 

Ha most t ek in t jük azt, hogy milyen módon ipar-
kodik ez a törvényjavasla t ezeket az elveket megvaló-
sítani, ugy hogy ez ne ugrással, ne túlzot tan rohamos 
haladással, hanem okos lépéssel tör ténjék, akkor meg-
vallom, én azt látom, hogy az elvnek megvalósitását, 
illetőleg a lehető leglassúbb, legmérsékeltebb haladás 
az, a melyet ez a törvényjavaslat kontemplál . Mert 
hiszen annak első fejezete, mikor k imondja az elvet a 
meglevő vallásfelekezetekre vonatkozólag, nem is mond 
k i mást, mint éppen a fennálló viszonyok további 
fennállását. A második része ú jonnan elismerésre tö-
rekvő vallásfelekezetekkel szemben megállapi t ja a mó-
dot, a mint azok a törvényes elismerést elnyerhetik. A 
3-ik része a felekezeteken kivül állókra, illetőleg a tör-
vényesen elismert vagy elismerhető felekezeteken kivül 
állókra vonatkozólag intézkedik. 

Csáky Albin gróf ur ő excellenciája, a ki ezt a tör-
vényjavaslatot jó iban ismeri, mint én, egyszersmind job-
ban, és véleményem szerint, sokkal meggyőzőbben lép-
hetett e törvényjavaslat részleteinek védelmére. It t legyen 
szabad Szász Károly ur ő méltóságával szemben, mikor 
állítja, hogy ez a törvényjavaslat mintegy magának ellent-
mond, hogy nem logikus, mert hiszen mikor a vallás 
szabad gyakorlatáról szólónak nevezi magát, olyanokról 
is intézkedik, a kik a vallást egyáltalán nem gyakorol-
nak, — csupán azt megjegyeznem, hogy hiszen ennek a 
törvényjavaslatnak lényege abban áll, hogy azt a kérdést : 
gyakorol-e valaki vallást vagy nem, szóval a vallás gya-
korlását magát szabad elhatározástól teszi függővé. 

A vallás szabad gyakorlását mindig ugy értelme-
zem — mint azt bizonyára Csáky Albin gr. ő excellentiája, 
a javaslat fogalmazója is ugy értelmezte — hogy a val-
lás gyakorlata egyáltalában véve szabad, annak megvá-
lasztása tehát, kiván-e valaki vallást gyakorolni, vagy 
sem ; annak megválasztása, hogy a fenálló vallások között 
melyikhez csatlakozik, szabad. Hiszen az ellenkező eset-
ben valami csodás, visszás helyzetbe jutna az állam, ép 
ugy, mint a ki a vallás gyakorlatára vonatkozólag tájé-
kozást akarna szerezni. Gondoskodni kellene a törvényben 
arról : mi történjék azokkal, kik valamely vallásfelekezet-
ből kilépni .'•zándékoznak, hová fogja majd azokat az 
állain rendelni. Gondoskodni kellene arról, hogy azok, 
kik kilépnek, valamely felekezetből s nem akarnak más 
felekezethez tartozni, az állam rendelkezése, kényszerítő 
befolyása folytán hová soroztassanak ? 

Ez a harmadik fejezet nézetem szerint az, a mely 
lényegét fejezi ki majdnem ennek a javaslatnak, ugy, 
hogy ez a harmadik fejezet nélkül — sem elvi, sem 
gyakorlat i jelentőséggel nem birna. 

Nem tar tom szükségesnek, mélyen t. főrendiház, 
hogy a javaslat részleteivel, főkép pedig annak B-ik 
fejezetével foglalkozzam, már azért sem, mert ebben a 
tekintetben mindannyian már érett megfontolás után, 
ma jdnem meggyőződéssel léptünk ebbe a terembe. 
Legyen szabad azonban mégis megjegyzést tennem 
arra a nyilatkozatra, melyet Schlauch Lőrincz ő eminen-
ciája tett . 0 ezt a törvényjavaslatot olyannak tekin-

tette, ugy tün te t te fel, mint a mely ebben a hazában 
a kozmopolit izmus tanai t fogja meghonosítani, mint a 
mely eltörli a fennálló vallási rendet , melyet nem 
tudom, lehet-e magyar vallási rendnek, vagy mint az 
i t t szóban levő felekezeteket, magyar felekezeteknek 
nevezni és oda utalt, hogy ezeknek eltörlése folytán a 
mi magyar sajátságaink, magyar erényeink el fognak 
veszni. 

Ér teném ő eminenciájának ezt az ellenvetését a 
törvényjavasla t ta l szemben, ha valami ősmagyar val-
lásról, ha olyan magyarokról volna szó, mint a milye-
nek ott azon a képen vannak lefestve, a kik Ázsiából 
hozot t vallásuk tanai t iparkodtak i t t e földön tovább 
folyta tni és kifejleszteni. De az a vallási rend és az a 
vallás, a mely ma itt uralkodik, nem az, amelyet ott 
lefestet t őseink hoztak nekünk, és az, hogy mi ezer 
évig meg tud tunk állani ezen a helyen, Európa kellő 
közepében, ezen a földön, amely tejjel-mézzel gazdag-
nak mondatot t , éppen annak következménye, hogy őseink 
képesek vol tak lemondani azokról a szokásaikról, a 
melyeket az ő saját magyar vallásukkal hoztak ebbe 
a hazába és elfogadták azt a keresztény vallást, ama 
vallásokat, a melyek nélkül a megállhatás és megélhe-
tés e földön, Európa kellő közepében egyáltalán lehet-
séges nem volt. Azért én ugy látom, hogy van a koz-
mopolit ikus eszméknek olyan része, a mely ha i t t ebben 
az országban meghonosodik s a nemzet sa já t jává válik, 
nem lesz a mi magyarságunk ellensége, nem lesz elle-
nére annak, hogy mi itt annyi nemzet, annyi kozmosz 
között tényleg megál l juk helyünket . Csak egyre van 
szükség, arra, hogy igazán szabadelvűek legyünk. 

Hiszen a szabadságot mindannyian szeretjük, hiszen, 
hogy a magyar ember szabadságáért vérét, javát és sze-
relmét is fel tudja áldozni, azt minduntalan hangoztatjuk, 
azt költőink igen szépen megdalolták; de a szabadelvü-
ség nemcsak a szabadság szeretetében áll, hanem bizo-
nyos nagylelkűségben is, amely az egyest arra készteti, 
hogy ne csak a maga szabadságát becsülje meg, hanem 
méltányolja és megbecsülje mindazok szabadságát, akik-
kel eg jü t t él, akikkel közös viszonyai néha ellenkezésbe 
is hozzák. 

Elismerem azt, hogy az egyes vallásfelekezetre 
nézve e törvényjavaslatnak s a létesítendő törvényeknek 
talán lesznek némely előleges következményei, de arról 
meg vagyok győződve, hogy a mennyiben ezen törvény-

javaslatok az illető felekezetek vallását semmiben sem 
sértik, a dolog lényegére vonatkozólag semmiben sem 
kárositják : mindezek a felekezetek meg fogják hozhatni 
azt a nagylelkű áldozatot, mely az igazi szabadelvüség 
tana, hogy a közjóért feláldozzák, ha nem is vallásukat, 
hitüket^ hanem legalább valamit régi szokásaikból. Hala-
dás a régi szokások változása nélkül egyáltalában nem 
lehetséges s én kérem a mélyen tisztelt főrendiházat, mél-
tóztassék a törvényjavaslatot egészben és részeiben el-
fogadni. 

S záp ár y István gróf beszéde. 
Nagyméltóságú elnök u r ! Méltóságos főrendek! 

É n azok közé tartozom, akiknek lelkiismerete nem en-
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gedi, hogy saját szavazatukkal is hozzájárul janak ahhoz, 
hogy a vallás szabadgyakorlata czimén, egyszersmind 
a vallástalanság és a felekezetnélküliség is behozassék 
és törvénybe iktassék. Ez a javaslat megtámad néze-
tem szerint minden hitfelekezetü egyházat, belevág a 
családi életbe és azonfelül nem azt a Magyarországot 
amely ezen a képen festve van, hanem a Szt. Is tván 
által alapitatott Magyarországot (Helyeslés jobb felől.) 
is aláássa, mert azt a keresztény alapelveiből kivet-
kőztetve, a szomszéd államok társadalmi kinövéseit fogja 
i t t meghonositani és burjánoztatni . 

Ne csodálkozzanak azután a méltóságos főrendek, 
hogy ha a hitet is k i i r t ják a szivből, vagy legutóbb 
erre tér t engednek, azok a kinövések nálunk is fognak 
létezni és a tömlöczök ma jd anarchistákkal, a temetők 
öngyilkosokkal fognak megtelni. Es lia szabad okos-
kodást engedünk, a kisebb műveltséggel biró egyének-
nek is az ilyen dolgokban, akkor ma jd csak a bolondok 
számát fogják szaporitani. (Derültség.) 

Minthogy meggyőződésem, hogy e törvényjavas-
lat, hazánkban ilyen állapotok fognak fej lődni és éppen 
annak ellenkezőjét érnők el, a mit a miniszter az által 
elérni óhajt , én ezt még általánosságban sem fogadom 
el. (Helyeslés jobbfelől.) 

I f j . Széchenyi Imre gr. beszéde. 

Nagyméltóságú elnök u r ! Méltóságos fő rendek! 
Bocsánatot kérek, hogy reket vagyok és hogy — mi-
után ma egyáltalában nem szándékoztam beszélni — 
abszolúte nem készültem, szükségesnek tar to t tam azon-
ban mégis felszólalni, nem azért, mintha a szakminisz-
ter ő nagyméltóságának valóban remek, mondhatnám 
akadémiai székfoglalójára reflektálni kívánnék és nem 
mintha azzal az eredeti következtetéssel akarnék fog-
lalkozni, a melyet a miniszter ur e képre mutatva 
levont, hogy miután az őseink által behozott vallás 
később kereszténynyé lett és ezen keresztény vallás 
segítségével képesek voltunk ez ideig fenállni, ezen 
keresztény vallás védelmére ne lépjünk fe l ; sem azon 
viczczel nem foglalkozom, a melyet a szakminiszter ur 
ö nagyméltósága mondott , hogy ez a törvényjavaslat 
a lehető leglassúbb előhaladást képezi az egyházpolitika 
tekintetében : én nem a törvényjavaslat mostoha atyjá-
nak, hanem valódi a tyjának néhány szavára kívánok 
csupán reflektálni, Csáky Albin gr. ő nagyméltósága 
szavaira, aki, mint valóban jó atya, szükségesnek tar-
to t ta gyermekének védelmére fellépni. 

Nagyon gyengének érzem magamat olyannal szem-
ben, a ki valamely törvényjavaslat szerzője, valódi 
éi-veket felhozni, csak inkább felvilágosítást kérnék a 
felekezet nélküliségnek ezen u jabb öltönyben, u j abb 
ruhában való bemutatása iránt. A felekezet nélküliség 
ugyanis egy u jabb ruhában lőn itt előttünk bemutatva, 
midőn ő nagyméltósága, — ha nem csalódom — azt 
mondta, hogy a felekezetnélküliségnek a tárgyalás alatt 
levő törvényjavaslatban tör tént felvételéről sokan azt 
gondolják, hogy ez a korlátoknak tágítása, pedig ellen-
kezőleg s az a korlátoknak megvalósítása, mert hiszen 

I több felekezet van az országban — és i lyent ket tőt 
í említett, ha ugyan felekezeteknek szabad nevezni — 
1 a melyeknek már ma is meg van engedve működésűk. 

De engedélyezésük tula j donképen törvényben nem 
gyökerezik ezentúl, tehát miután a vallás szabad gya~ 
korlatáról szóló törvényjavasla t a kormányhoz felter-
jesztendő bizonyos alapszabályokhoz köti az ilyen fe-
lekezetek engedélyezését a jövőre, lia jó l értettem, 
ezekre nézve bizonyos korlátok állittatnak fel és nem 
hagyatnak szabadjára, mint a milyen felekezet például 
a nazarénusok, a kik nem halhatnak meg az ország 
védelmében, inert nem szabad fegyvert fogniok. En-
gem valóban f rappirozot t őnagyméltóságának ez a ma-
gyarázata. 

De csakhamar megadta rá a választ maga ő nagy-
méltósága, midőn később kétfelé osztotta a törvény-
javaslat tartalmát, mondván, hogy az egyrészről a 
csoportos felekezeteknélküliséget korlátozza, másrészről 
az egyének felekezetnélküliségének szabad tér t nyit. 
Már most, lia valóban előnyös az, hogy mi a csoportos 
felekezetnélküliséget jobban korlátozzuk mint addig 
volt, s akkor nem látom át, hogyan lehessen csak kor-
látozni, midőn más u tón arra, hogy még is meg legyen 
az a csoportos felekezetnélküliség, törvényben adunk 
kibúvót ázzál, hogy ez a felekezetnélküliség egyeseknek, 
a kik ezer meg ezernyi lélek számra is rúghatnak, meg-

! engedtetik. 
Tehát vagy áll az, hogy előnyös, ha korlátozzuk 

a csoportos felekezetnélküliséget, vagy nem áll. Ha áll, 
i akkor szerény véleményem szerint nem czélszerii meg-

engedni, hogy ezrek és ezrek mint egyesek felekezet-
nélküliekké válhassanak, mert ezzel el van tévesztve a 
czél, mely szem előtt tar ta tot t . 

Különben részemről sokkal kevésbé félek az oly 
felekezetnélküliségtől, habár az csoportos felekezetnél-
küliség is, a mely alapszabályait a kormányhoz felter-
jesztvén, engedélyeztetik, mint az oly felekezetnélklili-
ségtől, melyet absolute nem ismer senki, mely minden-
kor el van dugva és a mely alkalmat szolgáltat arra, 
hogy az- egyes felekezetektől egyesek, nem tudom hány 

; ° / o _ b a n kilépjenek. 
A mi végre azt a hypokri t ikus alapot illeti, én 

nagyon jól fel tudom fogni, a mit ő nagyméltósága e 
tekinte tben mondott , liogy utóvégre azt nem lehet meg-
akadályozni, hogy mindenki ugy érezhessen, oly hit-
felekezethez csatlakozzék a mely neki tetszik ; ez, 
elismerem, hogy elvileg nagyon szép és tetszetős, de 
ne felej tsük el, hogy az ember társadalmi lény és hogy 
ép ugy, mint tegyük fel a kormánypártban, vagy bár-
mely más pár tban találkozhatnak egyesek, a kik külön-
ben igen jó mamelukok : de még sem egészen ugy 
gondolkoznak, mint a többiek, véleményüket azonban 
a pártkötelezettségnek alávetik : szintúgy szükséges, 
hogy minden társaságban legyenek olyanok, a kik a 
többiektől eltérőleg gondolkozzanak. 

A törvényjavaslatot , mely a vallás szabad gya-
korlásáról szól, nem fogadom el. 
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Személyes kérdésben. 
Gróf Csciky Albin : Nagyméltóságú elnök ur ! Mél-

tóságos főrendek! Minthogy a most felszólalt főrendi-
házi tag ur ő méltósága az én előbbi felszólalásomat 
olyannak mondta, mint amelyet meg nem érthetett , azt 
hiszem, nem élek vissza a méltóságos főrendek türel-
mével, midőn szavaim értelmének helyreigazítása czél-
jából szót kérek. (Halljuk !) Azt hiszem, igen világosan 
fejeztem ki magamat, midőn azt a szabályozást, mely 
a felekezetnélküliekre vonatkozik, két részre osztottam, 
mondván, hogy az egyik olyan, amely a felekezetnél-
küliek csoport járól szól, a másik pedig olyan, amely az 
egyesekről szól, akik sem egyik, sem másik felekezethez 
nem kivánnak tartozni. Tovább menve az okoskodás 
folyamán, kijelentettem, ami teljes meggyőződésem, hogy 
ami a felekezeten kivüli csoportokat illeti, e törvény-
javaslat a jelen állapothoz képest tu la jdonképpen meg-
szorítást tartalmaz. Megszorítást tartalmaz azért, mer t 
minden, az országban keletkező felekezetnek megengedi, 
hogy elismertté tegye magát az által, hogy bemuta tva 
hit- és erkölcstanait , konsta tá l ta t ja , hogy azok sem az 
állam törvényeivel, sem a közerkölcsiséggel nem ellen-
keznek. Ily szempontból tehát, azt gondolom, jogo-
san állithattam, hogy a törvényjavaslat törvényerőre 
emelkedése bizonyos megszorítást fog maga u tán vonni, 
minthogy a jelen helyzetben törvény h iányában kelet-
kezhettek felekezetek, és amint ki is je lentet tem, közös 
ájtatosságra gyülők, valamint közös nyilvános imahá-
zakat tartók csoportjai tényleg keletkeztek és léteztek is. 

Ez igen természetes dolog, méltóságos főrendek, 
mert ha ez nem volna ugy, amint előadtam, egyáltalá' 
ban felesleges volna intézkedni az iránt, hogy az or-
szágban támadó felekezetek elismertekké válhassanak 
azáltal, hogy bemuta t ják hit- és erkölcstanaikat. Mert 
hisz akkor csak a jelen állapotot keli?ne változatlanul 
fentartani és akkor az illetők csoportokban mindig 
összegyűlhetnének, közös á j ta tossákukat elvégezhetnék, 
nyilvános istentiszteleteket ta r tha tnának és gyakorol-
hatnák mindazon testületi jogokat , melyeket ma gya-
korolnak a bevett és ezentúl gyakorolni fognak az 
elismert felekezetek. Midőn tehát azt mondtam, hogy 
egyrészt a csoportokra vonatkozólag megszorítás fog-
laltatik e javaslatban, másrészt az egyesekre nézve 
teljes szabadság stipuláltatik, ami szerintem határozot-
tan szükséges : azt gondolom, semmiféle el lenmondásba 
magammal nem jutot tam. (Helyeslés a baloldalon.) 

Gróf Keglevich István. 

Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! 
Részemről az előttünk levő javaslatot általánosságban 
elfogadom. Ami pedig annak részleteit illeti, részemről 
ma és most alig tudnám megmondani, mily i rányban 
fogok az eddigi megjegyzések tárgyát képező 3. sza-
kasznál eljárni. Ismert tek ugyan előttem az erre nézve 
kifej tet t aggályok, de ismeretlenek előttem azon módok, 
amelyekkel azok, akik a vallásszabadság elvéhez ra-
gaszkodnak, és akik részéről a bizottsági tárgyalásban 
bizonyos módositások helyeztettek kilátásba, az aggá-

lyokat el akar ják oszlatni. Számot vetve a részemről 
is jogosaknak elismert aggályokkal, részemről is haj -
landó lennék elfogadni oly módositást , amely a tör-
vényjavasla t főelveit nem veszélyezteti. Abban semmi 
veszélyt nem látnék, hogyha egyrésze a főrendiháznak 
ezen vallási aggályok szempont jából a törvényjavas la t 
bizonyos részét módosi tani ó h a j t j a , de rendkívül saj-
nálnám és rendkívül szomorú dolognak tar tanám, hogy 
ha ezen törvényjavas la t ál talánosságban is visszavet-
tetnék, és megvallom, hogy már magában azt a szo-
morú tényt, hogy ál talánosságban való elfogadása meg-
tagadtat ik azok részéről, akik csak egy részletére nézve 
tesznek észrevételt, a legnagyobb sajnálat ta l látom, mi-
dőn ez tör ténik ugyanazok részéről, akik mintegy tiz és 
több év óta kissé elcsépelt és fr ivol j á t éko t űznek 
a szabadelvüség szavával, azok részéről, akik az ő tanaik-
kal évszázadok óta űzik az egyéni szabadság eltiprását, 
amelyet most rá fognak a szabadelvüségre, midőn ezen 
merész állításig mennek ugyanazok, akik évszázadok óta 
azon az alapon állanak, hogy csak a mi t anunk az igazi, 
és máglyára azzal, aki mást hisz ! (Mozgás a jobboldalon.) 
Es midőn ugyanazok, akik ma a szabadelvüségre, amely-
nek alapján ezen törvény minden egyénnek jogot akar 
adni. hogy boldoguljon „a sa façon" mint Nagy Fr igyes 
mondta, ráfogják, hogy az egyéni szabadságot és ennek 
végkonzekvencziá jaképpen a vallásszabadságot egyáltalá-
ban és egészében nem haj landók elfogadni ; ezt én igen 
szomorú jelenségnek tartom, épp ugy, mint ezen általam 
frivolnak jelzett élczelés a szabadelvüséggel, fr ivol és 
mondha tnám elcsépelt az a já ték a felekezetnélküliség-
gel járó vallástalansággal és erkölcstelenséggel, hanem 
e tekin te tben hála Is tennek „eppur si muove" és ma 
már izolálva állanak nemcsak a müveit vi lágban azok, 
lakik még mulatságot találnak ezen szójátékban, de 
még azon egyház kebelében is, amely ezen szójátékot 
űzi és a mai ülésben is ebből merí te t te a rgumentumai t : 
ennek kebelében is „eppur si muove!"*) E n részemről 
ezek u tán megvallom, nem érzek bátorságot általános-
ságban a vallásszabadság kérdéséről még csak be-
szélni is. 

Ugy tudom, hogy a mai müveit vi lágnak abszolúte 
kivétel nélkül minden nemzeténél, minden osztályánál, 
bizonyos országokban már évszázadok óta, Magyaror-
szág határain belül is egy fél század óta elfogadott 
ezen elv annyira átment minden müveit férfiú gondol-
kozásába és érzésébe, hogy én a felet t disszertálni, 
megvallom, bátorságot nem érzek. A törvényjavaslatot 
általánosságban elfogadom, a harmadik szakaszt ille-
tőleg bevárom, hogy azok, akiknek tiszteletreméltó és 
jogos aggályaiban nem osztozom, minő módositványo-
kat fogfiak netalán felhozni. (Helyeslés a baloldalon.) 

Ezzel a 8-iki ülés bezáratott . 

*) Nem Galilei, Voltaire szelleme lakik a gróf urban. Azt 
akarta a kath. egyházra tulajdonképpen mondani : écrasez 
l'infame. 
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N E K R O L O G . 

If B á l i n t K á r o l y 

kanonok. 1 8 3 8 - 1 8 9 ^ . I 

Az erdélyi fehérvári székeskáptalan a maga, valamint 
a rokonok és számos jó barát nevében is, a megha-
tot tság érzetével tudat ja , hogy szeretett t ag ja főtisz-
telendő Bálint Károly, székesegyházi éneklő kanonok, 
Boldogságos Szűzről czimzett egeresi apát, az egyház-
megyei elemi iskolák főtanfelügyelője, a házassági kö-
telék és szerzetesi fogadalom védője, a fehérvár-hegyalj ai 
kerület működő főesperese, az erdélyi róm. kath. Status 
igazgató tag ja stb. élete 66, áldozó papsága 42-ik évé-
ben, hosszas betegeskedés következtében, a halott i 
szentségek áj ta tos felvétele után, 1894. október hó 1-én 
esti 10 órakor az Urban csendesen elhunyt. A boldo-
gultalak hült tetemei folyó hó 3-án d. u. 3 órakor 
fognak a gyulafehérvári róm. kath. temetőben a boldog 
feltámadás reményében letétetni ; lelkeért pedig az 
engesztelő sz. mise-áldozat folyó hó 5-én d. e. 9 órakor 
fog a székesegyházban a Mindenhatónak bemutat ta tni . 
Gyulafehérvártt , 1894. október hó 2-án. Beqwescat in 
sanda pace! 

IRODALOM. 
Irodalmi jelentés. 

Tisztelettel hozom a m. t. közönség tudomására, hogy 
Szent Imre herczeg élete czimü munkám körülbelül szept. 
hó végére kikerül a sajtó alól. 

Fölöslegesnek tartottam előfizetési felhívásokkal ko-
rábban felkelteni a m. t. közönség figyelmét, mert tudo-
másom szerint ez az első munka, mely az ifjú magyar 
szent életét és jellemrajzát külön könyvben leirja, mely 
tehát tárgyánál fogva alkalmas arra. hogy érdeklődést 
keltsen. Egy ezredév zajlott el nemzetünk felett s a nem-
zeti kegyelet visszaszáll a múltba azon nagy aiakok felé, 
kik a keresztény Magyarország bölcsőjét ringatták. A nagy 
ősök alakjai közül szeliden emelkedik ki a magyar ifjú-
ság méltó eszményképének, szent Imrének alakja, kinek 
életét a gyér történeti adatok és a legendák kegyeletes 
emlékeiből összeállítva leírtam, különösen azért, hogy a 
magyar ifjúság honi alakok között találja vallásos tiszte-
letének és az erények eszményképének legalkalmasabb 
tárgyát. Sokszor hangoztatott óhajtás volt, hogy az ő 
emlékét kegyelettel ülje meg a nemzet, különösen pedig 
annak ifjúsága E czél előmozdítására készült e könyv s 
bízom abban, hogy a kiknek szivéhez a vallásos érzület 
és hazafiúi kegyelet él, megértik szómat s megtalálják a 
legjobb módot arra, hogy miként valósuljon az meg. 

A könyv három részből áll : az első rész szent Imre 
életét irja le a történeti adatok és a legendák világításá-
nál ; a második rész gyakorlati czélt tartva szem előtt, 
az ifjú szent erényeit s az életéből vonható útmutatáso-
kat adja elő a jelen viszonyokra alkalmazottan az ifjúság 
számára; a harmadik részben függelékül a szent Imréről 
szóló régi latin hymnusok vannak közölve eredetiben és 
fordításban. A könyvet az ifjú szentet ábrázoló művészi 
metszetű kép díszíti. 

A munka (kis 8-ad rétben) körülbelül 8—9 ivre 
terjed s diszes kiállításban jelenik meg. Egyedül azon 
vallási és hazafiúi czélt tartva szem előtt, a mely annak 
megírásában vezetett, az ára lehetőségig csekély: fűzött 
példány ára 40 krajczár, csinos vászonkötésben 60 kr. A 

megrendelések közvetlenül nevemre (Dr Karácson Imre, 
tanítóképző-intézeti igazgató, Győr) intézendők. 

Győrött, 1894. szept. 12. " Tisztelettel 
Dr Karácson Imre. 

H I V A T A L O S . 
Pályázat 

a bibliafordítások jutalmazására alapított Lackenbacher-
féle pályadíjra. 

A Lackenbacher-féle alapítványból 15—20 bibliai 
versnek héberből arabra készítendő legjobb fordításáért 
945 frt o. é. tűzetik ki jutalmul. 

A feltételek következők : 
1. Mózes 5 könyvének mindenikéből (a leszármazási 

lajstromok kivételével) sors által 3—4 versből álló hely 
szemelendő ki. mely héberből arabra fordítandó. Arab 
szótár használható ugyan, azonban két egyenlően jó for-
dítás között, a szótár nélkül készülté az előny. Legjobb 
fordításul az tekintendő, mely a londoni Polyglottá-hoz 
legközelebb áll. 

2. A versenyben azon belföldiek vehetnek részt, kik 
a hittudományi tanfolyamot a bécsi, prágai vagy buda-
pesti egyetemen a jelen, vagy a legközelebb lefolyt tan-
évben, vagy pedig 2, legfeljebb 3 évvel előbb végeztek 
és a kath. presbyteratust felvették. Egyenlően jó fordítá-
soknál az elsőség azé, ki a hittudományi tanfolyamot 
legközelebb fejezte be. 

3. A verseny a bécsi, prágai és budapesti egyete-
men tartatik s a dolgozat 12 óra alatt elkészítendő. Rövi-
debb időköz viszonylagos előnyül szolgál. 

Ezen díjért a verseny Bécsben f. évi november 26-ra, 
Budapesten és Prágában pedig f. évi november 28-ra 
tűzetik ki. 

A pályázók kötelesek illetékességüket az illető egye-
tem hittud. kari dékánjánál, legalább 3 nappal előbb, 
okmányilag igazolni. 

Budapest, 1894. évi julius hó 12-én. 
A vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztertől. 

V E G Y E S E K . 
— A „vallás szabad gyakorlásáról" szóló tvjavaslat 

a fur fang és képmutatás tvjavaslata. Kimondja az egyéni 
tetszés absolut érvényesülhetésének jogát , de különös 
tekintet tel a protestantizmusra elrendeli egyúttal, hogy 
a ki „egyéni vallásszabadságát" követni akarja, az 
legyen kénytelen 3 esztendeig fizetni annak a vallás-
felekezetnek az adóját, a melyből kilépni akar. Szabadság 
ez, konzequentia ez ? Se az egyik, se a másik. A magyar 
állami hatalom kezelői más tekintetben is dédelgetik a 
protestáns vallást. Most olvassuk egy napilapban, hogy 
az állami hatalom a protestáns lelkészek javadalmazá-
sára is már készül. Az ev. ref. hitvallású lelkészség ja-
vadalmazásának rendezése ügyében ugyanis Eötvös Lo-
ránd báró közoktatásügyi miniszter felhívta az egyházi 
főhatóságokat, hogy az egyházmegyék területén rend-
szeresített lelkészségek, valamint segéd-lelkészségek 
jelenlegi javadalmazását magában foglaló kimutatást 
készíttessenek s azt rendelkezésére bocsássák. A kimu-
tatásokban ki kell tüntetni : mennyi a lelkész évi kész-
pénzfizetése, ideértve a stólát és párbért . Hány hívet 
számlál az illető község, mennyi és miből áll a lelkész 
földilletménye (papi telek). A telek művelésére köte-
lezve vannak-e a hivek, vagy sem, s végre a hol lel-
készi telek nincs, élvez-e, és mily illetményt a lelkész 
a papi telek kárpótlásáért . 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Brsrnay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Kath. Tevékenység. A bácsmegyei kath. állandó bizottság megalakulása. — Vegyesen. 

La Divina Comedia. 
Qui habitat in coelis irridebit eos, 

et Dominus subsannabit eos. 
Ps. 2, 4. 

Siralmas éneket, Rogerins Carmen misera-
biléjéhez hasonlót, melyet a t a tá r j á rás pusztításai 
saj tol tak ki a szomorú emlékezetű nagyváradi 
kanonok lelkéből, igen, siralmas éneket kellene 
tulajdonképpen irnom az elkereszténytelenedés-
nek és dekatholizácziónak, a hi tehagyásnak és 
vallástalanságnak Magyarországon véghez vi t t j 
pusztítása fölött . 

De a szomorú tragédiának még nincsen vége, 
és a közbeeső fejleményekben, a legközelebbi napok 
eseményeiben valóságos komédiát játszik a hí-
res magyar józan ész és a híres magyar jogász 
szellem. S a mi e komédiában valóban fenséges, ! 
az amaz isteni já ték, melylyel i t t is ú j ra meg- j 
bizonyosodott az, hogy csak az Isten igazmondó, 
sőt maga az örökké álló igazság, az ember pedig ! 

állhatatlan és hazug lény,1) ki csúnya j á téko t 
üz az igazsággal. 

Az egész valláspolitikai vita, kezdve a febru- j 
ári rendeletnél és az annak alapul szolgáló 1868-iki 
törvénynél, szóval az egész magyar kulturharcz, ; 
komoly oldaláról véve igazán szánalmas vergő- j 
dés, mely okvetlenül tragice fog végződni, ha 
nem fordítunk r a j t a ; míg derült oldaláról véve j 
valóban olyan mint Dante Divina Comediája, a 
melyben a pokol vak istengyülölete, a purgató-
rium tisztí tó tüze és a meny ragyogó fénye | 

Róm. 3, 4. i 

játszanak emberi szerepeket, de a véletlenség és 
meglepetés viszi köztük mindig a főszerepet. 

Tekintsük vissza: mi is tör tént . A főrendi-
h á z m á j u s b a n elvetette, j u n i u s b a n megszavazta az 
embereknek a „polgári" házasságkötésnél „köte-
lező" (!) — Istentől való elrugaszkodását. Hogy 
lehet azt komoly, fenséges tes tületnek megsza-
vazni, a mi t néhány héttel előbb visszavetett ? 
így csak véletlenül lehet eljárni, s csak az cse-
lekszik igy, a k i nem tudja, hogy mit tesz. 
Menjünk tovább. Október 3-án egy szavazattöbb-
séggel, a mely a véletlenségnek kézzelfogható jele, 
elfogadta a főrendiház a „vallás szabad gyakor-
lásáról" szóló tv javas la to t ; október 6-án 50—60 
szótöbbséggel elvetette az egészet. Véletlenül ugy 
fejlődtek a dolgok, hogy a kiknek sehogysem 
kell a javaslat, kezet fogtak azokkal, kiknek 
nagyon is kell az, a maga teljes Istentől való 
elhuzakodásával. S mi tö r tén t október 8-án? 
Véletlenül akad t néhány szabadelvű, a kinek nem 
kell a zsidó reczepczió. Ezek tehát részint elma-
radtak , részint ellene szavaztak a reczepcziónak. 
Az elmaradás s a rászavazás egyénileg az ille-
tőknél kiszámítás dolga. Ámde ki t a r to t t a szám-
ban előzetesen azt a csekély 6 szavazatnyi több-
séget, melyen a zsidó reczepczió elbukott, ki 
t a r to t t a más, mint a ki az ég madarai t szám-
ban t a r t j a ? A főrendekre, az országra, az egész 
világra ismét véletlenség gyanánt esett meg, hogy 
Magyarország államiságának feje fölül a zsidóság 
irányában való elkereszténytelenedés veszedelme 
— elnapoltatot t . Végre jö t t október 9-ike s a 
főrendiház a gyermekek vallásáról szóló tör-
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vényjavaslatot. melyhez pedig az egész kul-
turharcz visszafordithatása volt királyi adott 
szóval hozzákötve, minden csapdaszerü tor-
túrájával együtt, megszavazta, tág kaput nyitva 
a polgári házasság szétáradásának e hazában. S 
vájjon miért és hogyan? Véletlenül. Mert a gör. 
keleti főpapok, hol a kormány, hol a kath. 
ellenzék álláspontja mellett száltak s íkra! Solus 
Deus verax, omnis autem homo mendax. 

És szent Pálnak ez az isteni t a n í t á s a más 
tekintetben is igen bő igazolást nyert a főren-
diház e vitája alatt . Csáky Albin gróf volt tud-
valevőleg az, a ki a februári rendeletet kiadta 
s a kath. papokat vallásuk ellenes cselekedetekre 
büntetések által erőszakolta. Ugyanez a Csáky 
Albin gróí a zsidó reczepczió érdekében t a r t o t t 
beszédében fennen hangozta t ta azt az elvet, 
hogy hitével és meggyőződésével ellenkező cse-
lekedetre senkit sem lehet kényszeríteni. 

Legnevezetesebb szerepet já tszot t az egész 
ügyben — a protestantizmus. Szájának egyik ol-
dalán vizet, a másikon tüzet fu j t folytonosan. 
Az ő főelve az egyéni tetszés szabadsága levén 
Papp Gábor super in tended ajkain a felekezeti-
ségtől való egyéni elódozkodás s elszabadulás 
forradalmi tüzét fújta. Szász Károly superinten-
d e d lelke azonban megijedt a prot. főelv, az 
„egyéni vallásszabadság" végső kifejlődésétől, a 
felekezetek kereteinek szétbomlásától, s vizet 
fu j t a Papp Gábor lelkéből kiáradt igaz és 
őszinte protestáns lelkesedés tüzére. 

Szóval, a protestántizmus megijedt a „sza-
badság"-tól, s félti az i rhá já t a maga — főelvé-
től. Eonek napvilágra kerülése azt mutat ja , hogy a 
magyar protestantizmus messze tul van már a 
zenithjén, mert ime, mesterségesen, a felekezeti-
ségtől való elválás lehetetlenitésével s esetleg 
az elválóknak három évig tar tó protestáns to-
vábbadóztatásával, — tar togat ják benne a lelket. 

Hol van az az ember, a ki ezt, riadó szózattal 
fülébe dörgi a következetlenségeinek már-már 
kellemetlenségig elkeményedő ölében szendergő 
magyar protestántizmusnak ? 

Fm. és ft. Vaszary Kolos bibornok, herczeg-
primás beszéde 

a főrendiház ókt. 8-iki ülésében. 

Nagymélt. és mélt. főrendek. Az 1892-edik 
évi költségvetés tárgyalása alkalmával igyekez-

tem a jogtörténelem fonalán tüzetesen kifejteni 
azt, hogy az 1868-ik évi 53. törvényczikk 12. 
§-a nem egyeztethető össze sem a vallási jog-
egyenlőséggel és viszonossággal, sem a protes-
tánsok óhajaival és kanonjaival, sem a kath. 
egyház hitelveivel, sem az igaz liberálizmus-
sal. Felhozott indokaim alapján oda konkludál-
tam, hogy az l$68-iki 53. t.-czikk 12. §-a meg-
változtatandó, vagy oly értelemben magyarázandó 
és alkalmazandó, hogy az idézett törvényszakasz 
nem iperativ, hanem csak declarativ ; vagyis a 
szülők nem kényszeríthetők, ha nem akarják, 
gyermekeiket a jelzett szakaszban kimondot t elv 
szerint nevelni. 

Ezen ál láspontomat ma is fentar tom, és 
eszerint elfogadom ugyan a törvényjavaslatnak 
alapelvét annyiban, amennyiben az megegyezés 
folytán a szülőknek gyermekeik vallása és val-
lásos nevelésére vonatkozó természeti jogát és 
szabadságát, és az által lelkiismereti kötelessé-
gök teljesithetését nem akadályozza ; de s-ajná-
la tomat kell kifejeznem a felett, hogy a törvény-
javaslat részleteiben oly rendszabályokat ál l í tott 
fel, amelyek ugy a miniszteri indokolástól, mint 
a főrendiház hármas bizottságának jelentésétől 
eltérő, véleményem szerint az ország szükségei-
nek meg nem felelnek és ha törvényben ki-
mondva alkalmaztatnak, a békét a külömböző 
vallások között biztosítani nem lesznek alkal-
masok; sőt at tól tar tok, hogy ezen kényszerítő 
rendszabályok meg fogják hiúsítani a béke és 

I nyugalom biztosítására irányzott azon törekvést, 
amely a képviselőház közoktatásügyi bizottságá-
nak jelentése szerint a törvényjavaslaton vörös 
fonálként áthúzódik. 

Ezen hitem és meggyőződésem indokolására 
felemlítem mindenek előtt báró Eötvös József 
vallás- és közoktatásügyi volt miniszternek az 
1868. november 3-án t a r to t t képviselőházi ülés-
ben, az 1868-ik 53. törvényczikk tárgyalása al-
kalmával t e t t azon kijelentését, „hogy vegyes 
házasságokból született gyermekek vallási és 
nevelési kérdésének, mint a legfontosabb kér-
dések egyikének, megoldása a részletes és 
a szülők szabadságát kelletén tul korlátozó 
törvényhozási intézkedések által tökéletesen és 
kielégítő módon eddig még nem sikerült, és 
hogy éppen ott, hol a törvény által kielégítő 
megoldás lehetetlen, a külföldi törvényhozások 
tanúsága szerint legczélszerübb ezen fontos 
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kérdésnek megoldását a szülők szabadságára 
bizni." 

Báró Eötvös ezen felfogásának megfelelő 
volt 1868-ban beter jeszte t t törvényjavaslata 
is — mely a szülők rendelkezési szabadságát 
fölösleges korlátokhoz nem köti, azt egész éle-
tök fogytáig tiszteletben t a r t j a és imperat iv in-
tézkedésektől tartózkodik. 

Ezen álláspont helyességéről meggyőződést 
szereztem ugyanazon forrásból is, melyből a mi-
niszteri indoklás merí t i részben adait azzal a 
különbséggel, hogy tanulmányozásom súlypont-
já t arra fektettem, mily eredményeket tün te tnek 
fel a miniszteri indoklásban felemiitet t német 
birodalmi tar tományokban az ezen ügyre vonat-
kozó rendelkezések ? Hol van béke és nyugalom ? 
Hol van viszály és perlekedés 1 

E kérdés tanulmányozásában azon ered-
ményre ju tot tam, hogy a vegyes házasságból 
származó gyermekek vallási neveltetése tek in te-
tében béke és nyugalom a német birodalom azon 
részeiben honol, hol a gyermekek mikénti val-
lásos neveltetése szerződésileg jogérvényesen meg 
nem állapitható, törvényesen meghatározva nin-
csen, hanem a szülők szabad elhatározásába van 
bizva. 

így Schlesswigben, Oldenburgban, Elszász-
Lotharingiában, Hohenzollernben, Strelicben, 
Anhaltban, Sachsen-Altenburgban, Sachsen-Go-
burgban, Sachsen-Meiningben, Schaumburg-Ru-
dolfstadtban, Schwarzburg-Sonderhausenben. 

Továbbá béke és nyugalom honol a német 
birodalom azon részeiben, hol a gyermekek val-
lásos neveltetése szerződésileg jogérvényesen 
megállapitbató — e szerződés hiányában a tör-
vényes intézkedésnek kellene ugyan életbe lép-
nie, azonban tényleg a szülők nem akadályoz-
ta tnak gyermekeik vallási neveltetésének meg-
határozásában, és sem a rendőri, sem az iskolai, 
sem az egyházi hatóságok nem korlátozzák a 
szülőket gyermekeik vallási neveltetésében és 
nem követelik, hogy szerződés hiányában a tör-
vény rendelkezéseihez alkalmazkodjanak. 

így van ez Würtembergben, a mainai Frank-
furtban, Biedenhoffban, Meklenburg-Schwerinben, 
Waldek es Lippe-Detmolban. Ezen tar tományok-
ban, hol pedig különösen a mainai F r a n k f u r t -
ban számosak a vegyes házasságok, ember em-
lékezet óta nem fordult elő per, melynek tárgyát 
a gyermekeknek mily vallásban való neveltetése 
képezte volna. 

Ott ellenben, hol a szerződések jogérvénye-
sen megköthetők, vagy azok hiányában a tör-
vény imperat iv rendelkezése lép életbe, folytonos 
viszály és perlekedés uralkodik ; nevezetesen 
Bajorországban és a jelenleg porosz, egykor ba-
jor területeken, hol érvényes szerződés hiányá-
ban az előttünk fekvő törvényjavaslat tal egyen-
lően a fiuk atyjuk, a leányok anyjuk vallását 
követik, és a szülők ugy a kö tö t t szerződés, 
mint a törvény megtar tására , feljelentés folytán, 
az állami hatóságok által kényszerít tetnek. 

A viszályt növeli még azon körülmény, hogy 
az atya vagy anya halála sem vál toztat ja meg 
a szerződést, melynek következtében akárhány-
szor előfordul a következő eset : egy kath. férfi, 
ki protes táns nővel kötö t t házasságot és érvé-
nyes szerződés által a gyermekeknek a katholi-
kus vallásban neveltetését megigérte, gyerme-
két még akkor is e vallásban kénytelen nevel-
tetni, ha protestáns neje gyermekének születése 
után néhány napra meghalt és ő, a katholikus 
fér j ú j ra nősülvén kath. nőt vett nőül. 

Es megforditva. 
A visszásság és a vallási jogegyenlőséggel, 

szabadsággal össze nem egyeztethető szigor, mely 
az érvényes szerződések, vagy ezek hiányában a 
törvény teljesitését kierőszakolja, arra indi t ja a 
kormányokat , hogy a viszályok részbeni meg 
szüntetése végett, mind a megkötöt t , bár változ-
hat lannak deklarál t szerződéstől, mind a tör-
vény szigorú végrehajtásától felmentést adjanak, 
ugy van ez a Hesseni nagyherczegségben, ugy 
van ez Szászországban. 

Innét magyarázható a német birodalmi tör-
vényszék 1882. ápril 22-én kelt Ítélete, mely igy 
hangzik : 

„A szülők nevelési joga erkölcsi kötelessé-
get foglal magában, melynek teljesítése tekinte-
tében jogilag kötelező módon előre szerződni 
nem lehet, nem ugyan az ilyen szerződés kötése, 
de a szerződés jogi kényszer ál tal való keresz-
tülvitele ütköznék a jó erkölcsökbe." 

Végül megemlitem, hogy Franczia- és Olasz-
országban, valamint Belgiumban a szülők a gyer-
mekek nevelésére jogosi tot tak — szabadon ha-
tározhatnak a gyermekek vallásos neveléséről. 

A törvényjavaslatot általánosságban a rész-
letes tárgyalás alapjául elfogadom, de a részle-
teknél több rendbeli módositást kivánok s fent-
ta r tom jogomat, hogy erre nézve majd módosi-
tási indítványaimat beterjeszthetem. 
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A „vallás szabad gyakorlásáról" szóló tvja-
vaslat tárgyalása a főrendiházban. 

(OM. 5-ihi ülés.) 

Ülés kezdete 11 órakor. 
Elnök : Szlávy József. 

Történeti nevezetességű dolog, hogy mikor a keresz-
tény Magyarország létéről vagy bukásáról van a szó, 
Strossmayer József diakovári püspök, a magyar államiság 
megrögzött ellensége, nem jö t t fel Magyarország keresz-
tény jellegének védelmére-

Első szónok Zichy Nándor gróf : 
Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! Még 

ha szokásom volna sem mondanék ez alkalommal előre-
készitett, hosszura nyúló beszédet ; nem is szándékozom 
azokat, akiket lelkiismeretük mélyébe leszállva, hitük és 
lelkiismeretük nem kapaczitálhat, egy rövidke elvadás ál-
tal megtériteni. Csak egyszerűen és határozottan óhaj tom 
nézetemet a jelen helyzet és ezen törvényjavaslat iránt a 
méltóságos főrendek előtt elmondani, mert az talán mégis 
a helyzet megítélésére némi világot vethet és ez a vilá-
gosság a jövőre nézve egy kis mécsül szolgálhat. 

Azt a nagy keserűséget, a mely mi bennünk vagyon, 
azt a fájdalmas állapotot, a melyben mi ma tengődünk, 
azt nem mi idéztük elő, az nem akarva készült, és nem 
akarva készült a méltóságos főrendekben az ellenzés. 
Ezt a napirendről levenni nem emberi hatalom dolga, 
míg ügyek ugy állanak, a hogy ma állanak, mer t ez 
az ellenzés a lelkiismeret, a katholikus meggyőződés, 
a hitelv ellenzése, a kereszténységnek védekezése a keresz-
ténységet megtámadó törvények és irányzat ellen. Hin 
remény az, hogy ezt az ellenzéket el lehet altatni, 
hogy ezt egyikünknek vagy másikunknak soraink kö-
zül való kihűlése e lnémít ja ; nő és nőni fog naponta, 
mert az isteni kinyilatkoztatott igaszságot, a keresztény 
hitet egy országnak törvényhozása sem az emberek szivé-
ből, sem pedig és még sokkal kevésbé az emberiség 
szivéből kitörölni nem képes, mert az Isten örökké hatal-
masabb marad az embereknél. Es nem is tőlem függ az 
az ellenzés, a mely a kormány irányában ezen törvény-
javaslatok életbeléptetése folytán fog csak igazán feltá-
madni. 

Az az ellenzés, melynek következtében gondolkozóba 
fognak ejtetni azok s a kik a hatvanas években honpol-
gári szeretettel nyúj tot tak egymásnak kezet az alkotmány 
visszaállítása érdekében, a kik most lelkük mélyében ke-
serűséggel és bánattal töltetnek el, a kik azon reményük-
ben, hogy a testvéri szeretet és az egymással való meg-
érthetés alapján alkotmányos uton fogják fejleszthetni 
mind azt a mi szent és szeretett előttük, ma keserűen 
csalódnak. 

Maguknak fogják tulajdonithatni, ha felvettetik az 
a kérdés, hogy azon alkotmányszerüség és parlamenti 
rendszer, melylyel a korrupczió alapjára helyezkedik, mely 
a nép vallásos érzésével ellentétbe helyezte magát , jó-e 
vagy rossz, ha ez iránt az elmék és kedélyek idegenke-
déssel töltetnek el. Maguknak fogják tulajdonithatni, ha 
minden ujabb törvényjavaslat alkalmából fel fog vettetni 

az a kérdés, lehet-e azon kormánynak ujabb hatalmi 
eszközöket nyúj tó törvényeket megszavazni, amely ezek-
kel a kereszténység és katholiczizmus elnyomására él ; 
lehet-e megszavazni számára a közigazgatási reformot, 
mely a kinevezett tisztviselők által u jabb eszközöket ad 

I a kormánynak hatalmi czéljai elérésére, mig a korrupczió 
u t ján a parlamenti többséget kezében tart ja , és a mig 
ezen hatalommal a kereszténység és a katholiczizmus 
megrontására törekszik. Es fel fog vettetni az a kérdés, 
hogy hazafias eljárás és politikai bölcsesség-e oly irányt 
támogatni , mely keresztényellenes és emlékeztet arra az 
irányra, mely Francziaországot a legkeserűbb viszonyok 
közé sodorta, mely a legszebb, a leghatalmasabb, legke-
resztényebb országot Európában a romlás szélére jut ta t ta , 
mely az erkölcsiségnek alapját a nép kebelében naponta 
inkább és inkább kitörülni igyekszik és mely mindenütt, 
hol erőre kap — fájdalom már it t is — a trón iránti 
ragaszkodást és a történeti jogot alapjában megingatja ; 
mely a köztársasági, az anarchisztikus irányoknak ú t já t 
egyengeti . (Ugy van ! a jobboldalon.) 

Nekünk Magyarországban monarchisztikus alapon 
kell állanunk (Igaz ! ugy van ! a jobb oldalon) ; nekünk 
történeti alapon (Igaz ! ugy van ! jobbfelől), nekünk a 
prakmat ika szankczió alapján kell állanunk. (Igaz ! ugy 
van ! Helyeslés a jobboldalon). Nekünk a monarchisztikus 
egységet kell fentar tanunk és szilárdítanunk (Igaz ! ugy 

i van ! a jobboldalon) ; nekünk a monarchiában létező kü-
lönböző felekezetek, társulatok és irányzatok közt az 
egység kapcsán kell fentar tanunk és nem lazítanunk, 
(Elénk helyeslés a jobboldalon) az által, hogy azon nagy 
katholikus többséget az alkotmánytól elidegenitjük (He-
lyeslés a jobboldalon). 

Ha nem a vallás, ha nem a hit az ami első sorban 
áll, hanem a politikai meggyőződés, akkor a higgadt po-
litikai meggyőződés ezen egész irány leghatározottabb 
ellenzésére birna és kötelezne. (Tetszés balfelől !) Nekünk 
nem az előttünk fekvő törvényjavaslattal van dolgunk, ez 
annak az i ránynak csak egy betűje, mely akár elfogadta-
tik, akár nem, az kevés különbséget tesz ; nekünk dolgunk 
van azzal az irányzattal, amely nem máról holnapra ke-
letkezett , hanem amely rég erősödik, amely a katholiku-
soktól lassankint megvonta az anyagi segély források 
legnagyobb részét s ezen vagyon nagyrészét kormányzati 
czélokra idegenítette el. (Mozgás balfelől.) Amely irányzat 
ellentétbe igyekszik hozni az egyházak lelkes pásztorait 
az egyházzal magával, mely a hivek és a papek közé az 
egyenetlenség magvait igyekszik hinteni. Ezzel az irány-
zattal van dolgunk. 

Tehát ezen törvényjavaslatot csak a legnagyobb 
diffidencziával lehet tekintenünk és megbírálnunk. Timeo 
Danaos et dona ferentes. 

Ha a volt kultuszminiszter beszédét nem hallottam 
volna is, csak ugyanazon meggyőződésben lennék az előz-
mények után, a melyben beszéde csak megerősített . Ama 
beszéd szerint ezen törvényjavaslat nem a vallásszabadság 
törvénye ; czime el van hibázva. A felekezeten kívüliség-
nek coertitiójára csinált, az elismert vallásfelekezeteknek 
szigorúbb ellenőrzésére és fékezésére a bevett vallásfele-
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kezetek jogainak körvonalozására és csorbítására ujabb 
eszközöket szolgáltató törvényjavaslat ez. 

Mindezek ugyan nincsenek benne nyíltan kimondva, 
de biztosítékot tartalmaz arra, hogy ezentúl segélyével 
ki lehet forgatni a maga valóságából, a mint kiforgatta-
tott a ^katholikus egyháznak azon szabadsága és azon 
joga, hogy hitük szerint lelkészkedjenek, a kik kötelessé-
gük teljesitéseért alkotmányosan biztositott joguk ellenére 
birói szék elé idéztettek, és birságoltattak oly cselekede-
tekért, a melyeket egyházi kötelmeik parancsából teljesí-
tenek, s a mint általánosan elismertetett a lelkészek lel-
kész, s polgári kötelességeik tekintetében önmagukkal 
ellenmondásba, konfliktusba jutottak, mert mi e tvjavaslat 
6-ik szakasza, mint egy ugy odadobott szakasz a többiek 
után, amelyet a miniszter akár érvényesnek, akár érvényte-
lennek, akár igy, akár ugy magyarázandónak fog feltüntetni, 
amint azt mostanáig is cselekedte. Roccoco egy törvény-
javaslat ez, a 16-ik századbeli álláspontoknak, nézeteknek, 
intézményeknek, a bevett vallásfelekezeteknek eszméjét 
házasítja össze a vallásszabadság, a hitszabadság szem-
pontjából és közibe szúr egy második fejezetben intéz-
kedéseket, amelyek egyfelül a miniszteri önkénynek szol-
gálhatnak csak, másfelől pedig hatalmas felhivás a létező 
egyházi társulatokból való kilépésre és ujabb társulatok 
alakitása által a hit lerontására, a vallástalanság terjesz-
tésére ; és egy nagy sötétség, egy nagy ür uralkodik a 
3-ik szakasz felett, mert ha csak ezt a törvényjavaslatot 
olvassuk, azt kellene feltételeznünk, hogy itt már nem 
többé 200—300 vagy 1000 ember együttes vallásos lété-
ről van a szó, hanem csak egyes emberekről, kiknek 
megengedtetik, hogy szobájukban vagy egymagukban azt 
higyjék és ugy imádják Istenüket, a mint nekik tetszik. 
De ha az életet tekintjük, az a vonal nincs ott meg 
húzva, hogy a recipiált és elismert egyházi társulatokon 
tul más társulatok ne létezhessenek, az nincsen kimondva, 
és én nem is tartom kívánatosnak, hogy ez kimondassék, 
azonban nem engedtetik meg, hogy a felekezeten kívüliek 
vallásos testületeket egyesületeket képezhessenek. 

Egy oly törvényjavaslat ez, melyet ha szakaszról-
szakaszra olvasunk, mindenütt azt látjuk, hogy nincs lét-
oka, nincs létjogosultsága, hogy nem világos — nem 
őszinte és nem határozott ; ez egy oly törvényjavaslat, 
mely egyfelől csak az önkénynek szolgál, másfelől pedig 
hihetőleg és kétségkívül faktorai egy nagy részének lel-
külete szerint a vallastalanság terjesztésére készült és fog 
8zentesittetni. Isten óvjon meg attól, hogy e törvényja-
vaslatból törvény váljék és Isten segítsen, ha törvénynyé 
válik, hogy mielőbb megszabaduljunk tőle. (Eljenzések 
jobbfelől.) Én e törvényjavaslatot a részletes tárgyalás 
alapjául el nem fogadom. (Helyeslés jobbfelől.) 

Pap Gábor ev. ref. „püspökNagyméltóságú elnök 
ur ! Méltóságos főrendek! 1 ) Nem volt szándékom a vitá-

1) A következetes protestáns! O a legvégsőbb következményekbe 
követi a prot. vallási főelvet, az egyéni tetszés ós önkény elvét. 
Szász Károly megijedt a saját árnyékától s félti a protestantizmust 
a saját legfőbb elvére, az egyéni tetszés és önkény elvére való, 
rábizás végső következményétől, a felekezettől való elválástól s az 
egyéni elvéből fakadó vallástalanságtól : azért felekezete védelmére 
megálljt kiált a maga szent elvének. 

ban résztvenni nem is vettem volna részt benne, ha Szász 
Károly püspöktársam és szeretett barátom oly álláspontra 
nem helyezkedik, mely, ugy jelezték a lapok, hogy az a 
protestantizmus álláspontja, de amelyet én a protestantiz-
mus álláspontjául el nem ismerhetek. (Tetszés balfelől ) 
Épp azért kénytelen voltam felszólalni, mielőtt a szavazás 
bekövetkeznék, hogy adandó szavazatomat indokoljam. 
(Hall juk! Hal l juk!) 

Nagyváradnak nagytudományu püspöke, Schlauch 
bibornok ő eminencziája a tudás egész hatalmával, a meg-
győződés erejével, nagy ékesszólással foglalt állást a tör-
vényjavaslat és különösen annak 3-ik fejezete, a felekezet-
nélküliség ellen. Csak röviden teszek vonatkozásokat igen 
emelkedett és valóban az ő vallásos meggyőződésétől át-
hatott és éppen azért általam tiszteletben tar tot t igen szép 
beszédére ; megjegyzéseket kell tennem nevezetesen azon 
passzusára, ahol elismerte ő eminencziája azt, hogy nem 
a protestantizmus a legnagyobb ellensége a katoliczizmus-
nak, hanem mindkettőnek ellensége a vallástalanság. Az 
utolsó tételt elfogadom, magamnak vallom. Az én meg-
győződésem is az, hogy a vallástalanság mindennek el-
lensége, nemcsak emennek, vagy amannak a vallásfele-
kezetnek, hanem még a társadalmi rendnek, e rend fen-
tarthatásának is ellensége a vallástalanság. (Helyeslés 
jobbfelől.) De azt nem ismerem el, hogy a protestantiz-
mus ellensége lett volna a katoliczizmusnak (Helyeslés 
balfelől.) Hiszen a protestantizmus a vallásszabadság alap-
ján áll ; a protestantizmus a maga egész élete folyamán 
a meggyőződés szabadságáért harczolt, tehát a vallásos 
meggyőződést és igy a római katoliczizmushoz tartozóknak 
vallásos meggyőződését is mindig tiszteletben tar tot ta . Ha 
kellett küzdeni, ha volt oly idő, mikor küzdött a protes-
tantizmus, az a küzdelem nem a katoliczizmussal szem-
ben történt ellenséges állásfoglalás volt, hanem küzdelem 
volt a létjogért, mert jogot akart nyerni az államban, 
bele akart illeszkedni az állam gépezetébe. De ő eminen-
cziájának ezt a nyilatkozatát mégis örömmel vettem tu 
domásul, mert főpap ajkairól hangzott el ez a nyilatko-
zat, és erős meggyőződésem, hogy a lelkészek is figye-
lembe fogják azt venni. 

Ő eminencziája ugy tüntette föl a tárgyalás alatt 
levő törvényjavaslatot, mint amely a vallástalanságra ve-
zet, mint amely a vallásossággal ellenkezik, mint amely 
lerontva a vallást, annak következtében megrontja az er-
kölcsöket és megrontván az erkölcsöket, az államnak 
bukására, romlására, veszedelmére vezet ; ugy tüntette 
föl, mint amely anarchiát fog eredményezni, vallási anar-
chiát, pedig ez épp oly veszedelmes, mint a polgári anar-
chia. (Egy hang jobbfelől : Veszedelmesebb !) 

És-mondotta, hogy éppen e vallási anarchiának a 
megengedése fogja az átmenetet képezni a polgári anar-
chizmusra, s ezáltal a nemzet létét és önállóságát veszé-
lyeztetni. Ebbe a tekintetben én nem vagyok egy nézet-
ben ő emiuencziájával ; szerintem ez a törvényjavaslat a 
vallásosságot nem fenyegeti ; mert abból, hogy valaki 
felekezetnélkülivé válik., abból, hogy valaki vallásos hité 
vei, meggyőződésével, amelyet ő maga alkot meg magá-
nak, ellentétben állónak látja egyes egyházaknak, feleke-
zeteknek dogmáit, hogy nem talál oly felekezetet, amelynek 
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dogmáit a saját vallásos meggyőződésével összhangzásba 
hozhatná, nem következik, hogy az az ember vallástalan-
En ismertem embereket, akik egyházi kötelékben állottak, 
s ezek az emberek annak daczára nem tar to t ták tisztelet-
ben azon egyháznak, amelynek kötelékében állottak, val-
lásos tételeit, hitczikkelyeit, sőt nyilvánosan felszólaltak 
azok ellen, és amikor benmaradtak mégis annak az egy-
háznak a kötelékében, amelynek hitczikkelyeit támadták, 
akkor ők valóságos képmutatók voltak, mert nekik ki 
kellett volna lépniök az egyház kötelékéből. Az az egy-
háznak soha nincsen hátrányára, ha azok, akik lélekben 
nem tartoznak hozzá, akik lélekben megszűntek tagjai 
lenni, akik megtagadják hitczikkelyeit, még nyilvános 
fellépésben is. és felszólalnak ellene: kilépnek azon egy-
ház kötelékéből ; ez sohasem gyengülésére, hanem erősö-
désére vezet az egyháznak, mer t azok erjesztő kovász, 
mely ha az egyház kebelében marad, romboló hatása 
sokkal veszedelmesebb, sokkal inkább érezhető, mintha 
az ilyenek kilépnek az egyház kötelékéből. (Elénk helyes-
lés balfelől.) Ez az oka annak, hogy az összes keresztény 
egyházak nem is akarták ezeket az egyház kötelékében 
tartani, sőt éppen azokat, kik a disszoluczió elemét ké-
pezték az egyházban, még ki is zárták az egyház kebe-
léből. 

Ugy tüntet te fel ő eminencziája e törvényjavaslatot , 
mint amely ateizmusra vezet, s hivatkozott egy nagy, 
nemes nemzet, a franczia nemzet példájára, mely lázas 
állapotában az 1790 utáni években az Istent magát de-
tronizálta és helyébe oda ültette az észt. Nohá t k é r e m : 
Francziaországban akkor egy vallás volt, akkor a huge-
not ták nem számítottak, azokat üldözték és ők a seven-
nes-i hegyekbe menekültek. Addig egy egyháza volt 
Francziaországnak és daczára annak, hogy az állam külső 
erővel, hatalommal kényszeritett minden franczia állam-
polgárt , hogy ennek az egyháznak kebelébe tartozzék, 
mégis megtörtént az a szomorú eset, hogy a nemzet az 
Isten létét megtagadta. De az Is ten lételét megtagadni 
nem lehet, azt egyes ember sem tudha t ja meg, idővel ő 
is azon jobb meggyőződésre tér, és utóbb ő is azon meg-
győződést fogadja el, hogy Istennek lennie kell, (Helyes-
lés balfelől.) mert minden az Isten létele mellett bizonyít. 
Egy nemzet még kevésbbé tagadhat ja meg lételét. É p p 
a francziák példája mutat ja , hogy Francziaországnak ama 
lázas állapota okozta szomorú helyzete igen kevés ideig 
tartott . Ugyanazon konvent, mely az Istent detronizálta, 
egyik hatalmas szónokának, Robespierrenek felszólása 
folytán, aki a rémuralom feje volt, az Istent ismét visz-
szaültette t rónjára. Igaz tehát , hogy az Istent detronizálni 
nem lehet, sem egyeseknek, sem nemzeteknek. Csak akar-
ták detronizálni, de mivel akaratuk hibás volt, maga a 
franczia nemzet is belátta ezt az igazságot, mert — mint 
mondám — éppen az a hatalmas konvent, mely Istent 
detronizálni akarta, mondta ki, hogy Isten mégis van. 
Akkor éppen Robespierre hangoztatá ezeket a nevezetes 
szavakat: „La terre ne peut étre sans auteil, seul Dieu 
est assez for t contre Dieu." 

I 

Isten ellen egyedül Isten erős. Az Istenről való fel-
fogások változhatnak ; a történelem bizonyítja, hogy vál-
toztak is. Változhatnak még a kijelentett vallásoknál is, i 

mert például a Mózes-vallásban egészen más volt az I s -
tenről való felfogás, mint a kereszténységnél, pedig azt 
kijelentett vallásnak ismeri el maga a kereszténység is. 
De maga az Isten léte — akármennyire akarják egyesek 
vagy nemzetek tagadni — nem tagadható, az Istent de-
tronizálni nem lehet. Éppen azért én nem félek attól, 
hogy ez a javaslat istentelenségre vezessen. 

Ennek a törvényjavaslatnak nem az a czélja, hogy 
az istentelenséget elősegitse, hogy ennek tápot nyújtson, 
az csupán a vallás, a gondolat , a lelkiismeret szabadságát 
akar ja sankczionálni. (Élénk tetszés balfelől ) 

És én nem vagyok egy értelemben Zichy Nándor 
gróf ő nagy méltóságával, aki azt mondja, hogy egyesek-
nek megadni azt a szabadságot, hogy maguknak vallást 
alkossanak, még sem j á r j a : ha testületileg szervezkednek* 
ha bemuta t ják hitczikkelyeiket és ezek az állam törvé-
nyeivel és fennállásával s a közmorállal ellentétben nin-
csenek, akkor igenis megengedhető nekik a vallás szabad 
gyakorlata , de mint egyeseknek nem. 

Ugyanez a felfogása Szász Károly ő méltóságának 
is, ő is azt mondja, hogy aki inspirálva van és képes 
arra, hogy vallást alapítson, aki tud magának híveket 
szerezni és ezekkel egyházzá szervezkedni, annak meg-
adható a vallásszabadság, de a felekezeten kivül állás nem. 

Ámde ha valaki valamely egyház hitczikkelyeiben 
nem találja fel azt, amit a vallásban fel kell találni, ha 
azon egyház hitczikkelyei őt ki nem elégítik, és más 
úton-módon akar közeledni az istenséghez, mint a létező 
felekezetek, ha nem tud magának híveket toborozni, ha 
nem alkot is egyházat, az egyház ő maga, mert minden 
embernek meg kell adni a szabadságot, hogy a maga 
vallásos meggyőződését követhesse, a maga ut ján köze-
ledhessék az istenséghez. Mert mi a vallás ? Az nem 
egyéb, m m t az egyéni léleknek a Mindenes lélekről való 
tudata, az egyéni léleknek a Mindenes lélekhez, az Isten-
hez való fölemelkedése. Már pedig azt követelni valakitől, 
bogy ő ne a saját meggyőződése szerint imádja Istenét, 
hanem mások meggyőződését kövesse, ez ellenkezik a 
lelki szabadsággal, ez a gondolat szabadságának határozott 
megtagadása . (Élénk helyeslés balfelől.) 

0 eminencziája azt is mondta, hogy ez a nemzeti 
létet is fenyegeti, mert erkölcstelenségre vezet, mert áll 
az, bogy minden országnak talpköve a tiszta erkölcs, 
mely ba megvész, Róma ledől és rabigába görnyed, és 
igy a törvényjavaslat magát az állami életet is kocz-
káztat ja . 

Azon meggyőződésben vagyok, hogy a vallásszabad-
ság nem vezet erkölcstelenségre és igy magát az állami 
létet sem fenyegeti veszély. Én is tanulmányoztam a 
történetet, olvastam annak lapjait, de azokon nem talál-
tam, hogy lett volna oly nemzet, mely azért veszett volna 
el, mert a vallásszabadságot törvény által szankczionálta ; 
de arra találtam példát, hogy elveszett egy nemzet, mely 
vallási türelmetlenségével minden más vallásos meggyő-
ződést el akart fojtani, mely a disszidenseket üldözte; és 
azon sirból, amelybe a vallási türelmetlenség és a disszi-
densek üldözése döntötte, ma sem birt ama nemzet ki-
emelkedni. 

Azt mondta ő eminencziája, hogy a törvényjavaslat 
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a nemzeti jelleget is megvál toztat ja és hivatkozott Szent-
István királyra, akinek érdemei előtt én tisztelettel haj lok 
meg, éppen azért, mert belátta, hogy a magyar nemzet 
i t t csak akkor maradhat fönn, szilárd álláspontot csak 
akkor foglalhat el, elődeinek : a hunoknak és avaroknak 
szomorú példája folytán akkor nem fog eltűnni és meg-
semmisülni, ha az európai czivilizáczióhoz hozzá csatla-
kozik, és épp azért befogadta a keresztény vallást, és 
ezáltal oly érdemet szerzett, amely előtt minden hazafi, 
én is a legnagyobb tisztelettel haj lok meg. De midőn 
befogadta a keresztény vallást, szakított a magyar nem-
zet egyik legnevezetesebb institucziójával. Megvált és oda 
hatot t , hogy a nemzet is megváljék ősi vallásától, ame-
lyet Ázsiából hozott magával, és azt hiszem, hogy az 
európai kultur-nemzeteket példájának követése, a keresz-
ténységhez való csatlakozás nem hátrányára , veszedel-
mére, hanem előnyére vált a magyar nemzetnek. (Elénk 
helyeslés.) 

És én nem is hiszem, hogy ősi intézményeink azért 
fenyegetve volnának, nem hiszem, hogy nemzetünk sajá-
tos jel legét elvesztené, ha a vallásszabadságot törvény 
által proklamáljuk. Szomorú dolog volna, ha a magyar 
nemzetnek egyáltalában nem lehetne haladni, ha a nem-
zeti sajátságaink olyanok volnának, amelyeket minden 
haladás és előbbremenetel teljesen megsemmisítene. Éppen 
abban áll a magyar nemzet ereje, az ta r to t ta fel minden 
körülmények közt és az fogja fentar tani tovább is, hogyha 
a kul tur államokkal együt t halad, ha azoktól nem marad 
el, már pedig azt lá t juk, hogy a lélek szabadsága Európa 
kultur-ál lamai által el van fogadva, és azért nem vesztek 
el, nem is fognak elveszni. És ha a szabadságnak vannak 
is kinövései, az egyáltalában nem onnan van, mert a 
vallásszabadság törvény által szanctionáltatott. Egyéni 
meggyőződésem, hogy a nemzetek épp ugy meghalhatnak, 
mint az egyesek, a kettő közöt t az a különbség, hogy 
az egyesnek meg kell halnia, mert az természeti törvény, 
mig a nemzetek csak akkor halhatnak meg, ha elévül-
nek. Valamint az egyes, ha testi és lelki erei megfogyat-
koznak, nem tud használni a társadalomnak, le kell tűn-
nie az élet színpadáról, ugy a nemzetek, ha az emberi-
ség nagy haladásában, a folytonos tökéletesbülésben közre 
nem működnek, el vannak vénülve, azok igenis meg fog-
nak halni. Az a különbség a kettő közt, hogy a nemze-
tek életében van egy üditő forrás, amely az egyesekben 
nincs, amely üditő forrásból táplálkozva, még ha megvé-
nültek is, u j erőt merí thetnek s ez az üditő forrás a kor-
ral együtt való haladás. (Helyeslések.) Azoknak a nemze-
teknek van jövőjük, amelyek a korral együtt haladnak, 
azoknak a nemzeteknek van jövőjük, amelyek a haladás 
lobogójával, a felvilágosodás fáklyájával já rnak elől más 
nemzetek előtt. Ezek a nemzetek azok, amelyek akara-
tukka l döntő súlyt vetnek a világtörténeti események 
mérlegébe is. Amely nemzet megáll, amely nemzet azt 
mondja, hogy tovább nem megyek, hogy nem haladok, 
az a nemzet a saját halálos ítéletét irta alá, annak a 
nemzetnek jövendője nincsen. 

Szász Károly püspöktársam, akivel én különben egy 
véleményen szoktam lenni, a törvényjavaslat 3-ik §-ára 
vonatkozólag előadta aggályait, amelyeknél fogva e sza-

kasz intézkedéséhez nem járulhat . Bocsánatot kérek tőle' 
hogy ezúttal nem vagyok vele egy véleményen. Elisme-
rem, hogy megvannak azok az aggályok, amelyeket a 
törvényjavaslat illető szakasza ellen fe lhozot t ; elismerem, 
hogy ezek az aggályok éppen a létező vallásfelekezetekre 
nézve fennállanak. De bizom a vallás erejében egyik fele-
kezetnél épp ugy, mint a másiknál ; bizom a hivek teljes 
vallásos odaadásában, vallásos buzgóságában és szent lel-
kesedésében, amelyeknél fogva a vallásfelekezetek a ve-
szélyeket elkerülik. Megtör ténhet ik , hogy sokan kiválnak 
ugy az egyik, mint a másik felekezetből, meg vagyok 
győződve a felől, hogy a mi egyházunk az, amely talán 
leginkább meg fogja érezni ezt a veszteséget, mert hisz 
nálunk a hivek áldozatkészségéből fedeztetnek az egyház 
minden szükségletei. De ez nem gátol engem abban, hogy 
a törvényjavasla tot e l fogadjam. 

Megmondom, hogy miért nem gátol abban, hogy a 
törvényjavaslatot e l fogadjam. Mint az előbb emiitettem, 
én nem látok abban veszedelmet, ha azok, akik egész 
lelkükkel nem tar toznak hozzánk, kiválnak közülünk. 
Nem látok ebben veszedelmet azért, mert ezt nem gyen-
gítésnek, hanem a benső erő fokozásának tekintem, mert 
vallásunk ereje nem a számarányban van, hanem azon 
benső meggyőződésben, melyben egyházunk hitelvében 
gyökeredzik. 

Ha valamely egyháznak hivei szivüknek minden 
érzésében, leiküknek erős meggyőződésében át vannak 
hatva vallásuk igazságától, az az egyház nem veszhet el, 
az az egyház leolvadhat csekély számra, de fenmarad. 

Még egyet jegyzek meg Szász Károly püspöktár-
samnak. Tekintsünk csak a keresztyénségnek három első 
századára, mennyi minden veszedelmen, küzdelmen ment 
keresztül a keresztyénség ebben a három században. A 
tiz nagy üldözés közül csak ket tőt említek fel, a Néró és 
Diocletian idejében való üldözést. De a keresztyénséget 
megsemmisíteni nem lehetett , fentar tot ta azt az a benső 
erő, mely a keresztény vallásban van. 

Én nem félek attól, amit gróf Zichy Nándor ő 
nagyméltósága mondott, hogy e törvényjavaslat által a 
kereszténység van megtámadva. Nem félek ettől azért, 
mer t a keresztény vallásban rejlő benső erő fenn fogja 
tar tani a kereszténységet és nem fog elenyészni azért, 
mer t a felekezetenkivüli állást ez a törvényjavaslat meg-
engedi. 

De elfogadom a törvényjavaslatot azért is, mert a 
protestántizmus mindig a gondolat, az érzelem, a lelkiis-
meret szabadságát hangoztat ta . 

Mikor az alkotmányért vívatott a harcz, ugyanakkor 
a gondolat és lelkiismeret szabadságáért is vívatott az. 
Gondoljunk a protestántizmus üldöztetésére, amikor pap-
jainkat gályarabságra hurczolták, egyeseket bebörtönöz-
tek, sőt egész faluk kénytelenek voltak lakhelyüket ott-
hagyni, és más helyeken nagylelkű földes uraknál keresni 
lakhelyet. Ezek között egy egész község kiűzött lakóit 
éppen a Zichy-család telepitette meg birtokán. 

Hiába erőszakolják a lelkiismereti szabadságot, ez a 
lélek világához tartozik és olyan szentség, ahova az 
államhatalom keze el nem érhet. 
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A lelkiismeret szabadságát nemcsak egyes létező 
felekezeteknél, hanem az egyeseknél is tisztelni kell. Ezt 
a szabadságot megsérteni azaz ellenküzdőnek segédkezet 
nyújtani az államhatalomnak nem feladata. 

En egész meggyőződéssel mondom, hogy nem látok 
veszélyt a törvényjavaslatban, ugyanazért a törvényjavas-
latot, mint amely álláspontomnak megfelel, amely a lel-
kiismereti szabadságot egyesek részére is biztosítja, mely 
a protestáns egyháznak egyik főalapelve volt, s amelyet 
ha elvetne, egyesektől vagy felekezetektől megtagadna, 
akkor létjogosultsága szűnnék meg, ^ törvényjavaslattal 
izemben nem foglalhatok állást. Ha most mi a szabadság 
ellen fordulnánk és a törvényjavaslatot elvetnők, akkor a 
protestántizmusra lehetne alkalmazni a költőnek I. Napó-
leonra vonatkozó ezen költeményét: Öt elitélte a sors, az 
igazság, isteni törvény, mert a szabadságnak gyermeke 
és gyilkosa volt. A protestántizmust a szabadság szülte, 
s nem fordulhat szülője ellen. Én nem fordulok ellene, 
én a törvényjavaslatot ugy általánosságban, egészében, 
mint a harmadik fejezetet is elfogadom. (Elénk helyes-
lések.) 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter. 

Nmlt. elnök ur ! Mélt. főrendek ! 
A szőnyegen levő törvényjavaslat tárgyalásával, 

méltóságos főrendek, pusztán ezen törvényjavasla t 
alapelvei és határozatai jö t tek bírálat alá. Egybekap-
csolták azzal a kormány egész egyházpoli t ikájának, sőt 
a ma szólott nagyméltóságú Zichy Nándor gróf a kor-
mány nemcsak egyház — hanem egész pol i t ikájának 
megtámadását és bírálatát is. Nem tartozom azok közé, 
kik azt a jogot veszik igénybe, a melyet az előttem 
szólott nagyméltóságú Zichy Nándor gróf ma gyako-
rolni jónak látott , hogy ón a lelkülete felett Ítéljek 
azoknak, a kik ellenkező nézeten és ellenkező politikai 
állásponton vannak, ő igénybe vet te ezt a jogo t és azt 
mondta, hogy ezen törvényjavasla tok autorai nagy ré-
szének lelkiismerete szerint készültek ezek arra a 
czélra, hogy a vallástalanságot terjeszszék és diadalra 
jut tassák. 

Méltóságos főrendek ! én a politikai vi tába egy-
általában nem vagyok érzékeny és én részemről, bár 
az ilyen kifakadásban azoknak a határozóknak a me-
lyeken belül egymás egyénisége iránt tisztelettel tarto-
zunk, tulhágását látom, de a miat t éppen nem fpanasz-
kodom. É n nem a lelkülete felett akarok Ítélni a nagy-
méltóságú grófnak, én senki i rányában ezt igénybe 
nem veszem, de azt mondom, hogy az a politikai irány, 
a melyet a nagyméltóságú gróf képvisel az a vallási 
türelmetlenségnek kiengesztelhetetlen poli t ikája. (Élénk 
helyeslés és tetszés balfelől.) 

0 nagyméltósága szíves volt felemlíteni egy egész 
seregét a politikai vádaknak. Az első abban állt, hogy 
itt a kereszténység ellen van a harcz megindítva, és 
ezek a törvényjavaslatok nem egyebek, mint megtáma-
dásai a kereszténységnek, annak aláásására irányzott 
kísérletek. 

Há t nekem az ellen, hogy erről az oldalról fogja 
fel és így itéli meg a kérdést — miután az a szabad 
megítélés körébe tartozik — semmi kifogásom. De e 

hazában ő nagyméltóságán és azokon kivül, kik ugy 
vélekednek, mint ő, még vannak keresztények, kiknek 
szintén van keresztény érzületök, van irányuk és meg-
gy őződésök, és nem is hiszem, hogy ő egyáltalán j ogo-
sitva volna Magyarország római katholikus polgárai 
nevében beszélni, mert a tények kiáltólag tanúsí t ják, 
hogy ebben az i rányban nem irányadójuk és aem ve-
zérök, s remélem, hogy sohasem is lesz az. (Zajos tet-
szés és helyeslés balfelől.) 

E napokban és ma is mindenki hallott és ő excel-
lencziája is, hogy igen sok legalább is annyit érő ke-
resztény lelkiismeret meg tud nyugodni ezen törvény-
javaslatokban, azok nem látnak benne az állam keresztény 
polgárai elleni támadást, nem lát ják azon gonosz 
következményeket sem, a melyekre nézve a megítélés 
szabad, az a melyeket mint rosz következményeket a 
szerzők akaratának inputálni — gondolom— már annak 
a túlságos szabadságnak igénybevétele, melyet különben 
a lelkiismeret terén olyan aggodalmasan akar megszo-
rítani. (Élénk tetszés és derültség balfelől.) 

Azt méltóztatot t mondani, hogy a kormány kor-
rupczióval bir ja a többséget, hogy a kormány a katho-
likueok vagyonát adminisztratív czélokra fordí t ja . 

Zichy Nándor gr. : Nem adminisztratív, kérem ezt 
a szót nem alkalmaztam, méltóztassék szó szerint 
idézni ! 

Szilágyi Dezső igazságtigyminiszter : En ugy je-
gyeztem fel : a kath. vagyont kormányzat i czélokra 
elidegenítette. 

Zichy Nándor gr. : Ez mégis más, mint admi-
nisztratív czélokra ! 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Há t kormány-
zati czélokra ! 

Zichy Nándor gr. : Ez politika. 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Az még rosz-

szabb, de elfogadom a helyreigazítást, tehát politikai 
czélokra fordí t ja . É n azt gondolom, hogy aki ilyen 
súlyos vádakkal fellép, ez szabad egy feltétel alatt, ha 
bizonyítani is tud ; de a gyanúsí tás még nem bizonyítás. 

Zichy Nándor gr. : Be van bizonyítva rég ! 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Ez a leg-

kényelmesebb módja az állításoknak, (Elénk tetszés 
balfelől.) midőn állítok valamit, a bizonyítást pedig 
hagyom másra, vagy azt mondom, hogy valahol meg 
nem nevezett helyen, meg nem nevezett egyén által 
be van bizonyítva. 

Zichy Nándor gr. : Hivatalosan az ellenőrző bizott-
ságban bebizonyítottuk ! (Mozgás balfelől.) 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Ha bebizo-
nyí tot ta ő nagyméltósága az ellenőrző bizottságban és 
ha ebből politikai panaszt emel a kormány ellen, nem 
kötelessége-e neki bírálatát nem az ellenőrzői bizott-
ságban hagyni, (Ugy van ! ugy van ! balfelől.) hanem 
a kormány politikai magaviseletét itt vádolni be. 

Zichy Nándor gróf : Azt tettem. 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : De ha bizo-

nyítékaival együtt, mert a bizonyítékot ott hagyni a 
bizottságban, a vádat pedig elhozni ide, az legalább is 
igen kényelmes eljárás a vádaskodóra, mindenesetre 
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olyan, mely nem fog sehol meggyőződést kelteni. 
(Elénk tetszés és derültség balfelől.) 

Zichy Nándor g ró f : Elhozzuk ma jd ide is ! (Mozgás 
balfelől.) 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Ez t a vádat 
tehát mélt. főrendek egyszerűen el kell utasí tanunk. 
Meg vagyok győződve, hogy a kormánynak minden 
tag ja szemébe akar nézni azoknak a bizonyí tékoknak. 

Zichy Nándor gróf : Hiszen tudja , ismeri. 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Es akkor 

lesznek a mélt. főrendek abban a helyzetben, hogy 
ítéletet mondjanak afelett és ítéletet mondjanak azon 
állítás felett, mely ma még egy visszautasított és csak 
pusztán odadobott, nem bizonyítot t állítás. (Helyeslés 
balfelől.) Azon további állítás bírálatába nem tar tom 
magamat hivatva bocsájtkozni, mely ugy hangzik, hogy 
a kormány gonosz mesterkedései viszályt ger jesztet t a 
főpapság közt és a főpapságot egymással ellenkezésbe 
keverték. 

Zichy Nándor gr : Nem a főpapságot, hanem a 
papságot általában, a főpapság és az alsó klérus közt 
az világos ! 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : É n ugyan 
ugy jegyeztem fel magamnak, a mint idéztem, de 
acceptálom ezen alakban is. Tehát : az alpapság és 
annak vezetői és fejei, a főpapság közt. De ha a kor-
mánynak mesterkedései e viszályt gerjesztet ték és 
táplálták, kiknek lett volna első kötelességük ezen 
politikai mesterkedés ellen felszólalni? Gondolom, erre 
mindenki meg tud felelni és nem az én hivatásom 
eldönteni, vá j jon a beavatkozást azok, a kiknek hiva-
tásuk lett volna ezt kiemelni, meg fogják-e ő nagy-
méltóságának köszönni. 

Zichy Nándor gr : Nem is azért tet tem, hanem az 
ügyért . (Zaj balfelől. Hal l juk ! Hal l juk !) 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Mielőtt azon 
utolsó állításra térnék át, mely az objektivizmus szí-
nével látszik bírni, nem hagyhatom említés nélkül egy 
vallomását, egy jövendőlését. Ez a jövendőlés, nagy-
méltóságú főrendiház abban áll, hogy a kormánynak 
az egyházpolit ikája annak megfontolására fog ja kétség-
kívül őt és talán másokat is indítani, hogy vá j jon 
megszavazzák-e ennek a kormánynak hatalmi növeke-
dését az administrativ reform alakjában vagy pedig 
visszautasítsanak mindent, mert ennek a kormánynak 
czélja csak a vallásnak megrontása. 

En eddig azt gondoltam, méltóságos főrendek és 
elég makacs vagyok tovább is azt tar tani helyesnek, 
hogy midőn a kormányhatalom tágit tat ik vagy szükit-
tetik, azt nem egy kormánynak szavazták meg, hanem 
általában a kormányzatnak, a melyből elvileg ő nagy-
méltósága magát és párthivei t csak nem tar t ja örökre 
kizártnak. 

A mi a szőnyegen levő törvényjavasla tot illeti, 
méltóságos főrendek, ez két oldalról támadta to t t meg 
két külön érveléssel. Az egyik érvelés lényegében oda 
megy ki, hogy a törvényjavaslat , amely egyik láncz-
szemét képezi a kormány egyházpolitikai javaslatának, 
nem fogadható el azért, mert elvében és alapjában 

vészthozó az országra nézve. E g y másik ellenzés az 
nem a törvényjavas la t ellen általánosságban és nem 
annak alapelve ellen van irányozva, hanem annak 
egyik alkotó eleme ellen. Az első nem egyéb, mint a 
vallás és lelkiismereti szabadság elvetése. Megtagadása 
annak az elvnek, melynek ismerése nélkül egy állam 
sem lehet igazságos polgárai iránt, mely nélkül szabá-
lyozni, kényszert gyakorolni azon a téren, mely ter-
mészeténél fogva nem is eshetik — ha csak elnyomó 
nem akar lenni — az állami kényszer körébe. 

Megvallom, hogy azon magasröptű beszéd, melyet 
Schlauch ő eminencziája a mult alkalommal tartot t , 
reám nem gyakorol t meggyőző hatást . 

0 eminencziája ellenzi, ugy az u j felekezetek ke-
letkezését, mint a felekezeteken kivüli állást. Ezekben 
Magyarország létalapjai t megrendí tve lá t ja és ezekből 
egy ma még csak sejtett , de csakhamar előálló vesze-
delmes következményeket lát származni. Az első az 
anarchizmus. Más ál lamokban is van — úgymond — 
polgári házasság és vallásszabadság, de ezek az államok, 
melyek talán a legjobbak, a legműveltebbek, örökös 
küzdelemben vannak a társadalom legnagyobb ellen-
ségeivel. 

Ér t i alatta a szocziálisztikus és anarchisztikus 
tanokat . Ez a tény, ez igaz. De ebből a javaslat ellen 
nem következik semmi, mer t ezek veszedelmes áram-
latok, nem a vallási és lelkiismereti szabadság követ-
kezményei. Ezek is ehhez hasonlók, előállottak és lé-
teznek ott is, a hol ama szabadság elismerve nincs. 

S arra a szükségre nézve, a mi e tanokat létre-
hozta, más tényeket lá tunk Európában. Ezek a tanok 
miből erednek? Nem abból, hogy igy vagy ugy gon-
dolkozik és hisz az ember az Istenséggel való viszo-
nyáról, hanem erednek azon nagy kényből, hogy az 
emberi élet javak egyenlőtlenül vannak felosztva, hogy 
a társadalmi szervezet olyan, hogy az emelkedés, a 
felmenő osztálymozgalom meg van nehezítve, vagy 
jóformán, némely helyen lehetet lenné téve. 

Az emberi j avaknak egyenletesebb felosztása, az 
élvezetekben való nagyobb részesedésre vágynak, a 
jogegyenlőség intézményeiben nem nyugosznak meg. 

Igen ! a vallás tanai segítik a küzdő embert, hogy 
sorsával kibéküljön, csillapítani igyekeznek a fe lger jedt 
vágyaka t és a háborgó szenvedélyeket, de vál jon az a 
vallásosság birhat-e ezzel a hatással, melyet felekezeti 
kényszer ta r t f enn? 

Hiszen Oroszországban sincs vallásszabadság, sőt 
ellenkezőleg az, amint oly kívánatos állapotnak tarta-
nak, némely részében t. i. a felekezeti kényszer, álla-
milag igen erős mértékben áll ; az állam beavatkozik 
oly körökbe, amelyről az előttem szóllott méltóságos 
báró igen helyesen mondta, hogy tudni kell az állam-
nak, hogy ott minden hatalma hatálytalan. És mégis, 
ezek az anarchisztikus tanok nincsenek-e talán még 
nagyobb mérvben meg. 

Felhozza ő eminencziája, hogy Magyarország eddig 
keresztény állam volt s ha e törvényjavaslat el lesz 
fogadva és az a másik, az izraeliták recepciójáról, 
megszűnik keresztény állam lenni. 

2 
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Méltóságos főrendek, azt a fogalmat, hogy keresz-
tény állam, én sokszor hallom emlegetni nem csak itt 
Magyarországban, de emlegették külföldön is ily javas-
latok tárgyalásánál ; de sohasem tudtak egyetértésre 
jutni a felett, hogy mit értenek az alatt. A hitegysé-
get-e ? Azt-e, hogy egyik vagy másik egyház tanaihoz, 
hatályaihoz az állami törvény alkalmazkodjék, vagy 
valami mást. 0 emineneiája felszólalása is e részben 
homályban hagy bennünket, hogy miért szűnik meg 
most Magyarország keresztény állam lenni, ha addig az 
volt, azt nem hihetem, hogy csak ezen javaslatok foly-
tán nem tudja, van-e Európában vagy Amerikában 
állam, mely az elkereszténytelenedést önmaga törvénybe 
iktatta. Akármerre megyünk nyugat felé Európában és 
átkelhetünk az Atlanti oceánon, ezt a lelkiismereti 
szabadságot a jelen javaslatokhoz hasonló intézménye-
ket minden müveit államban Európában és Ameriká-
ban egyaránt találunk, még azt is, hogy az izraelita hitre 
áttérni szabad. 

Ha már most ő eminencziája szives elismerni, 
hogy ez az Európa még keresztény, daczára annak, 
hogy az ilynemű intézmények ott már régen meg-
vannak, én egész nyugalommal nézek azon jövendölése 
elébe, mert azt tartom, hogy amit saját előadása szerint 
nem rombolt szét Európa nyugotán, nem fogja nálunk 
sem megsemmisiteni. 

Elveti a javaslatot, mert abban a kozmopolita 
elvek disszolváló hatását látja és mert az, ami abban 
foglaltatik ép ugy, mint a polgári házasság nem 
speczifikus magyar intézmény. Elvetünk valami intéz-
ményt azért, mert másutt is megvan? 

Nem kell-e hasonló szükségeket hasonló módon 
kielégiteni ? Nem kellene-e közszabadságaink nagy 
részét megszüntetni vagy alkotmányos intézményeinket 
eltörölni, mert nem speczifikus magyarok? Állitsuk 
ezzel szemben azt, a mit nem akar ő eminencziája 
megváltoztatni, a jelen állapotot. Hát ez valami 
speczifikus magyar intézmény ? Hiszen a jelenleg Ma-
gyarországon uralkodó bevett vallásoknak rendszere, 
nagyon jól tudjuk, a vestfáli béke óta lényegében a 
német fejlődéssel egyez, abban ép oly kevés speczifikus 
magyar van mint nincs ebben a törvényjavaslatban. 

Nem tartható azon további ellenvetés sem, mely 
azt mondja, hogy ezen törvényjavaslat a vallástalan-
ságot provokálja; provokálni a vallástalanságot annyit 
jelent, mint a vallástalanságra állami előnyöket kitűzni, 
már pedig ilynemű előnyt senki ebből a törvényjavas-
latból kimutatni nem képes. De ennek az ellenvetés-
nek a hátterét egy nagy tévedés képezi, és ez az a 
tévedés, hogy az állam a maga kényszerintézkedésével 
vallássosságot biztosithatja és a vallástalanságot kizár-
hatja, mert ma már eljutottunk odáig és minden fej-
tegetés oda is mutat, hogy ahhoz, hogy mi legyen 
valakinek a meggyőződése, az állami hatalomra férni 
nem képes és hogy a jelenkori jogállamot már alap-
elve is visszatartja attól, hogy valakit kényszeritsen 
valamely hitet vallani, vagy attól elállani, vagy valami 
vallási cselekvést végezni, a mely kell, hogy lelkiisme-
retének szabad kifolyása legyen. Felekezeti kényszer 

semmi alakban sem biztosítása a vallásosságnak, annak 
megszüntetése nem előidézése a vallástalanságnak. 

Az egyházak jogi állásának szabályozását ne za-
varjuk össze az egyénnek azzal a szabadságával, hogy 
valamely felekezetbe belép, kilép, vagy ha nem akar 
egyikhez sem csatlakozni, marad felekezeten kivül. 
Abban sem látok ellenmondást, ha vallási testületek 
közjogi állását és alakulását feltételektől teszi függővé 
s nem inquitorius hatalmak, a hit vizsgálatára nézve, 
mert ha az állampolgár vallási meggyőződésre bizza, 
mit higyjen, joga van megtagadni a testületi alakulást 
és elismerést olyanoktól, kiknek tanai az állami jog-
rendet vagy a közerkölcsiséget támadják meg. Nem-e 
törvényjavaslatok elveiben találok én ellenmondásokat, 
de inkább azon érvekben, melyekkel megtámadtattak. 

A görögkeleti egyház főpapjai részéről szintén 
kifogások támasztatnak ezzel a törvényjavaslattal szem-
ben azon az alapon, mert azt mondják, hogy u j fele-
kezetek keletkezésének megengedése a fennálló egy-
házakat megrendítheti, az egyházak bomlását előmoz-
dítja. Felemlítik még azt is, hogy a nép e javaslatot 
nem kívánja, az a nép vallásos érzését sérti. Ehhez 
függesztik még azt is, hogy a hiveik ragaszkodnak 
vallásukhoz, abban megnyugvásukat, vigasztalásuk at 
találják. 

Miért kívánják a biztosítékot nem abba fektetni, 
a miben beszédeik szerint azt méltán lehet keresni, 
tudniillik az egyházi élet bensőségében, gondozásában, 
a hivek ragaszkodásának fentartásában. Hiszen a meg-
levőt fentartani, ha az a nép szivében és érzületében 
mély gyökeret vert, sokkal könnyebb dolog, mint u j 
alakulásokat létrehozni. 

Azt sem értem, hogy a görög keleti egyház némely 
főpapjai a vitába mért keverték be a nemzetiségi 
motívumot? Arról a méltóságos püspöki kar meg lehet 
győződve s ez ismételve lett már hangsúlyozva, hogy 
ezeknek a törvényjavaslatoknak a beolvasztás, vagy 
erőszakos magyarosítás sem czélja, sem egy tétele nincs, 
melyből azt ki lehetne okoskodni. 

Beszédem végén reá térek arra, hogy szabad 
legyen valakinek az egyik egyházból kilépni, anélkül, 
hogy bármely más egyházhoz csatlakozzék. 

Méltóságos főrendek ! sokszor festették ezt le, de 
ugy mintha ez a vallástalanság törvénybe iktatása volna, 
mintha ez a vallástalanságra való felszabadításnak, egy 
veszélyes iránynak előmozdítása volna. En erre egy 
kérdéssel felelek ; azzal, hogy mibe helyezzük a vallá-
soságot ? De feleljünk igazán erre a kérdésre. Helyez-
zük-e a vallásosságot abba hogy valakinek van vallásos 
meggyőződése, hogy vallja ezt a vallásos meggyőződését 
és életét ahhoz idomít ja? En azt gondolom, mindnyájan 
ebbe helyezzük. Ha pedig ebbe helyezzük, azt is el kell 
ismerni, hogy ezt semminemű állami törvény biztosítani 
nem képes, sőt minden kényszer ebben az irányban 
veszedelmes, mert reakcziót szül, mert cselekvény, mely 
természeténél fogva kell, hogy a sziv önkéntes ado-
mánya legyen, mihelyt kényszer alá van helyezve, 
számos embernél ellenszenves lesz (de nemcsak azért, 
hanem azért is, mert nincsen állami hatalom, a mi egyebet 
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tud jon kikényszeríteni, mint hypokrizist, mint színlelést, 
a mely színlel valamit, a mitől idegenkedik, gyakran 
undorodik is. (Ugy van ! balfelől.) 

Méltóságos főrendiház ! E n a valószínű eredmé-
nyeket másként ítélem meg. Azt tartom, hogy ezek 
szórványos esetek lesznek és minél őszintébb az ille-
tőnek vallási meggyőződése, annál kevésbbé fog nem-
telen motívumokból egyházából kilépni. Nem hiszem, 
hogy az elaprózásra és hogy a fenn álló egyházaknak 
megcsorbítására vezetne. De tegyük fel, hogy ez a 
veszély fennállana, kérdem : nem nagyobb mér tékben 
állana-e ez az u j felekezetek keletkezésének megenge-
désével ? Annak az oknak, mely a fenálló egyházak 
biztosításából van merítve, nem-e ily felekezetek kelet-
kezésének megakadályozására kellene vezetni ? E tör-
vényjavaslat annak felismerésén nyugszik, hogy külső 
állami kényszerrel egyházakat sem alapítani, sem fen-
tartani, sem a vallásosságot ápolni nem lehet, hogy a 
bensőségben, hogy a hi tnek benső élő erejében és ennek 
kultiválásában kell keresnie minden egyháznak a maga 
fenállását, a maga biztosítását. Nem az állami kényszer, 
a persvázió, a vallásos élet kultiválása az, ami egyedül 
nyú j t biztosítékot nemcsak, de összhangba is hozza a 
vallásokat, a vallásfelekezeteknek és egyházaknak állását 
a lelkiismereti és vallásszabadság nagy elvével, amelynek 
itt ebbe a törvényjavaslatba való beiktatását én is egész 
tisztelettel ajánlom a méltóságos főrendiháznak. (Hosszan-
tartó élénk éljenzés és tetszés a balfelől.) 

A főrendiháznak egyik t ag ja t. barátom Szász 
Károly azt mondja, hogy válasszon az illető a száz és 
nem tudom én hány felekezet, közül lépjen be azok 
bármelyikébe, de ő azt el nem ismerheti, hogy feleke-
zeten kivül legyen, mert az vallástalanság, vallástalan-
ságra pedig nincs szükség. 

Szász Károly ref. püspök : A tömegeknél ! 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : A tömegek-

nél? Én részemről nem vélem tar tha tónak a megkü-
lönböztetést a tömegek és müvei t ember közt. Nem 
tudom felállítani azt, hogy az egyiknek lehet szabad-
ságot adni, a másiknak nem. Ki vállalkozhatik arra, 
hogy kinek-kinek az őt megillető szabadságot k imér i? 
A mély vallási érzésén nyugvó mozgalmak nem mindig 
akadémiai doktorok és tudósok által kezdeményeztet tek 
és azok leghathatósabb apostolai nem mindég tudósok 
voltak. (Derültség balfelől.) 

Einöle: Az általános vita be lévén fejezve, követ-
kezik a szavazás. 

Felteszi a kérdést, elfogadják-e a főrendek a tör-
vényjavaslatot, vagy n e m ? 

A kik elfogadják, azok méltóztassanak felállani ! 
(A főrendek felállanak.) 

Einöle jelenti, hogy többen névszerinti szavazást 
kérnek. Elrendeli. 

A szavazás megejtetvén, az eredmény a következő : 
Nemmel szavazott, vagyis a javaslatot nem fogadta 

el 112 főrend. Igennel szavazott IIS főrend. 
A javaslat tehát egy szótöbbséggel általános-

ságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadtatott. 
(Óriás meglepetés.) 

Következik a részletes tárgyalás s az általános 
meglepetés és konsternáczióban a kathol ikus főrendek 
az 1—2. szakaszt, a melyekben Magyarország elkeresz-
ténytelenedése elvben megállapít tat ik, szó nélkül hagy-
ták átsiklani. 

Az 1—2. szakasz változatlanul elfogadtatott . 
A harmadik szakasznál a meglepetés hatásának 

vége szakadt s Fe jé rvár püspöke a következő remek 
védőbeszédet mondot ta a kath. vallás mellett. 

Dr. Steiner Fü löp püspök : Nagyméltóságú elnök 
u r ! Méltóságos főrendek! A jelen szakasz a kath. 
anyaszentegyházra s annak híveire kiválóan sérelmes. 
Ugyanis sérti s szakasz a kath. anyaszentegyháznak 
az ő isteni alkotójától nyert , az államtól függet len, 
alkotmányilag is biztosí tot t tanítói s törvényhozói és 
pedig ugy rendelkező, mint bünte tő törvényhozói jogát , 
sa já t hatáskörében. 

Sérti e szakasz az egyháznak ezen elidegenithet-
len jogát , mert e szakasz azon elvet foglalja magában, 
hogy az egyház ezen jogának gyakorlásában az állam-
tól f ügg ; az egyház törvényei ós tana csak az állam 
nyil t vagy hal lgatag beleegyezésével bí rnak érvénynyel 
s ha az állam valamely törvénye az egyház tanával 
vagy törvényével ellenkezik — a mi korunk áramlatá-
val szemben nem egyszer tör ténhet ik — az egyház 
tanától s törvényei től minden érvény és hatály meg-

1 tagadtat ik. Ámde ez mit je lent egyebet, mint a kath. 
J anyaszentegyház Is tentől nyert , az a lkotmány által is 
I biztosí tot t jogának megsértését, az egyháznak szolga-

ságba való helyezését. (Mozgás balfelől.) 
Az egyház soha sem hirdetet t tant, soha sem 

hozott törvényt , amely az államnak Is tentől kiszabott 
rendeltetésével, az államnak jólétével ellenkezett volna ; 
s nem is hi rdethetet t volna ily tant, nem hozhatot t 
volna ily törvényt , de nem is hirdethet s hozhat a 

I jövőben sem, mert isteni a lkotójának tana és kegyelme 
óvja ettől. Hanem igenis az egyház szent tanával, tör-
vényeivel s malaszt jával mindenkor az állami rend és 
jólét legbiztosabb támasza volt. Nem szükség ennek 
bizonyítására utalnom a világtörténelemre, elég hivat-
koznom hazánk történetére. Szent Is tván királyunk, 
midőn magyar népét a kath. anyaszentegyház anyai 
ölébe letevé, államát, annak fenállását, jólétét s dicső-
ségét a legbiztosabb alapra fekte té . Ez alapon nyugo-
dott e haza s daczolt s századok viharaival, nemcsak, 
hanem századokon át a keresztény czivilizácziónak 
védbás tyája volt. 

Méltóságos főrendek ! Most készül e haza ezred-
éves fenállásának ünnepétyét ülni ; s a magyar törvény-
hozás most békót ver jen Magyarország legnagyobb 
jó tevőjének a kath. anyaszentegyház anyai kezeire, a 
mely e népet fölötte boldoggá, nagygyá, dicsővé ne-
vel te? Most ássa alá a törvényhozás a biztos alapot 
a melyre honalkotó szent királyunk épité ez országot? 
Ez volna a hála a nagy király emléke iránt, a melyen 
kilencz század hála könyüje r agyog? Mi értelme 
volna ily törekvéssel szemben a király emlékére akár 
aranyból emelendő szobornak? Szentségtörő kezek 
szétdúlták sirját, s most a törvényhozás szétvesse az 
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alapköveket, a melyeken általa épült, nagygyá, dicsővé 
lett e hon ? 

Hazafiság, állambölcsesség számába mehetne ily 
törekvés ? 

De nemcsak a katholikus anyaszentegyházon ej tene 
súlyos sérelmet a törvényjavaslat e szakasza, ha tör-
vénynyé válnék, hanem egyszersmind minden kath. 
hi vőn, nem csak a sérelem miatt, amely édes anyját , 
az egyházat érné, hanem más tekinte tben is. Nincs 
készebb, engedelmesebb alattvalója az állami hatalom-
nak, mint a katholikus hivő. 

Szivébe véste az egyház az állami hatalom lét jo-
gának egyedüli czimét, Is tennek a tanát : nincs hatal-
masság, hanem csak Istentől, és a ki ellene áll a 
hatalmasságnak. Is ten rendelésének áll ellene. Szivébe 
véste az egyház Is tennek szent parancsát, hogy enge-
delmeskedni kell az állami hatalomnak, nem csak a 
büntetés miatt, hanem a lelkiismeretért is. S szent 
malasztjával nyúj t az egyház erőt a hivőnek, hogy 
polgári kötelmeit hiven teljesitse még a legnehezebb 
viszonyok között is. De ha az állam törvénye ellenke-
zik az egyház Istentől nyer t tanával, jogával vagy 
törvényével, inkább tar tozván engedelmeskedni az 
Istennek, mint az embernek, a katholikus hivő, az állam 
ezen törvényének nem engedelmeskedhetik Is ten tör-
vényének megsértése nélkül. Er re pedig őt kötelezni 
vagy kényszerí teni : Istentől nyert , alkotmányilag biz-
tosított jogának súlyos sérelme. 

Ez volna tehát a katholikus hivőnek a lkotmányunk 
által bizositott szabadsága? Nem, méltóságos főrendek, 
ez szolgaság, s a mi még súlyosabb, saját adófilléreinek 
árán fentar tot t szolgaság. Azon helyzetbe ju t ta tnék , a 
melyet Tacitusnál a F re ton hadvezér vázol midőn 
hazájuk, nemzetük védelmére lelkesíti harczosait : 
Bri t tania quotidie suam servitutem emit. Szolgaság 
volna ez, amelynek láttára méltán felkiálthatna e haza 
kath. polgára, a római polgári jogára hivatkozó nagy-
apostollal : Si licet hominem Romanum ílagellare ! 
Szabad-e a katholikus magyar honpolgárt ostorozni ? 
Szaba-e a katholikus honpolgároknak kijelenteni : Reátok 
nézve az a lkotmányban biztosított jog csak üres szó, 
csak holt be tű? 

E rövid indokolásom után, a melyben nem vezé-
relt más, mint szentegyházamnak s édes hazámnak 
szeretete, bizom a méltóságos főrendek igazságszerete-
tében, s kérem a méltóságos főrendeket : méltóztassanak 
indítványomat elfogadni s a je len törvényjavaslat 3. §-át 
kihagyni. (Helyeslés jobbfelől.) 

„Inditvány : A vallás szabad gyakorlatáról szóló 
törvényjavasla t harmadik paragrafusa kihagyandó." 

Zichy Nándor gróf : Nagyméltóságú elnök u r ! 
Méltóságos főrendek ! E n az előttem szóló méltóságos 
főrendi tagnak indí tványát pártolom és magam részé-
ről is kérem ezen szakasz kihagyását. Azokhoz, amiket 
ő méltósága előadni kegyes volt, bátor vagyok még 
hozzáadni azt, hogy ez a szakasz magával a törvény-
javaslattal ellenkezik, mert a 6. §-nak vagy van értelme 
vagy nincs. Ha van értelme, ugy nem lehet azt meg-
előzőleg olyasvalamit törvénybe iktatni, ami ezzel 

ellenkezik, ha pedig nincs értelme akkor kár azt tör-
vénybe iktatni . I ly általános elvekkel játszani, könnye-
dén a törvénybe iktatni, azok által századok gyakorlatát , 
alkotmányos törvényeket , az egyház és állam közt 
fenálló gyakorlatot, azon magasztos elveket, azon nagy-
fontosságú tényeket valójukból kiforgatni és megtá-
madhatóvá tenni, melyek az állam és egyház között i 
békés együttélést lehetségessé teszik, szerintem nem 
kívánatos. Ezen okból ezen két szakasz kihagyását 
hozom javaslatba. 

De különben is világos dolog, hogy ott, a hol a 
6. §-al nem jön összeütközésbe, az állam törvényeinek 
a polgár engedelmeskedni tartozik. Ez oly elv, mely 
magában is világos, mely a törvényben érvényt nyer, 
melynek minduntalan ismétlése azt nem erősiti, hanem 
oly világításba helyezi, mintha ahhoz kétség férne. 

Mindezen szempontokból ezen két §. kihagyását 
kérem. (Helyeslés jobbfelől.) 

Vécsey József báró : Nagyméltóságú elnök ur ! 
Méltóságos főrendek ! Szokásom ellenére kénytelenitve 
érzem magamat felszólalni, mert az imént megtörtén-
vén, hogy nyelvem megbicsaklott , szeretném magamtól 
elhárítani azt a gyanút , mintha nézeteimben megtán-
torodtam, vagy habozásba estem volna. Azért felhasz-
nálom .ezen alkalmat és arra kérem a méltóságos főren-
deket, hogy a 3. §-t méltóztassanak kihagyni azon 
egyszerű okból, mert az nézetem szerint felesleges, 
másodszor azért is, mert a kormányt , hogy ha végre-
haj tásáról fog gondoskodni, épen oda fogja vinni, a 
hová egyikünk sem akar eljutni, hogy tudniill ik az 
emberek vallásos nézeteit tartozik fürkészni, esetleg a 
törvény szigorával kell reagálni olyanok ellen, a kik 
csupán vallásos meggyőződésöket kívánván követni, 
némi ellenzésbe találnak jönni . 

Közel fekszik a nazarénusok példája. Nincsenek 
statisztikai adataink, de állítólag szaporodnak, megle-
hetős számban vannak, és a katonai szolgálattól vona-
kodnak. Ez eddigelé nem okozott sem kárt, sem 
botrányt , valami módon el voltunk vele. De ha ez a 
javaslat törvénynyé válik, kénytelen lesz a miniszter 
az ő hitvallásukat ellenőrizni és ha csakugyan ragasz-
kodnak hozzá, kénytelen lesz kényszer-eszközhöz nyúlni, 
hogy őket kényszerítse vagy elnyomja. Ezt mellőzzük 
akkor, ha e szakaszt kihagyjuk, és rábízzuk mindenkire, 
hogy vallását, ha ugyan u j vallásra vágyódik, változ-
tassa törvényével összhangzásban, ahogy birja. 

A törvényből ezt a szakaszt magam is kérem ki-
hagyni. (Felkiáltások balfelől : Maradjon.) 

Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter : Méltóságos 
fő rendek! E n e szakasz megszavazását ajánlom a mélt. 
főrendeknek, mert ebben a szakaszban egy oly elv van 
kimondva, a mely megengedem, hogy magától értetik, 
mint az előttem szóló főrendi tag is mondta, mert az 
egyszerű kifolyása az állam suverénitásának. Az állam 
a maga jogrendjét , abban polgári kötelességekkel, egyes 
vallásbeli meggyőződésre, vagy egyes egyházi sza-
bályra való hivatkozással kivételt és mentséget nem 
adhat, mert ha adhatna, akkor nem az államban a 
polgári élet terén, hanem az egyes egyházak rendje 
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volna a legfőbb, a melyet pedig megalkothatna tetszése 
szerint az ál lamnak minden beavatkozása nélkül. 

És ezért ez nem is u j jogtétel Magyarország alkot-
mányában és azért nincs is a 6-ik §-al ellentétben. 
Magyarországon minden alkalommal már a régi diétá-
kon, midőn egyes törvények hozattak, melyeket az ott 
ülő elemek egy része egyházi szabályokba ütközőknek 
tar tot tak, ez, ha az ország java azokat megtenni kívánta, 
mindig határozottan kifejeztetet t és soha senki sem vonta 
kétségbe, hogy az állam rendje föltét lenül kötelező és 
ez alól senkisem vonhat ja ki magát a kötelességek tel-
jesítése tekintetében vallási vagy egyházi szabályokra 
hivatkozva. 

Nincs is állam, mely elfogadná azt, hogy jogrend-
jének kötelező vagy nem kötelező volta felett az egy-
háznak szabályai döntsenek. 

E javaslatok tekintetében egyébiránt volt alkal-
mam már ebben a házban kiemelni, hogy azok az egy-
házi hitelvek és szabályok érvényesülését az egyházi 
élet terén nem gátolták. Az előttem szólt méltóságos 
főrendi tag ur szives lesz nekem megengedni, hogy az 
egyháznak szabályai még az egyház felfogása szerint 
is nem tartoznak a jus divinum körébe, hanem a jus 
humánum . . . 

Dr. Steiner Fü löp püspök : Az egyház törvényhozó 
hatalma jus divinum ! 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Amennyire 
én tudom, a kánonjog szerint azon egyházi szabályok, 
melyek disciplina neve alatt ismeretesek, nem tartoznak 
a jus divinum körébe és különben is nem a kánon jog 
alapján oldandó meg a kérdés, hanem az állam szuve-
renitása elve alapján és Magyarország a lkotmányában 
benn van az a tétel, hogy az állam rendje föltétlenül 
kötelező és ezen rend alól, ezen kötelességek alól, a 
melyek abban minden állampolgárra nézve meg vannak 
szabva, senkisem 'vonhat ja ki magát az egyházi sza-
bályokra hivatkozva. 

Az bizonyos, hogy lelkiismereti kényszert gya-
korolni egyetlen államintézkedésnek sem lehet czélja, 
de az is bizonyos, hogy ha egyáltalában állami egy-
séges rendet és minden polgárt kötelező szabályt fenn 
akarunk tartani, akkor lehetetlen, hogy azok érvénye-
sítését egyes egyházi szabályoktól tegyük függővé, 
lehetetlen, hogy egyes egyházi szabályok az állam 
rendje fölött álljanak. Ezért egész tisztelettel a jánlom 
az a lkotmányunkban addig is ismert ezen elvek elfo-
gadását ugy a mint az a törvényjavasla tban foglaltat ik. 
(Helyeslés). 

Elriók: Méltóságos főrendek! Szólásra följegyezve 
senki sincs. Következik a szavazás. Kérdem a méltó-
ságos főrendeket, méltóztatnak-e elfogadni a 8. szakaszt ? 
Kérem azon főrendeket, a kik a 3-ik §-t elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 

Zichy Nándor gróf : El lenpróbát ké rek! 
Elnök: Kérem tehát azokat, a kik nem fogadják 

el, méltóztassanak felállani. (Megtörténik, felkiáltások : 
Többség!) Többen kétszer állottak fél, az előbb is, 
most is. (Felkiál tások: Meg kell számlálni a szavaza-
toka t ! ) Nincs más mód. Azt láttam, hogy tizen is fel-

állottak az előbb és most is, tehát megfognak szám-
láltatni a szavazatok. Kérem tehát azokat, a kik a 
szakaszt elfogadják, méltóztassanak felállani és pedig 
hogy az összeszámitás rendesen és a mélt. főrendek, 
nem túlságos zaklatásával történhessék, felkérem a 
jegyző urakat, hogy szakaszonként számlálják meg a 
szavazatokat és a mélt. főrendek is szakaszonként mél-
tóztassanak felállani. (A jegyzők szakaszonként meg-
számlálják a szavazatokat.) 

Majorossy J á n o s t innini felszentelt püspök : Kérem 
méltóztassék mindkét fél részéről jegyzőket kiküldeni, 
a kik a szavazatokat ellenőrizhessék! Zaj.) 

Elnök: Engedelmet kérek, az gyanúsí tás a jegyzői 
kar ellen, a mely ellen kénytelen vagyok felszólalni. 
Annyi jegyzőt küld tem ki, a hány i t t van és annyi 
jegyző számlálja a szavazatokat. Ha méltóságod egye-
nesen gyanús í t j a őket, ez ellen t i l takozom. (Helyeslés.) 

Majorossy J ános t innini felszentelt p ü s p ö k : Ez 
nem gyanúsítás, ez a rendszabályok megtartása. (Zaj.) 

Elnök: Ismétlem, hogy annyi jegyzőt küld tem ki, 
a hány itt van és annyi számítja a szavazatokat ; én 
több jegyzőt nem küldhetek ki, mint a hány itt van. 
(Helyeslés.) 

Most kérem felállani azokat az urakat , a kik nem 
fogadják el a 3. szakaszt. (Megtörténik a jegyzők sza-
kaszonkint megszámlálják a szavazatokat. (Zaj.) 

Elnök: A jegyző urak a szavazatokat összeszám-
lálván, az eredmény a következő : az eredeti szöveg 
fentar tása mellet t szavaztak 103-an, ellene 96-an és 
igy kijelentem, hogy az eredeti szöveg tar tat ik. (Foly-
tonos zaj és mozgás.) F o l y t a t j u k a tanácskozást. 
(Felkiá l tások: Holnap!) Talán ezt a fejezetet befejez-
hetnék. (Helyeslés. Zaj) 

Prónay Dezső báró : Nem hal lot tuk a szavazás 
eredményének kihirdetését. Zaj.) 

Elnök : Nem az én hibám, ha a méltóságos főren-
dek nem ta r tanak csendet s emiatt nem hallották jaz 
eredményt. Nagyobb hanggal én nem rendelkezem. É n 
vol tam bátor k imondani a szavazás eredményét. Kérem 
a jegyző urat szíveskedjék azt ú jból felolvasni. (Fel-
kiá l tások: Ha l lo t tuk! Hal l juk!) 

Rudnyánszky József br. jegyző : Az eredeti szöveg 
fentar tása mellett 103-an, ellene pedig 96-an szavaztak. 

Elnök: Következik a 4. §. 
Rudnyánszky József báró jegyző : Olvassa a 

4-ik §-t. 
Gyulai Pá l jegyző : Steiner Fülöp székesfehérvári 

püspök. 
Steiner Fü löp székesfehérvári püspök : Nagyméltó-

ságú elnök ur, méltóságos főrendek ! Ugyanazon indo-
kokból, melyeknél fogva indí tványba hoztam azt, hogy 
a 3. §. kihagyassék, kérem a méltóságos főrendeket, 
hogy ezen 4. §-t méltóztassék kihagyni. 

Minden tökéletes társaságnak, nevezzük államnak 
vagy bárminek, ha tökéletes társaság, kell, hogy tör-
vényhozói joga legyen, még pedig nemcsak rendelkező, 
hanem büntető törvényhozói joga. 

A katholika anyaszentegyháznak isteni Alkotójától 
van ezen joga, büntető törvényhozói joga, saját hatás-
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körében, az értetődik ugy is. Ha ezen szakasz elfogad-
tatnék, akkor a katholika egyház ezen Istentől nyer t 
jogában és alkotmányilag is elismert jogában megsér-
tetnék. Ezért bátor vagyok alázatosan beterjeszteni 
ezen indítványt, azt a méltóságos főrendek igazságsze-
retetébe ajánlom (olvassa) : 

„Indí tvány : A vallás szabad gyakorlatáról szóló 
törvényjavaslat negyedik paragrafusa kihagyandó." 

jEötvös Lóránt báró, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter : Nagyméltóságú elnök ur ! méltóságos főren-
dek! A törvényjavaslat ezen szakasza egyáltalában nem 
alterálja sem a katholika egyháznak, sem más vallás-
felekezetü egyháznak feny i tő - jogá t oly kihágások 
ellenében, amelyek az illető egyház tanait, szokásait 
és gyakorlatát érintik, hogy ha az az állam törvényeivel 
nem ellenkezik. De épen azért, mivel hiszen ezen tör-
vényjavaslat ki akar ja mondani az egyes egyházaknak 
vallási és egyházi ügyekben való függetlenségét, volt 
szükséges ezen szakasznak felvétele, mert ezen szakasz 
körvonalozza és határolja azt, hogy meddig te r jedhet 
ezen egyházi fegyelem. 

Semmi esetre sem ter jed annyira, hogy az egyház 
büntetést rój j on olyan cselekményre, a mely az állam 
törvényei által megszabott kötelességek határaik belül 
marad : mert ha ez megengedtetnék, az egyszersmind 
megengedése lenne annak, hogy egyes egyházaknak, 
nemcsak a katholikus egyházról van szó, hanem álta-
lános határozmányokról , tehát ugy a ma fennálló, mint 
a jövőben felállítandó egyházaknak vagy felekezetnek 
megadassák azon jog, hogy tényleg az állam rendje 
ellen izgassanak és az állam rendje ellenébe bünteté-
seket szabjanak ki. (Ugy van ! balfelől). 

A mi it t czéloztatik, az az, hogy minden vallás-
felekezetre nézve a katholika egyházat és minden töb-
bire nézve azon állapot létesíttessék, mely, miként az 
előttem szóló méltóságos püspök ur hangoztat ta , a 
katholika egyház álláspontja, mely szerint adjuk meg 
az államnak, a mi az államé és az állam iránti enge-
delmességre oktatva hiveit, az állam iránti kötelességek 
teljesítését a katholika egyház sohasem tekinthet te 
maga ellen irányzott vétségnek. Igen kérem a méltó-
ságos főrendeket, méltóztassanak ezen szakaszt válto-
zatlanul megtartani. (Helyeslés.) 

Gyulay Pá l jegyző : Zichy Nándor gróf. 
Zichy Nándor gróf : Valóban nem tudom, hogy a 

törvényjavaslatnak voltaképen melyik interpretációja 
helyes ; az-e, s mi ezen törvény 6. §-ának értelme. 

Egyszer azt méltóztatnak mondani, hogy a szóban 
forgó 4. §. azért vétetet t fel a javaslatba, mert az nem 
a recipiált, hanem az egyéb, még nem recipiált, 
jogaikban és intézményeikben az állam által még el 
nem ismert, az által még nem helyeselt, s nem szen-
tesitett egyházi törvények, alkotmányok s intézmé-
nyekre vonatkozik. Ha a 6. §-nak van értelme, annak 
értelme az, hogy az abban megnevezett egyházaknak 
mindazon jogai s intézményei, melyeket eddigelé a 
magyar állam nekik biztosított, ezentúl is sértetlenül 
f^nnállanak s akkor az az elv s az, a mi az előző 
szakaszban foglaltatik, i t t nem alkalmazható azon egy-

I házakra, a melyekről a 6. §. szól, a mennyiben az eddig 
elismert, az eddig az állam által nekik tula jdoní tot t 
jogokkal ellenkeznek. 

Epen e javasla tnak az a kapcziózus és nem vi-
lágos szövegezése, melynélfogva általános elveket állit 
fel, azok u tán pedig kivételes állapotokat szentesit, 
melyeknek szentesítése utóbb következvén, a törvény 
magyarázata által is egy kis jóakara t mellett kétsé-
gessé tétethet ik és ime, itt már jelenleg is kétségbe 
vonatott . 

Ez a két szakasz nem közönséges, nem minden 
napi fontosságú, az magát a római katholikus egyházat 
érdekli, annak egész szervezetében annak történetileg 
kivívott azon állásában, a melyet a római katholikusok 
világszerte a szent atyának és a római szent egyház-
nak vindikálnak, melynek delegácziója egy állam tör-

j vényei részéről, magának az egyháznak delegácziója 
és kétségbevonása, ez oly tény, mely ellen a 
katholikus lelkiismeret felzudul, és melynek megvál-
toztatását és szentesítésének elkerülését az állam és 
egyház érdekében egyaránt ajánlom és kérem. 

Ez nem egy könnyen elintézhető kérdés s azért 
én annak higgadtabb megfontolása s bővebb megbe-
szélése érdekében az e szakasz feletti határozathozatalt 
a következő ülésre kérem halasztani. (Elénk ellenmon-
dás balfelől.) Magam azonban e 4. §-nak kihagyását 
hozom javaslatba. Méltóztassanak megengedni, de a 
legkisebb dolgok felett órákig, napokig vi tatkozunk s 
egy ilyen kérdésen, a mely a római katholikus egyhá-
zat a magyar állammal hozhat ja ellenmondásba, öt 
percznyi beszéddel akarunk túlesni. Én komolyan figyel-
meztetem a méltóságos főrendeket, méltóztassanak e 
kérdést az azt megillető komolysággal tárgyalni, azt 
érett megfontolás tárgyává tenni és ily határozatokkal 
nem játszani. (Helyeslés jobbfelől, mozgás a baloldalon.) 

Weierle Sándor miniszterelnök : Nagyméltóságú 
elnök ur ! Méltóságos főrendek ! É n nem érezhetem 
magamat indí t ta tva arra, hogy ily általános figyelmez-
tetéseket tegyek, hogy a méltóságos főrendek megfe-
lelő komolysággal tárgyaljanak, mert nem hiszem, hogy 
itt bárki egy ily fontos javaslatnak nem komoly tár-
gyalására fogna vállalkozni. Csak arra kérem a méltó-
ságos főrendeket, hogy e szakasz határozmányait és 
elhagyásának következményeit megfelelő higgadtsággal 
és megfontolással méltóztassanak elbírálni. 

Először is nem hagyhatom ugy odaállítani a tör-
vényjavaslat rendelkezéseit, mintha abban a katholika 
egyház ellen irányuló bármely rendelkezés lenne, meg 
ezen egyházat eddig gyakorolt jogaiban bármi tekin-
te tben korlátozná vagy csorbíthatná ; másodszor azt a 
vádat sem fogadhatom el, hogy a 4. §. határozmányai 
ellentétben állanak a 6. §-sal. 

A 6. §. ugy a katholikus egyházra, mint általában 
I az összes bevet t vallásfelekezetekre nézve azt az elvet 

mondja ki, hogy jogaik jövőben is változatlanul ér-
vényben hagyatnak. Tudtommal ezen vallásfelekeze-
teknek egyike sem, legkevésbé pedig a katholikus 
egyház engedett meg oly tanokat, melyek a negyedik 
szakaszszal ellentétben állanak. Méltóztassanak ezt csak 
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megfontolni ! A ki ezt állít ja, az a kathol ikus egyházról 
azt állítja, hogy azért, mert valaki tö rvényben rendel t 
polgári kötelességét tel jesí tet te, vagy valamely tör-
vényben t i l to t t cselekvést nem vi t t véghez, egyházi 
fenyí ték alá eshetnék. Az én tud tommal — és ezt el 
merem mondani — a kathol ikus egyház magának soha 
ilyen j o g o k a t nem vindiká l t ; ugyanaz a j ogkör tehát , 
a mely eddig megillette, vál tozat lanul meg f o g j a il letni 
a jövőre is. 

E s én nem engedhetem meg azt arra a té r re | 
át játszani, min tha i t t a ka thol ikus egyház ellen i rányuló 
bármely tendencziáról lehetne szó ; mer t ugyanis van-
nak általános, nemcsak elvek, hanem a gyakor la t i 
életnek követelményei , a melyeket minden körü lmények 
közt meg kell óvnunk. Ugy az előbbi, min t ezen sza-
kasznak kihagyása mire vezet, hiszen i t t nemcsak a 
kathol ikus egyházról, nemcsak a beve t t egyházakról , 
hanem ezentúl keletkező egyházakról is van szó. Mit 
szólnánk mi ahhoz, ha azért, mer t valaki polgár i köte-
lességét teljesit i , vagy pláne, mer t valamely az állami 
törvények által t i l to t t cselekvést nem akar véghez 
vinni, egy egyházi gyülekezet akár morális hatású, akár 
bá rminemű egyházi fenyí téke t a lkalmazhatna az illető 
el len? (Ugy v a n ! balfelől). 

Ez az immoral i tásnak, az állami rend elleni lehe-
tet lenségnek volna a tö rvénybe igtatása . 

Ez oly alapelv, hogy a ki az állami rendet akar ja , 
ezt nem nélkülözheti , nem mellőzheti . Minden czivili-
zált á l lamban meg van ez. Ná lunk is megvol t jogszokás 
alakjában, most kér jük , hogy legyen m e g a tö rvény 
világos rendelkezése a lapján is. Ezér t ú j o n n a n a 4. §- t 
vál tozat lan elfogadását kérem. (Elénk helyeslés.) 

Elnök: Szólásra senki sem levén fel jegyezve, fel-
teszem a kérdést . (Ha l l juk ! Ha l l j uk ! ) 

Méltóztassanak azok, kik a 4. §-t vál tozat lanul 
elfogadják, felállani. (Megtörténik.) 

Most már vi lágosan kivet tem, hogy ez a többség 
akarata s a szakaszt e l fogadot tnak je lentem ki. (He-
lyeslés.) 

Gáli J óz se f : (olvassa az 5. §-t.) 
Elnök : H a nincs, ki szólni kiván, a szakaszt el-

fogadot tnak je lentem ki. 
Méltóságos fő rendek! A hatodik szakaszhoz többen 

vannak felírva, az idő előrehaladott . Azt hiszem tehát , 
hogy most a tanácskozást befe jezhetnők, s ho lnapra 
elhalaszthatnók. (Helyeslés.) 

Eszer in t ma a tanácskozást befe jeze t tnek je lentem 
ki, s a legközelebbi ülést holnap d. e. 11 órára tűzöm 
ki. (Helyeslés.) 

(Okt. 6-iki ülés.) 
E l n ö k : Szlávy József . 

I . E p i z ó d : 
A kath. vagyon kormányzati czélokra való elidegenítéséről. 

A napirend előtt gróf Csáky A lb in : Nagymél tó-
ságú elnök u r ! Méltóságos fő rendek! A mai lapok 
közlése engem arra késztet , hogy visszatérve a t egnap 
i t t , e lmondo t t ak ra , személyes kérdésben felszólaljak és 

pár perezre a mél tóságos fő rendek nagybecsű türe lmét 
k ikér jem. (Ha l l juk ! Hal l juk! ) 

Gróf Zichy Nándor ur ő excel lencziája tegnapi 
beszéde fo lyamán azt mondot ta , hogy a kathol ikus 
vagyon kormányza t i czélokra e l idegeni t te te t t . 

Megval lom őszintén, hogy ezt a ki je lentés t , a 
melye t vi lágosan hal lot tam, n e m t u d t a m megér teni . 
N e m t u d t a m megér ten i azt, hogy ő exczellencziája 
hova czéloz ? De később azután az igazságügyminisz ter 

I ur válaszolva, ő exczellencziája felelve azt mondot ta , 
hogy az ellenőrző b izo t t ságban ez be le t t b izonyí tva. 

Az ellenőrző bizot tság, mél tóságos főrendek, a 
közalapok kezelésére ügyel fel s a közalapok a kul tusz-
minisz tér ium tárczá jához tar toznak. 

Schlauch Lőr incz b ibornok nagyvárad i püspök : 
A kathol ikus közalapok ! 

Gróf Csáky Alb in : A kul tuszminiszter nem rég 
m é g én vol tam, igy t ehá t ő exczellencziája válasza 
egyenesen az én személyem ellen i rányult . Kötelessé-
gemnek t a r tom tehá t önnön magam iránt, de azt gon-
dolom, a mélt . fő rendek i ránt is e házban ha tá rozo t tan 
ki je lenteni , hogy a magam részéről te l jes mér t ékben 
csat lakozom azokhoz, a miket t egnap az igazságügy-
miniszter u r ő exczellencziája válaszképen mondo t t 
gróf Zichy Nándor ur ő nmél tóságának . Csat lakozom 
tudnii l l ik ahhoz, hogy te l jes készséggel állok a vád 
elé bá rmely fó rum előtt, lia az részletesen formulázva, 
ada tokkal fölszerelve lesz. Szembe fogok vele szállani 
és nem ké tkedem benne egy percz ig sem, hogy 
m ó d o m b a n lesz SJWSJ £1 mélt . fő rendeke t és egyál ta lában 
az egész országot megnyug ta tó felvi lágosí tást adni e 
t ek in te tben , hogy mi t ő exczellencziája állított, 

nem felel m e g a valóságnak. 
A másik dolog pedig, amit ezzel kapcsola tban ki 

kell j e l en tenem az, hogy én, min t kul tuszminiszter , 
kötelesség- és hivatásszerüleg az ellenőrző b izot t ság 
tanácskozásai t fo ly tonosan éber figyelemmel k isér tem 
s liogy igen is, t udomásom van arról, hogy ő exczel-
lencziája, min t t a g j a azon ellenőrző bizot tságnak, ha-
sonló kifogásokat , min t a minőket i t t k i fe jezet t , ott is 
k i fe jeze t t v o l t ; de már arról, hogy a b izot tság ezeket a 
k i fogásokat , min t olyanokat szintén magáévá te t t e volna, 
hogy ezen ál láspontot e l fogadta volna, s hogy ebben 
az é r te lemben t e t t e lő te r jesz tés t ; erről nekem egyálta-
lában semmi tudomásom sincs. 

Ez az, a mit köte lességemnek t a r to t t am ez alka-
lommal ki jelenteni . (Elénk helyeslés balfelől.) 

Gróf Zichy Nándor kijelenti , hogy gróf Csáky az 
ő állí tásával szemben először abból a fe lfogásból indult 
ki, min tha őt és az ő miniszter i működésé t vádolta 
volna. É n pedig készségesen elismerem — úgymond — 
hogy ő nagymél tóságának kultuszniiniszteri működése 
alatt, a közalapokról nekem egyébiránt tudomásom 
nincs, de én azt vélem, hogy ő nagymél tósága a római 
kathol ikus alapokról és ped ig különösen az egyházi 
és a t anu lmányi alapról s talán az egyetemi alapról 
mél tózta tot t szólani, ezen vagyon kezelése sok részben 
rendezte te t t , t i sz tázta tot t és sokkal helyesebben és meg-
felelőbben kezeltetet t , min t annakelőt te . 
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Másodszor, én i t t soha azon értelemben nem szól-
tam, melyben közönségesen az „elidegenítés" szót — 
mert gondolom e szót mél tózta tot t használni — venni 
szokás, hanem én ez alatt a lapoknak rendel te tésöktől 
kathol ikus czélokra való felhasználásától állami czélokra 
való elvonását ér tet tem. Harmadszor , bátor vagyok 
megjegyezni és ezt ma igen megfontolva mondom,hogy én 
ezen kérdésnek diskusszióját, min t katholikus, a magyar 
törvényhozás előtt el nem fogadhatom. E l nem fogad-
ha tom azért, mivel az ezen vagyonról való beszámolás 
nem tar tozik a par lament elé. H a azonban mél tózta t ik 
személyemet áll í tásomért felelősségre vonni akarni , 
méltóztassék e részben annak más ú t j á t keresni, mer t 
ezen házban én erre magamat i l letékesnek nem ta r tom 
és nagyon sa jnálnám, ha az én felszólalásom e részben 
egy inkorrekt á l láspontnak érvényesí tésére vezetne. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Nagymél tó-
ságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! 0 nagymél tósága 
felszólalásának utolsó része czélzás volt arra (Hall juk ! 
Hal l juk !), a mi t én e házban mondot tam s erre nézve 
nekem két megjegyzés t kell t ennem a mai nyi la tko-
zat tal szemben, melynek azonban csak a végét hal lot tam. 

Az egyik megjegyzésem az, hogy mihelyt a vád 
i t t felhozatot t , igen vi lágos és helyes az a felszólítás, 
hogy annak bizonyí tékai is i t t hozassanak fel. (Helyes 
balfelől), másik megjegyzésem pedig az, hogy országunk 
törvényei szerint, a mit egy miniszter miniszter i minő-
ségénél fogva kezel és igazgat , az az országgyűlés el-
lenőrzése alá tartozik (Helyeslés balfelől.) és a miniszter 
felelősségre vonásához e t ek in te tben épen ugy joga 
van az országgyűlésnek, min t bármely más teendői re 
nézve. (Elénk helyeslés balfelől). 

Sclüauch Lőrincz püspök, b ibornok : A miniszter 
ur ő nagjonél tósága oly állítást koczkáztatot t , amelyet 
észrevétel nélkül nem hagyha tok . 0 nagymél tósága 
ugyanis azt mondta , hogy mindazért ami a miniszternek 
kezelése alatt van, ő felelős az országgyűlés előtt, 
következésképp ezen ügyek mind az országgyűlés elé 
tar toznak. 

Megengedem, és par lament i szokás szerint igaz-
sága van ; csakhogy ő exellenciája egyet fe le j te t t ki : 
hogy a kultuszminiszter a ka thol ikus vagyon t nem 
mint az ország minisztere kezeli, hanem mint a főkegy-
urnak megbízot t ja . (Igaz! U g y v a n ! jobbfelől . El len-
mondások a baloldalon.) Es a kathol ikus vagyon e 
tek in te tben ki van véve minden állami intézkedés alól. 
Ellenőrzési joga van az országgyűlésnek minden, az 
országban nyi lvánosan kezelt vagyonra nézve ; de hogy 
az a most kezelése alatt álló kathol ikus vagyonra is 
kiterjesztessék, hogy ez az országgyűlés elé tar tozzék, 
vagy hogy erről intézkedhessék, azt kereken tagadom. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Nem it t és 
nem egy előzetes kérdés a lak jában van helye ezt a 
régi kontroverziá t t isztába hozni ; de a kölcsönös állás-
pontok szabatos megjelöse minden alkalommal szüksé-
ges. Nekem ő excellencziája szabatos nézetével szemben 
ismételve hangsúlyoznom kell azt, a mit mondot tam, 
hogy én a miniszter hata lmi és működési körében nem 
tudok különbséget tenni a legfőbb kegyúr megbízott-

j á n a k és a miniszternek hatáskörébe eső dolgok köz t . 
(Ugy van ! balfelől.) Mindaz, a mit miniszter miniszteri 
ha ta lmánál és hatáskörénél fogva kezel és igazgat — 
és i t t semminemű külömbözte tés t el nem fogadha tok 
— mindaz ellenőrzése alá tar tozik az országgyűlés 
mindkét házának, ennek a magas háznak is. 

Ami az intézkedést illeti, azokban az ügyekben, a 
mi az ellenőrzésen tu l megy, erre nézve én i t t semmi-
nemű véleményt nem mondtam : arra nézve is meg van 
ál láspontom és nézetem, de nem látom szükségesnek, 
hogy i t t egy kontroverziá t kezd jünk . Ismét lem azonban, 
hogy nem fogadha tom el azt a tant , hogy Magyaror-
szág kul tusz- és közokta tásügyi minisztere nem mint 
miniszter, hanem mint megbízot t ja a legfőbb kegyúr-
nak, tehát miniszteri hatalmától , állásától különvált , 
elválasztott minőségében folyna be ezen alapok kezelé-
sébe és igazgatásába, valamint nem fogadhatom el 
annak további köve tményé t sem, hogy ebbeli műkö-
dése és ténykedése ne tar tozzék éppen ugy, min t egyéb 
ténykedése a törvényhozás két házán akellenőrzése alá. 
(Helyeslés balfelől.) 

Gróf Zichy Nándor kijelenti , hogy e kérdés napi-
rendre ki tűzve nem lévén, azt t á rgya ln i nem lehet. Ő 
tehá t azt hiszi, hogy csak ezen kel lemetlen incidens 
befejezéséhez járul , mikor kijelenti , hogy a miniszter-
nek ez alkalommal e tá rgyra nézve tö r t én t nyi latko-
zatá t e házban nem tör tén tnek tekint i . (Derültség.) 

A napirend, vagyis a „vallás szabad gyakorlatáról" szóló 
tvjavaslat tárgyalása. 

A II. fe jeze t cziménél felszólal 
Zichy Nándor g r ó f : Midőn a törvényjavasla thoz 

ál ta lánosságban hozzászólottam, már akkor kiemeltem 
azt a szempontot , a mely alá szerintem ezen második 
fe jeze t van hátra . Az első fe jeze tben bizonyos általános 
megál lapodások hozatnak létre, melyek vol taképen 
minden vallásra vonatkoznak, legyen az akár bevet t , 
akár elismert vallás, akár ped ig felekezet nélküli hit, 
mer t ezt vallásnak nem nevezhetem, mer t szerintem 
korrekten, a ki semmit sem vall, sem profiteái, az 
h ihe t valamit, de nem vall. E z t mellékesen megjegyez-
vén, lehetet len már most az első fe jezet re visszatérnem, 
mer t az már e l fogad ta to t t ; jól lehet annak határozatai t , 
megál lapodásai t nem ta r tom szükségeseknek és részben 
nem ta r tom helyeseknek. A második fejezetre nézve 
azt hozom javaslatba, hogy az egészben töröl tessék és 
ped ig oly formán, hogy annak helyébn, mivel máris az 
e részbeni törvénjdiozás, legiferálás terére léjDünk, 

i mondassék ki az, a mi különben magától is értetik, 
hogy valahányszor az országban oly vallási tes tü le t 
létesül, a melyre nézve a viszonyok akár a közigaz-

! gatás terén, akár a törvényhozás te rén a par lamentnek 
valamely megállapodását , i l letőleg törvényhozata lá t 
követelik, a miniszter ta r t sa azt feladatának, arra nézve 
esetről-esetre tö rvényjavas la toka t hozni javas la tba vagy 
ped ig a törvényhozás intézkedését provokálni . 

E kérdésnek ezt a megoldását azért ta r tanám 
megfele lőbbnek és jobbnak , mivel ez a magyar gya-
korla tnak megfelelő. Ez a gyakorla t tör ténet i leg és 
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viszonyokból fe j lődöt t , és valahányszor a vallás t e rén 
valamely in tézkedésnek szüksége fe lmerül t azon kér-
désre vonatkozólag hozandó törvény . Másodszor, meg-
fe le lőbbnek t a r tom ezt azért, mer t akkor, mikor a tör -
vényhozás is tud ja , hogy miről van i t t szó, a fe lve te t t 
kérdésnek, a létező viszonyok- és kö rü lményeknek 
bölcs mérlegelése mellet t fog megfelelő t ö rvény t alkotni, 
vagy megfelelő — intézkedést é letbe lépte the tn i . H o l o t t 
egy t isztán elméleti tö rvénynek és sablonszerű intéz-
kedésnek a gyakorla t i é letben gyakran igen sajnos, 
káros következményei és kényes oldalai vannak , mer t 
ez gyakran a kormány t és a tö rvényhozás t oly ese-
t ekben kényszerí t i ha tározot t állásfoglalásra, melyek-
ben épen a határozot t állásfoglalás mellőzése helyes 
poli t ikai eljárás követelése lehet . 

De megfelelőbb ezen in tézkedés az én ál láspon-
t o m n a k azért is, mer t károsnak és veszedelmesnek 
tar tom olyan emberekre nézve, a melyek nem léteznek, 
általános sablonszerű tö rvényes in tézkedéseket életbe-
léptetni és tö rvény t hozni, min thogy ez által min tegy 
felhivás tör ténik egy i ránybani fe j lődés érdekében, a 
mely sem a hit, sem a józan polit ika, sem a m a g y a r 
viszonyok követe lményének nem tekinthető , a m e l y r ánk 
nézve csak káros és há t rányos lehet . Mer t igenis, a 
vallások — és fe lekezeteknek sokasi tása sohasem áll egy 
józan poli t ika érdekében, sohasem előnyös az egyes 
vallási érzületek fej lődésére és hi tbel i megerősí tésére 
vonatkozólag, mer t mindeneset re ké t séges discussio 
tárgya, valahányszor jobbró l balról a hi t dolgában az 
ellentétes ál láspontok mindannyian ellenkező auctori-
tással v i ta t ta tnak. H a van e t ö rvény javas l a tban káros, 
az a 8. és ezen 2. fe jeze tben fogla l ta t ik . A 2. fe jezete t 
részemről szintén oly károsnak tar tom, min t a 3. fe je-
zetben levő intézkedéseket . E n n e k következtében kérem, 
hogy erre vonatkozó módosi tványomat , melye t bá tor 
vagyok benyúj tan i , mél tóztassanak a mél tóságos főren-
dek elfogadni. 

Ruclnyánszhj József b. j egyző : (olvassa) : Az ösz-
szes második fejezet helyébe tétessék a következő : H a 
valamely az eddig be nem vet t vagy el nem ismert 
vallások körén kivül létező vallásos társula t keletkez-
nék, a minisztér ium erre nézve a kö rü lményekre való 
tekinte t te l a törvényhozás in tézkedését lesz köteles 
felhívni. 

Gróf Keglevits I s tván : 0 mél tósága gróf Z ichy 
Nándor a b izot tságban szives volt több izben kifeje-
zést adni azon elhatározásának, hogy, ha jó l emlékszem, 
azt mondot ta : minthogy a vele egy nézeten levők oly 
csekély számban vannak jelen, feleslegesnek ta r t j a mó-
dositványait ott előadni, hanem ma jd a p lenumban 
fogja azokat megtenni . — E n ennek hal la tára n y o m b a n 
elhatároztam, hogy fel tét lenül állást fogok foglalni 
minden, a p lenumban általa beadandó módos i tvány 
ellen, (Derültség és felkiál tások j o b b r ó l : H a j ó k is!) 
mert nem akarnám magamat s az országot exponálni 
annak, hogy ily előre h i rde te t t meglepetés esetén meg-
szavaznak, esetleg olyasmit, a mit egyszeri hallásra az 
én csekély észbeli tehetségem felfogni nem fog. H a 
e módosítással a méltóságos főrendek egyál ta lán fog-

lalkozni szándékoznak, csak arról lehet szó, hogy a 
fe jezete t u tas í tsák vissza a bizot tsághoz u j a b b tárgyalás 
és javas la t té te l véget t . I g y azonban ezen ind í tványnak 
a p l énumban való e l fogadását k izár tnak ta r tom. 

Vécsey József báró : Nem osztozom az előttem szóló 
aggálya iban és nem hiszem, hogy gróf Zichy Nándor 
vé te t t volna a beve t t tárgyalás i szokás ellen, midőn 
módos í tásá t nem a b izot t ságban, hanem a p l énumban 
adta csak elő. A b izo t t ságban való tárgyalás nem is 
föl té t lenül szükséges s l á t j uk a mindennap i gyakor la t -
ból is akárhányszor , h o g y n y ú j t a t n a k be módosí tások 
egyenesen a p lénumban , a ház pedig, amelyről felte-
hető, h o g y a bizot tsági tárgyalás révén már eléggé 
informálva van a dologról, bele is m e g y a tárgyalásba. 

A mi magá t a módos í tás t illeti, én azt mondom, 
mer t az egész fe jeze te t nem ta r tom compátibi l isnek a 
vallásos ügyek liberális felfogásával . Ez az egész cusu-
istica valóságos inkviziczióra vezet s oly t ág teret ny i t 
a miniszter befolyásának, h o g y valamely u j felekezet 
csakis a miniszter u rak lovagias szel lemében és belá-
tásában fog némi garancz iá t ta lá lhatni . I t t oly kényes 
pon tok v a n n a k felsorolva, melyekre nézve nagyon ba jos 
is volna a minisz ternek dönteni , p. o. hogy a feleke-
zet elnevezése ne b i r jon nemzet iségi jelleggel, holot t 
ugyané t ö rvényben m a g u n k szankczionál juk a román, 
görög, szerb egyházi neveket . A z u t á n : hogy a vallás 
ne legyen azonos valamely más vallással, hogyan 
í tél je azt m e g ? Hiszen ha csakugyan azonos volna 
akkor nem válnék külön. E zavaruka t l eg jobban Zichy 
gróf ind í tványa oszlatná el, mely az oly elhatározásu-
ka t egyenesen a tö rvényhozáshoz uta l ja . Mikor ily ügy 
idejő, fel lehet tenni , h o g y többé már nem valami 
veszélylyel van dolgunk, hanem, h o g y az ügy vala-
mely ál talános közérzület kifolyása és a szerint fog 
el intéztetni . 

Csak egy stiláris módos i tványom van, t . i., hogy 
a szöveg igy szó l jon : „Ha valamely az eddig bevet t 
vagy elismert val lások körén kivül létező vallásos tár-
sulat kele tkeznék", mer t ha be nem vet t és el nem 
ismert, akkor u g y sem lehet róla szó. Ezzel a kis 
stiláris vál toztatással bá tor volnék a méltóságos főren-
deknek ezen módos i tvány t elfogadásra ajánlani . 

Szilágyi Dezső igazságügyminisz ter a második 
fe jezetnek megtar tásá t a jánl ja . 

Hornig Ká ro ly báró veszprémi püspök : Mindenek-
előtt k i je lentem, hogy én ő nagymél tósága , gróf Zichy 
Nándor főrendiházi t ag ur ind í tványához járu lok, j á ru -
lok pedig azon elvből, a melyet ezen második fe jezet 
egész természetéből, i rányából, t enor jábó l és tar ta lmából 
vagyok bá to r merí teni . (Hall juk ! Ha l l j uk !) 

E z e n második fe jeze t csekély fe l fogásom szerint 
nagyon homályos, mer t különösen annak 11. §-ától 
kezdve egészen vég ig olyan, hogy egy kis jog i ügyes-
séggel a már fennálló, a most is létező beve t t vallások 
ellen lehetend fordí tani , ha m a j d a n itt, Magyarorszá-
gon is, oly áramlat fogna felülkerekedni , min t a m i n ő t 
lá t tunk az elmúlt években Németországban a katholi-
czizmus s minden keresztény vallásfelekezet ellen. Jó l 
ismerem a különbséget a bevet t és e l ismert .val lásfele-

3 
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kezetek közt és tucloni azt is, hogy e javasla t második 
fe jezetének irányzata, j o b b a n mondva rendel te tése az, 
hogy az, az ezentúl alakulandó és elismerendő vallás-
felekezetre vonatkozzék. 

Azt gondolom tehát , hogy ebben nem tévedek. 
De én — nem vagyok jogász — s nem látom magában 
az egész tö rvényjavas la tban sem világosan kifejezve 
azt, — bár meg vagyok róla győződve, h o g y most igy 
áll a dolog, és a mostani áramlat talán ezt igy is fogná 
gyakorolni , — hogy a javas la tnak ezen fejezete csak 
az ezentúl alakulandó vallásfelekezetekre fog alkalmaz-
tatni . Ezér t ha oly áramlat keletkeznék, — nem a mos-
tani kormány alatt, de bármikor — amely a szóban 
forgó szakaszokat r ánk is akarná alkalmazni, mi is ot t 
volnánk, a hol Németország a „Kul tu rkampf" alatt volt . 

E t t ő l félvén, én azt szeretném, ha e fe jeze t ki-
m a r a d n a ; mert kü lönben bizonyos jogi , igazságszolgál-
tatási, vagy államférfiúi látszattal, azt lehetne mondani , 
hogy miér t legyen azoknak a val lásfelekezeteknek, a 
melyek már csak ezentúl i smer te tnek el, kevesebb jo-
guk, mint azoknak, a melyek már lé teznek és akkor 
— min t t u d j u k Eu rópának törvénykezési menetéből — 
nem a gyöngébbeke t szokták felemelni az erősebbekhez 
és nem az úgyneveze t t e lnyomot tak szoktak felemel-
t e tn i a szabadokhoz, a min t mi mond juk , hanem meg-
ford i tva azt mond ják , hogy a mi n incs meg ennek, ne 
legyen meg annak sem. Ezé r t ti kathol ikusok, protes-
tánsok és gör. kelet iek is, min t elismert felekezetek, e 
tö rvény szerint fog tok kormányozta tn i . E s én nem hiszem, 
hogy ha ezt mondanák, lenne magyar jogász, ki akkor 
e javasla tból ki t udná magyarázni azt, hogy ennek a 
j avas la tnak 17 szakaszát is pl. a kath. egyházra ne 
lehessen alkalmazni. É p e n azért, inert homályos a j a -
vaslat és mert lehetőségét lá tom annak, hogy e szakasz 
a bevet t és elismert val lásfelekezetekre is a lkalmaztat-
liassék, pár to lom Zichy Nándor gr. indi tványát , s én 
is kérem az egész fe jezetnek kihagyását , i l letőleg a 
czimnek az általam t isztelet tel e lőadot taknak megfelelő 
módositását . (Felkiáltások balfelől. Szavazzunk ! Sza-
vazzunk !) 

TVekerle Sándor miniszterelnök : É n ő mél tóságának 
megjegyzéseivel szemben csak arra vagyok bátor utalni, 
hogy a hatodik szakasz felvétele a javaslatba, nézetem 
szerint, sem most, sem a jövőre nézve semmi kéte lyt 
nem hagy fent az iránt, hogy az ebben felhozot t egy-
házak jogai csorbi t ta t lanul f en ta r t a tnak és hogy a má-
sodik fe jezetben felsorolt szigorítások csakis az ezentúl 
alakulandó és törvényesen el ismerendő vallásfelekeze-
zetekre vonatkozhatnak. Egyébkén t , ha megnyugta tásu l 
szolgálna, és hogy e tek in te tben ezután semmi kéte ly 
fel ne merülhessen, nem ellenezném részemről, ha a 
második fe jezet czimében ennek határozot t kifejezés is 
adatnék olyformán, hogy az alakulandó és törvényesen 
elismerendő vallásfelekezetekről szóljon. Azt hiszem, 
hogy ezáltal minden kétely elesnék arra nézve, hogy 
ennek rendelkezései a már beve t t és elismert vallás-
felekezetekre nem alkalmazhatók. 

Ezek u tán engedjék meg a mélt. főrendek, liogy 
általános szempontból némelyeket megjegyezzek e fe je-

zet szükségére nézve. Röv iden annak megjegyzésére 
szorítkozom, hogy én úgyszólván lehete t lenségnek tar-
t om azt, hogy a törvényhozás körében hozassanak oly 
intézkedések, a melyek a dolog természete szerint az 
adminisztrációnak s a végreha j tó hata lomnak körébe 
tar toznak. Nem bizonyos érdekeket óvnánk meg, hanem 
egyenesen veszélyezte tnénk egyes érdekeket , hogyha 
külön törvények által k ivánnók elismerni a mindennapi 
élet gyakor la t i szükségletei t a felmerülő vallások tekin-
te tében , inert bármely províziót vennénk is fel egyes 
törvényekbe, ha az elismerést a törvényhozásnak tar-
t anok fenn, akkor az adot t jogoknak megszünte tése is 
többé-kevésbé ide tar toznék. 

Ne csak arra gondol junk , hogy egyes vallásfele-
kezetek kele tkezhetnek, hanem arra is, hogy ezen val-
lásfelekezeteket szigorító in tézkedéseknek kell alávetni, 
esetleg azoknak egyházi je l legét meg kell vonni , és 
őket el nem kell ismerni. Ezek oly diszpozicziók, me-
lyek a végreha j tó ha ta lom körébe ta r toznak és ezért 
sokkal helyesebb meghatározni az i t t megál lapí tandó 
elvek alapján azon határozatokat , a melyek közöt t a 
végreha j tó hatalom mozogni köteles, sokkal helyesebb 
ezt a végreha j tó ha ta lomra bizni, a mely különben is 
minden egyes cselekményeér t a törvényhozás minden 
fak torának felelős, annak folytonos ellenőrzése alatt áll, 
mintsem hogy azért, hogy a törvényhozás intézkedhes-
sék ily dolgokkal esetleg veszélyeket provokál junk, és 
ott, a hol a rögtöni intézkedésnek szüksége merül föl, 
az adminisztrácziót arra kárhoztassuk, hogy egyes j ogok 
megvonása, vagy egyes intézkedések megtétele véget t 
először a tö rvényhozásnak jóváhagyásá t kel l jen kikérni. 

Én , mél tóságos főrendek, a második fe jezete t egy, 
a val lásszabadságról szóló javas la t oly kardinális részé-
nek tekintem, hogy azt a nélkül, a gyakorla t i élet 
követe lményeinek megfele lőnek nem ta r tanám és életbe 
lép te the tőnek nem vélném. Ezé r t sa jnála tomra kény-
te len vagyok kijelenteni , hogy a főrendiháznak böl-
csesége másként is ha tározna ezen második fe jezetre 
nézve, én kényte len lennék annak u j abb elhatározását 
egy második alkalommal is annak föntar tása tekinte té-
ben kikérni . De ha már azon thémákról szólunk, hogy 
mikre nézve leszünk kényte lenek talán a főrendiház 
u j a b b magas elhatározását kikérni, kényte len vagyok 
visszatérei, az imént le tárgyal t 6. szakaszra is azért, 
hogy ki je lentsem azt ő exczellencziájával szemben, 
hogy lia bármilyen sorrendben ál lapí t tatot t volna is 
meg eredet i leg a j avas la tban az egyházaknak a felso-
rolása, én arra súlyt nem helyeztem volna. 

Bizonyí tékát szolgál ta t tam annak, hogy egyik 
tö rvényünkben igy, a más ikban ugy vannak azok fel-
sorolva. E r r e a lapí to t tam azt, hogy a módosítás szük-
ségét nem látom, és csakis ugy tudnék abba belenyu-
godni, ha ő excellenciája ki jelentené, hogy azt maga 
is csak sti lárisnak tekint i . Minthogy azonban ő excel-
lenciája ki jelentet te , hogy azt maga stilárisnak nem 
tekinti , sőt egyenesen hangsúlyozta, hogy ez egy vív-
m á n y : én sajnála tomra már most kénytelen vagyok 
kijelenteni , hogy daczára annak, hogy ezt alárendelt 
kérdésnek tekintem, erre vonatkozólag — természetesen 
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nem ez alkalommal — hanem arra az esetre, ha a 
képviselőház hozzájárulásá t szerencsések leszünk ki-
nyerni, ú j r a kényte lenek leszünk ezen magas ház bölcs 
elhatározását kikérni . K é r e m a II . fe jeze t fentar tását . 
(Helyeslés balfelől.) 

Román Miron metropol i ta : A miniszterelnök u r 
ő excellencziája . . . (Felkiál tások. Nem a 6. §-nál 
vagyunk !) 

J ó l tudom, hogy nem a 6. §-nál vagyunk , de ha 
már a miniszterelnök ur ő excel lencziája j ó n a k lá t ta 
visszatérni azokra, amik a 6. §-nál tör téntek , u g y hiszem, 
nekem is meg van az a jogom, hogy ki je lentése imet 
még egyszer megtehessem. (Helyeslés jobbfelől .) Meg-
lehet, hogy a miniszterelnök ur ő excellencziája nem 
volt egész figyelemmel azokra, amiket én k i je len te t tem, 
mer t én ő excel lencziájának beszéde u tán , k i j e len te t t em 
tisztán, hogy én is csak stiláris módos i tványnak veszem 
ezt és nem k ivánom azt, kogy egy i lyen sorrend álla-
pitassék meg egyszer-mindenkorra . Ezzel ugy hiszem 
tisztázva van a kérdés. 

Zichy Nándor gr. : A miniszterelnök ur volt kegyes 
a veszprémi püspök u rnák javas la tá ra vona tkozólag 
egy kérdés t és egy a jánla to t tenni . A mél tóságos püspök 
ur erre felelni óhaj t , és én azt hiszem, hogy e felelet-
nek megadása nem tagadha tó meg ő mél tóságától . 
(Helyeslés.) 

Báró Hornig Káro ly veszprémi püspök : Nagymél-
tóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! Tisztelet tel 
csak azt akarom kijelenteni , hogy a nagymél tóságú 
miniszterelnök ur ki jelentései engem személyesen egye-
lőre megnyugta tnak , és azért azokat köszönet te l veszem. 

Mindazonáltal , miu tán azt mondot tam, hogy nem 
a je lenlegi kormány alat t félek at tól az áramlat tól , 
amelyet jeleztem, én biz tos i tékot keresek arra nézve, 
hogy a tö rvény el ne ferdi t tessék a jövőben. É n tehá t 
bá tor vagyok azokra, amiket a miniszterelnök ur mon-
dott , indí tványozni , hogy ezen H- ik fe jeze tnek czime 
ekként vál toztat tassék meg, „a jövőre tö rvényesen el-
ismerendő vallásfelekezetekről ." Ké rem a nagymél tó -
ságú elnök urat , hogy ind í tványomat a maga során 
szavazásra bocsátani mél tóztassék. (Helyeslés a j o b b -
oldalon.) 

Zichy Nándor g r ó f : Távol legyen tőlem, nagy-
méltóságú elnök ur és a mél tóságos főrendiház, hogy 
türelmét akarnám bármivel is fárasztani . A t á rgyra 
nézve e lmondot tam már néze temet és ha, bár ahoz 
sok volna m é g hozzáadható, mégis elhal lgatom azt, az 
egyszerűsítés érdekében, mél tóztassék azonban kegye-
sen tudomásul venni, hogy én ind í tványomat azon 
módosítással, amelyet Vécsey báró ő mél tósága java-
solt, k ivánom szavazásra bocsátani , i l letőleg a „nem" 
szót én is k ihagyni kivánom, ami t isztán stiláris dolog. 

Elnölc: A házszabályok ér te lmében az indí tványok 
közül az bocsátandó legelőször szavazásra, mely a leg-
távobb áll az eredeti szövegtől. Azér t első sorban a 
a szavazás Zichy Nándor gr. indí tványa fö lö t t fog meg-
ej tetni . H a ezen indí tvány elesik, akkor következnék 
br. Horn ig ő méltóságának az indi tványa. Fe l t eszem 
tehá t a kérdést . 

Tiz t a g névszer int i szavazást kiván, föl teszem 
tehá t mégegyszer a kérdés t . Azok, k ik Zichy N á n d o r 
gróf ind í tványá t e l fogadják, mél tóztassanak nemmel 
szavazni. (Nagy zaj.) 

Wekerle minisz tere lnök módosí tás t e l fogadja . 
A 7—21. §§-okat észrevétel nélkül fogad ták el. 
A ha rmadik fe jeze tnél szólásra je lenkeze t t g róf 

András sy Aladár . I nd í tvány t ad be, hogy e fe jeze t 
egészen kihagyassék. Az igazságügyminisz ter érvelései 
a fe lekezetnélkülég mellet t őt nemcsak hogy meg n e m 
nyer ték , sőt el lenkezőleg : nyi la tkozataiból azt ve t t e ki, 
hogy ő leg inkább a t u d o m á n y alapján s egészen a 
kötelességérzet oly magas la tán álló egyénekről szólott, 
a kik a felekezet i t ámasz t é le tökben minden i r ányban 
nélkülözhet ik ; szóló azonban nem ezek érdekében szólal 
fel, hanem inkább azoknak a mil l ióknak száma érdekli , 
a kik éppen nehéz órákban mindenfé le körü lmények 
közt, s egyál ta lában sa já t maguk megnyug ta t á sá ra keres-
nek s ta lá lnak szükségesnek felekezetet , a melyre tá-
maszkodhassanak . Már mos t ez a tö rvény nem j ö h e t 
lé t re su t tyomban, az nyi lvánosan minden nyelven, min-
den község asztalán fog feküdni , mindenk inek t u d t á r a 
fog j ö n n i s mindenk inek f igyelmét magára f o g j a vonn i 
s mi t olvas belőle a n a g y tömeg, a mi l l iók? Azt, h o g y 
a valamely felekezethez való tartozásról , a melyről az t 
ta r to t ták , hogy a bizonyos morál is kötelezet tség, bizo-
nyos v i r tus az ál lamban, maga a tö rvény m o n d j a ki, 
hogy arra szükség nincs, mer t máris provideá l egy oly 
u j ál lapotról , a melyre ma m é g szükség n e m lehet. 

Elhiszem, hogy lesznek egyesek s csoportok, akik 
a vallási formákra , felekezet i állásra, kü lönösen szer-
ta r tásokra n e m szorulnak, de a szegények ezekre ezután 
is rászorulnak s igy ezeket a vallástól elzárni sem idő, 
sem alkalomszerűnek nem találja, hanem azt hiszi, hogy 
e kérdés megoldásá t h a g y j u k azon momentumra , a 
mikor ez szükségessé fog válni, a mikor olyan töme-
gesen fognak nevelődni a t u d o m á n y alapján, az önérzet 
a lapján az alsóbb ré tegek, hogy szükségük lesz erre a 
kü lön törvényhozás i intézkedésre. Kér i az ind í tvány t 
e l fogadni és a 22. §-ra á t térni . 

Gáli József j egyző olvassa András sy Aladár gr . 
ind í tványá t : „A harmadik fe jeze t k ihagyandó és eszerint 
a negyedik fe jeze t lesz a harmadik és 22. §. lesz a 
25. §. és igy tovább ." 

Gróf Zay Miklós : Bizik a ko rmány hazafiasságá-
ban, hogy miu tán lételének alapja biztosí tva van, n e m 
fog ja az országot tovább i bonyodalmaknak, további 
veszedelemnek kitenni, de azon alvilági szellemet, me-
lyet fel idézett , vissza f o g j a varázsolni oda, a honnan 
fel idézte. 

A vallás szabad gyakor la táról szóló tö rvényjavas-
la tnak tárgyalás alat t levő fejezete, — úgymond — 
nincsen egészen összhangban a javasla t czimével és 
szerinte ez bá t ran kihagyható , anélkül, hogy az elv 
maga csorbát szenvedjen, sőt szerinte e műté t által 
maga az elv megt i sz t í t ta tnék azon salaktól, a me ly 
a val lás ta lanság te r jesz tése révén t apad hozzá. (He-
lyeslés jobbfelől .) 

Részemről v ívmánynak tar tom, hogy Magyaror -
3* 
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szág ismét beigazolja azt, l iogy a szabadság klasszikus 
fö ld je kiván maradni , hogy mind a jó anya, egyenlően 
mér mindazoknak, kik i ránta való fiúi kötelességüket 
hiven te l jes i t ik ; de nem ta r tom v ivmánynak azt, hogy 
ta lá lkozot t kormány, mely minden szükség nélkül, 
a nélkül, hogy a közvélemény komolyan kivánta volna, 
behozza és engedélyezi a felekezetnélküliséget , min tha j 
csak csábitani akarná az embereket arra, hogy feleke- | 
ze tnélkül iekké vál janak. Mert mi t j e l en t az de facto, 
mél tóságos főrendek, hogy valaki , valamely felekezet 
köte lékébe t a r toz ik? Azt je lent i talán, hogy az illető 
felekezet tana iban liinni, minden vasár- és ünnepnapon 
a t emplomba j á rn i kö te les? Nem, hanem je len t i azt, 
hogy az illető felekezet terheiből a maga részét k ivenni 
és gyermekei t ezen felekezet t ana iban nevelni tartozik. 

H a nemcsak felekezeti, hanem egyenesen az állam 
érdeke szempont já tó l t ek in t jük a dolgokat , azt lá t juk , 
hogy egészen máskén t alakul e lőt tünk az a tö rvény-
javaslat , min t a mit a liberális ha tásvadásza t akar fel-
tün te tn i . H o g y a felekezetnélküliség ár ta lmára van a 
létező felekezeteknek : azt ugy hiszem, minden szoknyás 
gyerek belát ja . E n meg ha tá rozot tan állitom, hogy a 
felekezetek nem állanak fenn az állameszme rovására, 
feltéve, hogy azokat a magyarság érdekében fe l tud juk 
használni, hogy au tonómiá juka t a kellő ta r ta lommal 
lá t juk el, mer t a felekezetek nem csupán a gyökeres 
magyarságot oszt ják több felé, de megosz t ják a nem-
zetiségeket, azoknak elégület len elemeit s ezáltal egyes 
csoportok képződnek, a melyekben magyarok állanak 
nem magyarokkal szemben és a melyekben kis jó 
akarat tal sikeresen lehet a nemzetiségi aknamunka 
ellen küzdeni. Az az általános egység, a melyről egyes 
na iv ábrándozok álmodoznak, nem egység volna, hanem 
kétség és mellette nem egységes, hanem kétséges 
volna a magyar állameszme. 

A vallás szabad gyakor la táról szóló tö rvény javas -
la tnak ezen fejezete, a felekezetek ere jének elforgá-
csolására, megbontására vezet és u ta t ny i t az állam-
ellenes kot ter iának arra, hogy a felekezeti fegyelem 
alól k ivonván magukat , a ki lépést fenyegető eszköznek 
használhassák fel hi tsorsosaik terrorizálására. 

U g y látszik, min tha az egyházpol i t ika mögöt t 
azon hátsó gondola t lappangana , hogy egy szép napon 
az összes felekezeti iskolákat ál lamosítani akarnók. 

Avagy a közokta tásügyi tárcza olyan dúsan lesz-e 
dotálva a jövőben, hogy el f o g j a lá tni aprópénzzel az 
összes protes táns iskolákat, nem is szólva azon száz 
és száz ovodáról, a miket még alapítani kellene, ha 
lehetne ? 

Avagy a kormány a magyar papoka t a pusztulás 
szélére akar ja ju t ta tn i , csak azért, hogy a pánszláv és 
dákoromán papok is e lpusz tu l janak? (Mozgás balfelől.) 
A min thogy az egyházpoli t ika egy füs t alat t rövidí t i 
meg a kathol ikusokat , protes tánsokat és óhi tűeket . 

A minap ta lá lkoztam egy derék egyházpoli t ikussal , 
a ki folyvást azzal védte a felekezetnélküliséget, hogy 
hisz a kormány nem parancsol ja , hogy valaki feleke-
zetnélküli legyen, mint a hogy a házassági jogról szóló 
törvényjavas la t sem t i l t ja meg az egyházi házasságot. 

Ez a világra szóló érdeme mindenesetre megvan 
a javasla tnak, benne a felekezetnélküliség nem parancs, 
de csábító alkalom a vallástalanságra. (Elénk tetszés 
balfelől.) E l fogadom Andrássy Aladár indí tványát . (Él-
jenzés jobbfelől.) 

Gróf Kun Géza eláll a szótól. 
Báró Vay Béla a tö rvényjavas la to t ugy, a mint 

van, elfogadja. (Elénk helyeslés balfelől.) 
Gajzágő Sa lamon : Gróf Andrássy Aladár indí tvá-

nyá t el nem f o g a d j a és habár sajnálat tal , de tel jes 
ha tározot t sággal rááll azon alapra, melyet a törvény-
javasla t fel tár . Legkevésbbé sem fog ja magát azáltal 
feszélyeztetni , ha a j e len esetben a törvényjavas la t 
nem volna szerencsés a főrendek hozzájárulását is meg-
nyerni . Hiszi, érzi és val l ja azt, hogy Magyarország, 
mely egyedül szabadságszerete tének tu la jdon í tha t j a 
fennállását , min t azt a nagyváradi b ibornok-püspök is 
mondot ta , men tü l hamarabb és megfontolva , éppen a 
je len leg muta tkozó körülményeket , arra a tér re lép, 
melyet a tö rvényjavas la t kiszabott . 

Mert minden t el lehet nyomni , minden t meg lehet 
akadályozni, a mi cselekvőleg muta tkozik az állami 
életben, de megakadályozni azt, a mi nem muta tkozik 
cselekvőleg, hanem egyedül a szivek re j tekében van, 
soha semmi körü lmények közt n e m lehet. E l fogad ja a 
törvényjavas la to t . (Elénk helyeslés és tetszés balfelől.) 

Eötvös Lo ránd báró vallás- és közokta tásügyi 
min isz te r : (Felkiá l tások: Szavazzunk! H a l l j u k ! Hall-
j uk ! ) A 3-ik fe jeze t vál tozat lan elfogadását ú jbó l kéri. 

Mint veszélyt emii tet ték föl — fo ly ta t ja — hogy 
a tö rvényjavas la t e fe jezete az annak 1. §-ában kife-
jeze t t elvből folyó következményt , t. i. hogy feleke-
zeten kívül álló egyén is szabadon követhe t i h i té t és 
meggyőződésé t ebben az országban, nyí l tan kimondja . 
De, mélyen t. főrendiház, én azt tar tom, hogy valamint 
a személyes ér intkezésben joggal megk ívánha t juk attól, 
k i t t isztelni akarunk, hogy nyúlt szóval ál l jon e lénk : 
u g y akkor, midőn egy tö rvény a néphez szól, szintén 
szükséges, h o g y nyí l tan fejezze ki és mond ja meg, 
amit akar. E tö rvényjavas la t a vallás szabad gyakor-
lásáról szól s az i t t hal lot t felszólalásokból én azt vet-
tem ki, hogy némileg u g y akar ják e javas la to t értel-
mezni, mint amely csupán a különböző vallásfelekeze-
tek közti szabad választást enged meg, holot t ebben 
nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy a val-
lási meggyőződés és az ember végczél jainak megíté-
lése dolgában szabadon követhesse mindenki meggyő-
ződésé t ; követhesse azt oly módon, hogy valamely 
felekezet tanai t e l fogadja, de követhesse oly módon 
is, hogy oly vallási, vagy oly filozófiai t anoka t fogad-
ha t el, melyek egy felekezethez sem tartoznak. 

E nézet el lenében Szász Káro ly ő méltósága egy 
hasonlatot , vagy hogy ne lehessen a sántikálás gya-
n ú j á b a venni : egy analógiát hozott fel, azt mondot ta 
ugyanis , hogy hiszen a tö rvény megengedi ugyan azt, 
hogy kiki szabadon megválaszthassa vagy változtat-
hassa illetőségét, de mégis, megszabja, hogy minden-
k inek kell bizonyos i l letőséggel bírnia, mindenkinek, 
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ha az állam polgára kiván lenni, valamely lielyen az j 
illetőségi jogot kell megszereznie. j 

Igaza volna akkor, ha oly viszonyokról volna szó, j 
melyek valamely polgári jogokra vonatkoznak, de nincs 
igaza nézetem szerint akkor, mikor az egész belső meg-
győződéséről, a lelkiismereti szabadságról van szó, mert 
hiszen semmiféle törvényt nem hozhatunk arra, hogy 
mindenki köteles bármely kérdésben akár vallási, akár 
más kérdésben valamely meggyőződést alkotni magának. 
Hiszen ez olyan követelés volna, mintha ma egy tör-
vényt akarnánk hozni, mely szerint mindenki köteles 
a maga polit ikai meggyőződését az által kinyilatkoz-
tatni, hogy valamely párthoz csatlakozik. I t t , a hol 
belső meggyőződésről van szó, azt hiszem, nem alkal-
mazhat juk az idézett analógiát, a mely talán érvényes 
volna, ha egyik vagy másik i rányban joggyakorlatról 
volna szó. (Elénk tetszés balfelől.) 

Azt az álláspontot, melyet a kormány a törvény-
javaslatban elfoglal, sokan olyannak is jelezték, a m e l y 
nagyon hamarosan az örvény felé vezet, sőt egy igen 
t. főrendiházi tag azon állitásomat, hogy hiszen i t t csak 
lassú haladás tör ténik az Európaszer te általánosan el-
ismert uralkodó elvek megvalósitása felé, mint jó vicz-
czet dicsérte meg. Ezzel szemben bátor vagyok mégis 
azon álláspontomat hangsúlyozni, hogy én ezt a lépést, 
mely a törvényjavaslatban kontemplálva van, korántsem 
tar tom elhamarkodottnak, hanem igenis olyannak, mely 
csak megfontolva halad előre, mert i t t nincs szó sehol 
sem a fennálló rend megbolygatásáról, hanem arról, 
hogy fenntar tsuk azon viszonyokat, melyek a ma már 
nálunk bevet t és beveendő vallásfelekezetekre vonat-
koznak, lehetőséget ad junk csupán arra, hogy mindenki 
azon meggyőződést, melyet szive mélyében hord, nyi l tan 
magáénak is vallhassa. 

E s azon intézkedések is, melyek részben ezen 
törvényjavaslatban, részben az ezzel egyidejűleg be-
nyúj to t takban foglaltatnak, előtüntet ik és k imuta t ják 
azt az u ta t és irányt, a melyben a kormány és a tör-
vényhozás e tekinte tben haladni kiván. 

Attól, hogy e felekezetenkivüliség valóban veszé-
lyes vallástalanságot okozna a hazában, azt hiszem, 
nem kell ta r tanunk akkor, ha minden tényező, melynek 
érdekében van a vallásos és erkölcsös életnek fentar-
tása, megteszi a magáét. (Tetszés balfelől.) 

A törvényjavaslat ez ^irányban már gondoskodik, 
gondoskodás történik benne arról, hogy valakinek ab-
beli elhatározása, hogy egy vallásfelekezetet elhagy, 
ne lehessen elhamarkodás dolga ; hogy csak érett meg-
fontolás u tán tehesse e lépést ; gondoskodik arról, 
hogy azon terhek alól is melyektől a felekezetnek el-
hagyása által netalán szabadulni kivánna, ne rögtön, 
hanem csak idő folytán szabadulhasson. De aztán gon-
doskodás tör ténik a vallástalanság ellenében azon tör-
vényjavaslatban, melyet u tóbb fogunk tárgyalni, mely 
a gyermekek vallásáról szól és a melyben határozot tan 
megállapíttatik az, hogy minden gyermek, akármicsoda 
feletkezethez tartozónak vagy felekezetnélkülinek gyer-
meke is, vallásos nevelésben részesüljön. Tehát gon-
doskodik e törvény és a másik később tárgyalandó 

törvény arról, hogy a vallás tanában mindenki része-
sülhessen, hogy ne a meggondolat lan gyermekkorban 
tör ténjék az elhatározás, hanem csak az érett korban 
akkor, mikor már az illető a vallás tanai t megismer-
vén, a vallás tanaiban részesülvén, dönthet a kérdésben. 

Meg vagyok róla győződve, hogy valamint az 
állam és a kormány meg fog ja tenni mindazt, a mi 
szükséges ezen törvényjavasla t mellett is arra, hogy a 
vallásosság ebben az országban ki ne pusztul jon, ugy 
meg fog ják ezt tenni mindazok, a kik az egyes fele-
kezetekben a vallás tanai t hirdetik. Sőt azt hiszem, 
hogy épen ezeknek működésében van meg a vallásos-
ság legnagyobb garancziája. Meg vagyok győződve 
arról, hogy a hol a j ó pap gondoskodik hiveinek erkölcsi 
jólétéről , gondoskodik arról, hogy a vallás tanai a hívek-
nek igazán szivébe csepegtessenek, ott a vallástalanoknak 
oly nagy seregéről, a mint i t t említtetett , egyátalán 
nem lehet szó, és nem fog beállani az eset, hogy egész 
községek hagy ják ott vallásukat, mer t azt hiszem, hogy 
az ily esetekben nemcsak mindig az illető községek 
lakosságától f ü g g az, hanem igen sok esetben ezen 
községek lakosságát vallási tekinte tben vezető lelké-
szektől. 

Meg vagyok győződve arról, hogy a vallásos érzü-
letnek a felekezetek papja i által való fentar tása mellet t 
egyáltalán nem lehet szó arról a veszedelemről, hogy 
a vallástalanok száma nagy tömegekben szaporodjék és 
nem hiszem, hogy e tek in te tben a szabad elhatározást, 
a lelkiismeretet valami kényszer eszközzel kell jen a tör-
vénynek befolyásolni. Az apostolok meghódí to t ták ezt 
a világot, pedig nem álltak mögöt tük római katonák, 
és meg vagyok győződve arról, hogy a mi lelkészeink 
is összefogják ta tani híveik közösségét a nélkül, hogy 
rendőrök legyenek a há tuk mögött . 

Kérem a méltóságos főrendeket , hogy ezt a feje-
zetet a maga egészében és részleteiben változatlanul 
elfogadni méltósztassanak. (Helyeslés balfelől.) 

Gróf Keglevich I s tván a fe jezetet változatlanul 
elfogadja. 

Elnök: Tíz tag névszerint i szavazást kért. Fel te-
szem a kérdést . A kik Andrássy Aladár gróf indí tványát 
elfogadják, mely szerint a harmadik fejezet kihagyandó : 
igennel szavaznak, kik nem fogadják el, nem-mel. 

Gróf Bánffy György jegyző (olvassa a névsort) : 

Elnök : A jegyzők összeszámítván a beadot t sza-
vazatokat , igen-nel szavazott 122, nem-mel 96, ennél-
fogva gróf Andrássy Aladár indítványa, mely szerint a 
IH. fejezet kihagyandó, elfogadtatik. 

Következik a IV. fejezet. 

II. Epizód. 
Van-e keresztelési kényszer? 

Wekerle Sándor miniszterelnök : A III. fejezet ki-
hagyásából nem következik, hogy a 26. §-t módosítani 
kellene, mert a gyakorlati élettel számolni kell. Ma van-
nak felekezeten kívül állók, akiknek anyakönyvezése ira t 
intézkednünk kell. 

Itt nekünk már provokálni kell arra, hogy azon 



252 RELIGIO. 252 

törvényben, melyben a gyermekek vallásáról intézkedünk, 
ezekről is fogunk intézkedni. 

Ez a 26. és különösen a 27-ik §-ra vonatkozik, 
illetőleg arra, mely az anyakönyvezésről szól, mert fele-
kezeten kivül állók tényleg vannak és lesznek nálunk, 
akár benne van a törvényben, akár nincs. 

Nálunk keresztelési kényszer nincs behozva. 
Schlauch Lőrincz bibornok, nagyváradi püspök : 

De igen: 
Wekerle Sándor miniszterelnök : Eddig nincs. Emi-

nencziád hivatkozik egy megyei szabályrendeletre. De 
nálunk keresztelés kényszer nincs behozva (Ugy van ! Ugy 
van ! balfelől). 

(Schlauch Lőrincz szólásra jelentkezik.) 
Méltóztassék emineucziád meghallgatni, azután én 

nagy türelemmel fogom argumentumait végig hallgatni. 
Nálunk van már hét oly vallásfelekezet, mely tör-

vényesen nincs elismerve ; ezek részint, mint vallásfeleke-
zetek működnek, részint hitközségekké nem alakulva, 
vallási csoportosulatokat képeznek, némelyek mint közsé-
gek is működnek. Ezeknek egyrésze, mint felekezeten 
kivül áhó tartatik nyilván, mert ha gyermekeiket meg 
nem keresztelik, az egy valláson levők gyermekeiket val-
lása iránt semmi törvényünk kötelezőleg nem intézkedik. 

Ha valaki azt mondja, hogy ő baptista, fennálló 
jogrendünk szerint arra ráfoghatjuk ugyan, hogy a fele-
kezeti kényszernél fogva nem tekintjük baptistának, ha-
nem katholikusnak vagy protestánsnak ; de ha egy vallást 
követő szülőknek, kik magukat baptistáknak nevezik, 
gyermekük születik, miután keresztelési kényszerünk nincs 
és az egyvallásuak gyermekeinek vallása iránt törvényeink 
nem intézkednek, ha az a gyermek meg nem keresztel-
kedik, kénytelenek vagyunk ma is felekezetnélkülinek 
tekinteni. S ez a jogállapot és a gyakorlati életnek szük-
sége azáltal, hogy a harmadik fejezet kihagyatott, az az 
életből nincs eliminálva. 

Talán ez a leghathatósabb bizonyítéka annak, hogy 
nem egyszerűen nagy elveket akartunk proklamálni, ha-
nem a gyakorlati élet szükségleteit akartuk kielégíteni 
(Elénk helyeslés balfelől.) és a mindennapi élet ezen 
szükséglete elől elzárkózni nem lehet. Azért igen kérem 
a inéit, főrendeket, hogy a 26. § t változatlanul megtar-
tatni méltóztassék. Természetesen, ha a kikagyott feleke-
zetekre vonatkozólag mily álláspontot foglalunk el az 
alsóházban, azt ott kell kifejtenünk, már ezúttal is ki-
jelentve saját és minisztertársaim részéről, hogy a vallás 
és közoktatásügyi miniszter ur által jelzett elvi álláspont-
ban és argumentumokban a magunk részéről is teljesen 
osztozunk. 

Schlauch Lőrincz szerint nincsen keresztelési kény-
szer az izraelitákra nézve, a nazarenusokra és baptistákra 
nézve, a kikre nézve a kormány másként intézkedett, ugy, 
hogy negik külön anyakönyvezetést engedett, de a többi 
felekezeteknél a keresztelési kényszer még nem is volt 
meg, mert az felsőbb rendeleteken alapul. Azt az állítást 
tehát, hogy Magyarországon keresztelési kényszer nem 
volt, nem fogadhatja el. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter kijelenti, hogy 

Schlauch felszólalása is kétségtelenül bizonyítja azt, hogy 
nincsen keresztelési kényszer. 

Schlauch Lőrincz biboros: Hiszen megmagyaráztam t 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Engedelmet 

kérek, min alapul a keresztelési kényszer? 0 eminenczi-
á ja szerint azon alapul, hogy aki valamely bevett feleke-
zethez tartozik, azt mint annak tagját meg kell keresz-
telni, mert csak igy lehet az anyakönyvbe beiktatni. Már 
most legaliter a nazarénusok bevett vallásfelekezethez 
tartoznak. Engedelmet kérek, itt felekezeti kényszer van 
és ne játszunk a szavakkal, mert legaliter odatartoznak 
és mégis méltóztatott itt elismerni azt a tényt, amit nem 
lehet eltörülni, hogy a nazarénust nem kényszeritik csen-
dőrökkel keresztelésre ; ezeket anyakönyvezi a polgári 
hatóság és a polgári hatóság teszi át azután. 

Schlauch . Lőrincz biboros : Hiszen ezt mondottam ! 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter: Tehát nincsen 

keresztelési kényszer. Mert ha volna keresztelési kényszer, 
akkor ezeket a nazarénusokat, miután őket valamely fe-
lekezethez számitani kell, erővel kellene odavinni és anya-
könyvezni. Tehát méltóztatott elösmerni, hogy nincsen 
keresztelési kényszer, amint hogy tény, hogy nincs. 

Méltóztatott ő eminencziája felsőbb rendeletekre hi-
vatkozni. Igen lekötelezne ő eminencziája, hogyha azokat 
meg is nevezné. 

Schlauch Lőrincs biboros : E pillanatban nem vagyok 
rá képes, egész halmaz van. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter: Ebben a pilla-
natban nem is kivánom. En csak annyit tudok, hogy a 
minisztériumok azt a praxist követték, ezt találtam, mi-
dőn a minisztériumba léptem, hogy erre a cselekményre, 
a mely vallásos cselekmény, az államnak kényszeritő ka r -
hatalma nem adatik meg, annyit tudok, ez volt elődeim 
praxisa és ezt mint tényt felhozom és esetekre is tudok 
hivatkozni. 

Az élet tehát túlnőtt a mi törvényeinkben megsza-
bott korlátokon (Ugy van ! Ugy van ! balfelől) és annak 
szüksége parancsolólag állott elő. Mi történt eddig? Az, 
hogy a kormány rendeleti uton intézkedett a baptisták és 
nazarénusok anyakönyvezése tekintetében és ez a rendelet 
számolt az élet szükségleteivel. Most a méltóságos főren» 
dek megtagadnák azt, hogy ez törvényesen szabályozva 
legyen és most ezt a szakaszt akarják kihagyni. 

En azokhoz, a melyeket ő nagyméltósága előhozott, 
még egy pár esetet hozok fel. Magyarországon senki sem 
gátolhatja meg azt, hogy idegen be ne jöjjön az országba 
és itt le ne telepedjék. Bejöhet ide anglikán, methista és 
oly felekezethez tartozó, a ki az eddig bevett vagy elis-
mert felekezetek egyikéhez sem tartozik. Már most ha 
ez itt letelepedik és magyar állampolgárságot is szerez, — 
mert szerencsére a türelmetlenségnek az a szelleme — 
nincs benne az állampolgársági törvényben, hogy csak 
akkor nyerhet valaki állampolgárságot, hogy ha valamely 
bevett vagy elismert felekezethez tartozik, hát mit csinál-
junk ezekkel ? kényszeritsük, bogy valamely felekezethez 
tartozzanak, vagy felekezeten kivül állóknak ismerjük el 
őket ? Es mit csináljunk azok gyermekeivel ? 

Ezek a tények léteznek is, elő is fognak állani, 
ezek meglesznek, ha szemet hunyunk is, s ba a törvény 
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szövegéből kitöröljük is, mert ez szabályozást igényel. 
Azért, méltóságos főrendek, azt tartom, hogy e szakaszt 
tekintettel az elősorolt tényekre és egyebekre mégis csak 
jó volna fentartani, kivéve, ha a méltóságos főrendek, 
azon nézeten vannak, hogy midőn a törvény kimondja 
minden polgárra nézve, hogy gyermekeiket vallásos neve-
lésben kell részesíteni, elfogadják, hogy ezeket a gyer-
mekeket nem kell abban részesíteni. De az talán mégsem 
czélja a méltóságos főrendeknek, hogy a mivel ostromolták 
a törvényjavaslat minden határozatát, hogy a vallásos 
nevelés ezekre teljesen ignoráltassék. Különben méltóztas-
sék határozni bölcseségük szerint, én kérem a szakasz 
fentartását. (Helyeslés.) 

Zichy Nándor gróf azon módositványt adja be, hogy 
a 26. §-ból töröltessék az egész első sor és a következő 
sor négy első szava, és maradjon a szakasz ugy, hogy „a 
gyermekek vallásáról és vallásos neveléséről külső törvény 
rendelkezik." 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter: Méltóztassék 
megengedni, hogy mielőtt szavazni méltóztatik, még egy 
fölvilágositással szolgáljak. Ugy tudom, hogy a népiskolai 
és a középoktatásról szóló törvényben is foglaltatnak a 
vallásoktatásra vonatkozó pozitív intézkedések, igy tehát 
itt azokra a törvényekre van czélzás, nemcsak a megal-
kotandókra. En nem bírnék oly könnyedén túlesni e kér-
désen, hogy Magyarország nem tegnaptól fogva létezik 
és nem holnaptól fogva él, sőt ő nagyméltósága állás-
pontját még a már elfogadott szakaszokkal sem tudom 
összeegyeztetni. A főrendiház elfogadta a II. fejezetet a 
jövőben elismerendő felekezetekről. 

Ennek a fejezetnek 18. §-a igy szól : A felekezet 
köteles jóváhagyott szervezeti szabályzataiban, később tett 
minden változtatást a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek esetről-esetre jóváhagyás végett bejelenteni. Ha ezen 
változtatás a 7. és 8. §§-okban meghatározott feltételek-
nek meg nem felel, a 4. §. rendelkezéseivel ellenkezik, 
vagy az egyházi határozatok, ima- vagy tankönyvek oly 
rendelkezést vagy tant tartalmaznának, mely a vallásfe-
lekezet tagjainak állampolgári kötelességök teljesitését 
tiltaná vagy törvényben tiltott cselekményt rendelne a 
törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánitás a vallás 
és közoktatásügyi miniszter által haladék nélkül vissza-
vonandó. Ezt méltóztatják elfogadni. No most méltóztas-
sék erre megfelelni, ha ez eset beáll, az ily felekezetek-
től az elismerés visszavonatik, mik lesznek ezek ? Törvé-
nyesen elismert felekezetek többé nem, e javaslat rendszere 
szerint felekezet nélküliek lettek volna. 

De méltóztassék ez álláspontot legaliter kizárni, hát 
kérdem, mit csinálnak ezek ily visszavonás esetében ? 
Kényszeritjük őket, hogy korábbi hitükre visszatérjenek, 
vagy más felekezetekhez csatlakozzanak, vagy megint 
ujat alkossanak. Méltóztatnak ezekből látni, hogy egy-
szerű kihagyásokkal ily törvényjavaslatokat, melyeknek 
részei egymással összefüggnek, módositani nem lehet. Itt 
megint igen nagy hézag van a törvényjavaslatban, még 
pedig a már elfogadott határozatok tekintetében. Most 
már nem lehet azokat másoknak tekinteni — hacsak nem 
méltóztatnak a legodiózusabb kényszer alapjára állani,— 
mint ismét felekezetnélkülieknek. Ezek gyermekei vallá-

sos neveléséről mégis csak kell gondoskodni; vagy mél-
tóztatik ezeket egészen szabadjára bocsájtani? 

Ez tehát szintén azt bizonyítja, hogy talán mégis 
jó lesz a szakaszt ugy fentartani, amint van. (Tetszés.) 

Elnök a szavazást elrendelvén, kiderült, hogy 101 
főrendiházi tag szavazott gróf Zichy Nándor indítványa 
mellett és 91 ellene ; ennélfogva gróf Zichy Nándor in-
dítványa elfogadtatott. 

A 27. § t szó nélkül elfogadják. 
A 28. §-nál felszólal 
Gróf Zichy Nándor és módositványt nyújt be a 27. 

§-hoz. Az elnök azonban a módositványt szavazásra nem 
bocsátja, mert a §-t már előbb elfogadták. 

A 28. és 29. §§-at elfogadták. 
Elnök : Eszerint a törvényjavaslat szakaszonkint végig 

letárgyaltatván, következik a törvényjavaslatnak egyetemes 
megszavazása. 

A kik a javaslatot a módosításokkal együtt elfogad-
ják, álljanak fel. 

A szavazás megtörténvén, a többség a javaslatot 
nem fogadta el. 

Elnök : Eszerint a méltóságos főrendek a törvény-
javaslatot nem fogadják el, miről a képviselőház szokott 
módon értesíttetni fog. 

A zsidó vallás reczeptiójáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalása a főrendiházban. 

(Október 8-án.) 
Elnök : Szlávy József koronaőr. 
Első szónok Szontagh Pá l : Nagyméltóságú elnök, 

koronaőr ur ! Méltóságos főrendek ! Ha ezen törvény-
javaslat elfogadására engem nem ösztönözne más, már 
a humanismus és az örök igazság megmásí thatat lan 
és érinthetet len elve is ösztönözne annak elfogadására. 
De én találnék erre sok egyéb más argumentumot . 
Nevezetesen ragaszkodik, ugy látszik, Magyarországon 
a zsidóság ennek a törvényjavas la tnak az elfogadásá-
hoz, tehát magára nézve hasznosnak tar t ja , az a faj , 
a mely leginkább beleolvad a magyar állameszmét 
elismerő, — nem mondom magyarizmusba, — de ebben 
is Magyarországon a legbeolvadottabb elem ; azon-
kivül soha eszébe nem j u t o t t a zsidóságnak államot 
akarni alkotni az államban. H a mondom, ezek nem 
ösztönöznének is, még találnék elég argumentumot 
a törvényjavaslat elfogadására. Engedelmet kérek 
a méltóságos főrendiháztól arra, hogy leszálljak a 
magas páthósz színvonaláról és erre némi jogo-
sultságot vegyek igénybe, mer t a tanácskozási rend, 
melyet ezen magas házban tapasztalni, nem mondom, 
hogy szerencsés, azt sem mondom, hogy szerencsétlen 
voltam, J ianem a melyet módomban volt tapasztalni, a 
conservatiónak, hogy ugy mondjam, e magas házban 
már elhagyott modora és sportszerűsége fel jogosít 
talán engem is, hogy egy argumentumot ezen javaslat 
elfogadása mellett, lia nem is ilyen magas páthószu 
nagy örök igazság, s nem a humanismus szempontjá-
ból, elmondjak. 

Midőn Kemény János egykori erdélyi fejedelem 
Bécsben jár t , hogy az ő főnökének Bethlen Gábornak 
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a habsburg- lothar ingia i házban feleséget keressen, a 
hol szerencsésen kosarat is kapot t , akkor ta lá lkozot t 
— mint emlékirataiban emliti — Pázmán P é t e r bib őr-
nők és esztergomi érsekkel, a ki az emlékiratai szerint 
azt mondta neki : Kedves öcsém uram, szerencse, hogy 
Erdé lyben — m é g akkor E rdé ly országban — nemzet i 
fe jedelem lát ta t ik floreálni, mer t ha ez m e g fog szűnni, 
— m o n d j a a kardinális — akkor m a j d a galléra mögé 
pöknek urnák és főpapnak i t t Bécsben egyaránt . E z t 
mond ta a kardinális . 

Már most én azt az analógiát állitom fel és azt 
mondom : valóban szerencse, hogy az osztrák-magyar 
monarchiában a zsidóságnak, némelyek szerint, már is 
oly nagy befolyása van, már is annyi szüksége muta t -
kozik, hogy az tá rsadalmi lag beolvasztassék, — arról 
pedig kétség soha sem lehet, hogy íinancziális tek in-
te tben szükség van reá, tehát , hogy bizonyos tek in te t -
ben már is bizonyos ha ta lomra te t t szert ; mer t ha 
lábra fog kapni a reactionárius, vagy mint mondtam, 
amaz u j a b b irányzat , és ismét egy lépéssel há t rább 
bukunk a tö rvényjavas la t elejtésével az ebben muta t -
kozó iránytól , akkor mi is e lmondha t juk , hogy ha 
egyszer d iadalmaskodot t a zsidóság ügyén az u j i rány-
zat, akkor nemsokára galléra mögé f o g j á k pökn i ugy, 
a mint a kardinál is mondta , a lu theranosoknak és a 
kálvinis táknak egyaránt . 

Ez az a mit ki akarok kerülni és a mivel szem-
beállani akarok és mindörökké fogok, azért a törvény-
javaslatot egész te r jede lmében elfogadom. 

— Következe t t a ka thol ikus ellenzék vezérének 
kiválóan sikerült következő beszéde : — 

Zichy Nándor g ró f : Nagymél tóságú elnök u r ! 
Méltóságos főrendek ! Komoly dolog mindenkor a tör-
vényhozás, ezen tö rvényjavas la tnak megbirá lása pedig 
szerintem kétszeres komolyságra int , mivel e hazának 
egyik érdemes osztályában bizonyos fel indulást oko-
zott és mivel sokan, min t a mél tányosság és igazság 
mértékét , első sorban a lkalmazandónak vélik. 

Legyenek meggyőződve a méltóságos főrendek, 
hogy előt tem ez alkalommal lebeg az ó- tes tamentomi 
szentirás, mely a zsidó f a jnak és nemzetnek örökké-
tar tó múltbel i állását l e lkünkbe véste, a mely a kinyi-
la tkoztatot t val lásnak úgyszólván előcsarnokát képezi 
és mindaz, a mi abban foglal tat ik, le lkemet mélyen 
eltölti, rokonszenvemet nagy mér tékben bi r ja . 

De lelkem előtt és le lkemben él egyszersmind a 
keresztény hit t ana és érzése, az a hit, a mely általá-
ban a felebarát i szeretetet h i rdet i és az az egyház, 
a mely óvenkint az izraeli tákért imádkozik, a mely 
minket tanit , hogy minden fe lebará tunkat szeretni kö-
telességünk. 

Ne méltóztassék tehát hinni, hogy bármily ellen-
szenv élne bennem, midőn e javaslathoz egész komoly-
sággal és a helyzetnek tőlem telhető méltánylásával 
igyekszem szólani. 

Többet mondok. A társadalmi élet ma ugy alakult, 
hogy bárkivel találkozunk, nem kérdezzük : mi a vallá-
sod, mi a nemzetiséged. Mindenkit , a ki a tá rsadalmi 
életben becsületesen teljesit i feladatát , a lehető legna-

gyobb előzékenységgel fogad juk s e l ismerjük benne 
azt, a ki becsületes munkával , értelmiségével állapotai 
javí tásához, a haza jó lé tének előmozdításához járul . S 
bármi legyen azon egyéniségek, vagy azon egyéniségek 
csopor t jának neve, hite, nemzet isége és f a j a : annak a 
lehető legnagyobb s legtágabb mér tékben szeret jük 
kiszolgáltatni mindazon előnyöket, mindazon diszt és 
örömet, szóval mindazt a honpolgár i kötelességek tel-
jes í tésének magas terén, a mi t a haza és állam nyú j -
tani képes. 

Mindezeket azonban kellő object ivi tás és komoly-
sággal kell cselekedni, mer t különben megszűnik lenni 
az, a mi és nem igaz, gyermekes j á tékká fajul . Nekem 
tehá t kötelességem, midőn e javas la t ró l van szó, kér-
dezni, mi annak valóságos t a r t a lma? Mert azon t. 
izraeli ta honfi- és polgár társaknak, bará toknak, azon 
becsületes, t isztességes, a hazát szerető embereknek 
én egy fes te t t bábu t a nyakukba akasztani nem akarok. 
H a adunk nekik valamit , ám ad juk a lehető legnagyobb 
mér tékben, a lehető legnagyobb őszinteséggel. H a a 
magán- és köz jog te rén van valami, a mit el nem 
értek és elérni k ívánnak s a kormány eziránt javasla-
to t t e r jesz t elő, a képviselőház azt megszavazza s e 
ház is azon he lyze tben lesz, hogy hozzászólhasson : 
én leszek az első, a ki ahhoz szívesen hozzájárulok. 

De erről most nincs szó. Miről a lkotunk most 
tö rvényt ? Az izraelita vallásról s annak e honban való 
viszonyairól . E tö rvényjavas la t megszabja először azon 
helyzetet , melyben az izraelita felekezet hazánkban lé-
tezzék ; megszabja e vallás követőinek viszonyait más, 
e hazában elismert vallásfelekezetekkel szemben, és 
megszabja azon törvényeket , a melyek szerint a gyer-
mekek vallásos nevelése intéztet ik . I t t t ehá t sem pol-
gári, sem közjogi kérdések nem forognak fenn, hanem 
egyszerűen egy hi thez tar tozóknak viszonyaik szabályo-
zandók ezen országban. 

H a nézem, hogyan szabályoztat tak ezen viszonyok 
eddigelé Magyarországon, el kell ismernem, hogy ezen 
szabályozás tör ténet i uton, a tö r téne t fo lyamában foko-
zatról-fokozatra, va júdások közöt t fe j lődöt t odáig, ahol 
j e len leg vagyon. E s ha a különböző vallások ebbeli 
viszonyát reczipiális neve alatt szokták összefoglalni, 
a róm. kath. egyház, az nem reczipiált, mer t az ben-
született , a nemzet te l élt ós fej lődöt t , midőn légiférai t 
a különböző egyházak dolgában. Dehát ezen név alatt : 
reczeptio, nem is egy bizonyos gondolat-sorozat foglal-
t a to t t össze, mer t a különböző hi tűek viszonyai Ma-
gyarországon, különböző időkben, különbözők vo l tak ; 
fe j lődtek az egyenlőség i rányában, fej lődtek, t ágabb 
mér tékben tu la jdoní t t a tván a szabadság és recziproczi-
tás a különböző felekezetek között . Váj jon ezen fej lődés 
egy bevégzet t dolog-e, vagy még kiván-e további fej-
lődést, erről ez alkalommal Ítéletet és vé leményt mon-
dani nem óhaj tok. 

A mai felfogás a különböző hi tűek ügyének ren-
dezése érdekében egészen eltérő az eddig Magyarorszá-
gon létezett és érvényesül t proczessustól. Hiszen a tör-
vényjavasla t , a melyről a mult ülésben tárgyal tunk, 
tökéletesen eltér ezen alaptól és hozzá kíván simulni 
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azon másik gondolatsorozathoz, amely a vallások ügyé t 
egyáltalán egyenlő mér tékkel aka r j a kiki i rányába ki-
szolgáltatni és el intéztetni . S én azt hiszem, hogy való-
ságosan véget ért azon tör ténet i fejlődés, mely a reczi-
piált val lásokban eddig összefoglaltatott . H a most, 
midőn a ko rmány egy másik ál láspontot foglal el, midőn 
az izraelita vallásra nézve akar valamit t enn i és intézni 
k ívánja azt, ami annak érdekében intézendő és rende-
zendő, azt én igen természetesnek találom, hanem, hogy 
ezt az intézkedést csak egy szóban véli megadni , az-
által, hogy azt m o n d j a : mi az izraelita vallást reczipiál t 
val lásnak nyi lvání t juk , ezt nem értem, mer t ezzel az 
izrael i táknak vol taképen nem ad semmit. 

H a a tö rvényjavas la to t nézem, kérdem, mi t foglal 
az m a g á b a n ? kivételes dolgot az izraeli tákra nézve. 

Eddige lé az ő viszonyaikat törvényes in tézkedé-
sek szabályozták és a minisz tér iumnak szándéka ezen 
intézkedéseket mind érvényben ta r tan i és törvényesí -
teni. A vallások szabad gyakor la táról szóló tö rvény-
javas la t tá rgyalásakor ezen 6. §-ra többször rámuta t -
tunk és részünkről azt senki m e g nem támadta . J ö n 
ma jd a gyermekek neveléséről szóló törvényjavas la t , 
és ezen törvényjavas la t a keresz tények és izraeli ta 
vallásbeliek gyermekei neveléséről egy füs t alat t intéz-
kedik és rendezi ezen viszonyokat . Mi szükség van 
tehát a reczepczióra és egy külön kivételes tö rvényre ? 

P e d i g ezen egész tö rvényjavas la tnak ké t sark-
p o n t j a van. Az egyik azon viszonosság, mely szerint 
a keresztény vallásról az izraelita vallásra és az izraelita 
vallásról a keresz tény vallásra ezentúl ugyanazon módon 
lehet át térni , min t az eddig a keresz tény fe lekezetek 
közt tör tén t . A másik lényeges pon t ismét a gyerme-
kek nevelésére vonatkozik és ez azt mond ja , hogy i t t 
is a tel jes egyenlőség lép jen életbe. A gyermekek ne-
veléséről ezen törvényjavas la t — mint már emii te t tem 
— tel jesen szükségtelenül intézkedik, mer t a mi ebben 
foglaltat ik, az már a gyermekek vallásbeli hovátar to-
zandósága i rán t intézkedő tö rvényjavas la tban bővebben 
ki van fe j tve . 

A keresztény hitről az izraelita vallásra való át-
térés dolgában szándékolt intézkedés pedig szerintem 
e helyen szükségtelen. Szükségtelen pedig azért, mer t 
e részben már is léteznek intézkedések. 

Mert abban az i rányban, hogy beo lvad janak a 
nemzet testébe, hogy hozzánk közelebb ál l janak az 
által is, hogy a kereszténységbe beolvadjanak , ez i ránt 
semmi akadály nem létezik. É n pedig egész őszinte-
séggel megvallom, hogy szavazatommal ahoz, hogy egy 
megkeresztel t , egy keresztény, legyen az bármely fele-
kezethez tartozó, meg tagad ja a keresztséget, megta-
gad ja Krisztust , hogy a kereszténységből ki lépjen és 
a mosaikus hithez té r jen vissza, ahoz én szavazatom-
mal nem járulhatok, (Helyeslések jobbfelől) és azt hi-
szem, hogy ezt semmi keresztény ember meg-
nem teheti , mert ez t isztán és egyenesen ellen-
kezik a kereszténység fogalmával . E g y keresz-
tényre nézve lehetetlen dolog, bármennyi re szeresse 
is izraelita polgártársait , hogy megszavazza azt, hogy 
egy keresztény szűnjék meg keresztény lenni, és vál-

j ék zsidóvá, — izraelitává, i l letőleg mosaikus hi te t 
követővé. Bocsána to t kérek, hogy a mindennap i hely-
te len ki fe jezés t használ tam. De m é g sokkal lehetetle-
nebb, ha e t é ren m é g tovább megyünk, mer t igenis 
azt m é g egy bizonyos felületesség mellet t megenged-
he tőnek lehet találni, h o g y egy felnőt t , sa já t eszével 
élő keresz tény magáról levetkőzze a keresz tény hi te t 
és vá l jék bármi li i tüvé ; de azt, hogy egy keresz-
t ény társaság, vagy ál talában egy keresz tény oda 
szavazzon, hogy egy egyszer már megkereszte l t gyer-
mek, a m é g sa já t eszével nem élhet, az ő szava-
zata által szolgáltassék ki a keresz ténység köréből, 
és legyen nem-keresz ténynyé , h o g y a keresz tség róla 
levétessék, ezt én absolute lehete t lennek tar tom, 
( Igaz ! U g y v a n ! Helyeslés jobbfelől) , mer t ez egy 
egyenes megtagadása a keresz ténységnek. (Felkiál tások 
j o b b f e l ő l : Ez úgy v a n ! Ez igaz!) 

Tehát igy fogván fel a dolgot, igy látván a helyzetet, 
ha arról volna szó, hogy tisztelt és szeretett izraelita polgár-
társainknak (Derültség a baloldalon) valamit adjak, én 
részemről oly valamit, a minek nincs értelme, a miben 
nincs őszinteség, a mit én, mint keresztény, nem tehetek : 
ezt én sem nem ígérem, sem nem szavazhatom meg a 
nélkül, hogy ez által tőlük akár rokonszenvből, akár szere-
tetből, akár legtágabb körben való elismerésből bármit 
elvonni kívánnék. Ha csak arról volna szó, hogy ezec 
szónak „receptio" kimondása valami nagy kitüntetés, hogy 
az egy rend, egy szép czim, vagy egy ruha, akkor én 
igen szívesen megadnám mindezt. Ámde a törvényhozás egy 
komoly ténykedés és az izraelita honpolgárok értelmes, ko-
moly és tisztességes, becsült emberek, a kiknek semmit, 
egy ilyen tartalomnélküli frázist nem kívánok a fejük-
höz csapni ; sokkal magasabbra becsülöm az izraelita hit-
nek őszinte híveit, hogysem őket ily frázisokkal kielégít-
hetőknek tartanám. Azokra nézve pedig, a kik lényegileg-
nem izraeliták, hanem általános filozofiai hitbeli nézeteken 
élődnek, azokra nézve az ó-testamentomi szentírás, épp ugy 
a nem ismert izraelita hitczikkeknek általános receptiója 
nem kívánatos, nem szükséges. 

De van a dologban egy bizonyos veszedelem, 
mer t mit kell n e k ü n k e lvárnunk mind a haza, mind a 
keresz ténység érdekében ? Azt, hogy az izraeli ták mi-
nél inkább k ö r ü n k b e beo lvad janak és minél inkább 
azonosítsák m a g u k a t velünk. E z t ped ig szerintem nem 
mozdí t j a elő oly hi telvi t anoknak recepciója és szilár-
dítása, amelyek csakugyan nem a magyar állam és a 
társadalom körébe valók ; azoktól én sem a tör ténet i 
visszaemlékezés általi t iszteletet, sem azon tiszteletet, 
amellyel bá rk inek lelkiismereti és hi tbél i meggyőződé-
sei i ránt visel tetem — megvonni nem fogom ; de azo-
k a t a magya r ság érdekében erősíteni, ki terjeszteni , 
szilárdítani, a theokra t iának abban foglalt i rányát erő-
síteni, k ívána tosnak nem tar tom. (Helyeslések jobbfelől .) 

De kü lönben is, ha a reczepcziók tö r téne té t te-
k in t jük , mindenkor const i tuál t vallásos társula tokkal 
volt a törvényhozásnak dolga, je lenleg pedig i lyennel 
dolga nincsen. Sem a törvényjavasla t , sem a miniszteri 
indokolás, sem a különböző bizot tságok munkálatai , 
sem azon materiale, melybe átalában bele tekin thetünk 
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nem muta t j a nekünk azt, liogy it t egy consti tuált , egy 
szervezett, egy egységes, egy a maga tanaiban, egy 
i rányban fe j lődöt t és ismert társulat tal lenne do lgunk : 
hanem igenis az életből t u d j u k azt, hogy az izraelita 
vallásnak nincsen és nem lehet egységes központ ja , 
nincs és nem lehet egységes h i t t anoka t te r jesz tő 
fókusza, hogy ezen tanokat mi nem i smer jük ugy, 
a mint je len leg f e j l őd t ek , mer t az ó-testameii-
t o m b a n foglal takat egyik sem ismeri magukba 
véve hi t tanainak, hanem előt tünk áll egész soro-
zata e haza különböző részeiben, a különböző köz-
ségekben, különböző i r ányban m a j d min t or thodoxok, 
ma jd min t neologok, m a j d min t más t an szerinti ala-
kulások const i tuál t egyes társulatok, melyek közt az 
egységesség kapcsolata sem létezik. Ezekre pedig mond-
j u k mi ma azt ki, hogy reczipiál tatnak, hogy kivételes 
he lyzetbe ál l í t juk őket, s hogy mind az a mi elvben a 
( juant i tás-quotában foglal tat ik, ezentúl ér inthetet len, 
tö rvényes í te t t és a tö rvény és a lkotmány véde lmében 
kiválólag részesi t tet ik s az kivétet ik azon általános el-
járás i és megítélési szabályok alól, melyek a több i 
val lásfelekezetekre a lka lmazta tnak? adnánk neki egy 
előjogot, a minőt eddig még egyik keresztény vallás 
sem élvez ? H a igy mél tózta tnak a reczept iot érteni, 
u g y én ahhoz m é g nevében sem járulhatok. 

E n a törvényjavas la to t , melyben, ha foglal ta t ik 
olyan, amit szívesen megadnék izraelita polgár társaim-
nak, ugy az a gyermekek neveléséről ezután tárgya-
landó tö rvény javas la tban is, akár már bemifoglal ta t ik , 
akár abba belefoglalható, ami mellékesen még érin-
tetik, az szintén általános intézkedésekkel eligazítható, 
u g y amint e l igazi t ta tot t eddig, vagy ped ig különös 
tö rvény által f og eligazittatni, amihez szívesen járulok. 
De egy oly czimnek, egy oly ki fe jezésnek törvénybe 
iktatása, me lynek l iorderejét nem ismerjük, szinleg egy 
oly szabadalom megadása, melyről nem tud juk , hogy mi t 
tartalmaz. (Ugy v a n ! jobbfelől) . 

Tisztán csak azért, miér t a közvélemény, a saj tó, 
az emberek tiz éve azt kiál t ják, hogy az izraeli tákat 
recipiálni kell. ha azt látom, hogy ezzel sem az izrae-
l i táknak nem adhatok semmit, sem pedig az ország 
j avá ra sem tehetek semmit, csak azért, mer t ez a leve-
gőben van, ehhez hozzá nem járulhatok. (Elénk helyes-
lés jobbfelől) . A törvényjavas la to t ál talánosságban sem 
fogadha tom el a tárgyalás alapjául. (Élénk helyeslés 
jobbfelől.) 

Eötvös Loránd báró vallás- és közokta tásügyi mi-
niszter : Nagymél tóságú elnök ur ! Méltóságos fő r endek ! 
Zichy Nándor gróf ő nagymél tósága előbb minden 
hasznos polgár társunk iránti, ugy az izraeli ták i ránt i 
el ismerésének is adott k i fe jezés t ; azután azt mondja , 
hogy szívesen hozzájárulna ahoz, hogy i rán tuk való 
el ismerésünknek valami je lét adjuk, de a mit ez a tör-
vényjavasla t akar adni, azt először is egy festet t báb-
nak jelezte, a mely fes te t t báb semmi értékkel nem 
birna, később pedig nagyon soknak, olyan kiválóságnak 
mondotta, a mely kiválóság nagyobb, mint az, melyet 
bármely más vallás az országban élvez. (Hall juk!) 

En, mélyen t. főrendiház, azok után, a melyeket 

Szontagli Pá l főrendiházi t ag ur elmondott , megval lom 
még azon esetben is e tö rvényj avaslat mellett emelnem 
fel szavamat, ha az csakugyan nem volna más, min t 
egy festet t báb, a mely azonban csakugyan kifejezője 
annak az elismerésnek, amelylyel azon polgártársaink 
i ránt tar tozunk, akik évszázadokon át ve lünk együt t — 
és sokszor ál talunk is — szenvedtek. De nincs i t t fes te t t 
bábról szó. mer t az igaz, hogy a tö rvényjavas la tnak 
1. §-a csak egész szót hangozta t s azt mondja , hogy az 
izraelita vallás törvényesen bevet t val lásnak nyi lváni t -
tat ik. E „bevet t val lásnak" szavak ta lán szigorúan 
eddigi tö rvénye inkben definiálva nem voltak. Hanem 
hiszen a fogalmak előbb szoktak keletkezni mind azon 
fogalmakat kifejező szavak s éppen ez a törvényjavas-
lat olyan, a m e l y ezen bevet t vallásnál fogalmát nem az 
1. §-ban, hanem az ezzel szoros összeköttetésben álló to-
vábbi szakaszokban fejezi ki. Ebből k i tűnik az, amit 
kü lönben ez a szó is már mindnyá junk ra nézve 
k i fe jez : hogy beve t t val lásnak olyan vallást t ek in tünk , 
amelynek, először is a gyakorla t szabadságát ad juk 
meg és a melyre vonatkozólag k imondjuk , annak más 
felekezetekkel való egyenjogúságá t és különösen viszo-
nosságát . É s ebben a tek in te tben ez a törvényjavasla t , 
a mint kü lönben beszédének további fo lyamában Zichy 
Nándor ő excellentiája is bevallotta, mond ki valamit, 
sőt olyasvalamit mond ki, ami őszerinte nagyon is 
sok, t . i. k imond ja azt, hogy a viszonosság ezen vallás 
közöt t és a többi, a keresztény vallások között meg-
ál lapít tat ik ezen tö rvény által oly módon, hogy az 
áttérés az izraelita vallásról a keresztény vallásokra 
tör ténhet ik azon módozatok szerint, a mint a keresz-
t ény vallásfelekezetek között , és k imondja azt, hogy 
az át térés ugyanazon módozatok szerint tör ténhet ik 
egyszersmind a keresztény vallásokról az izraelita val-
lásra. Ez a pon t az, a melyet ő nagymél tósága oly nagy 
kedvezménynek tekin t és ez az, a mi csakugyan jóval 

I több, min t egy festett báb. (Ugy van ! tetszés balfelől.) 

H a mi ezen kérdés t megakar juk ítélni és e felet t 
í i tt , e törvényhozó tes tü le tben Ítéletet akarunk mon-

dani, t i sz tában kell l ennünk azzal az állásponttal, a 
mely álláspontról ebben határozatot hozunk. H a a val-
lásos meggyőződésnek subject io ál láspontjával Í tél jük 
m e g ezt a kérdést , akkor csakugyan minden keresztény 
hi te t követő azon következtetésre fog ju tn i , hogy 
hiszen az, a ki a keresztény . egyháznak valamikor 
t ag j a volt, az I s ten előtt nem szűnik meg keresz-

: t ény lenni, bár micsoda más külső cselekedettel, 
bármely más tanhoz csatlakozott volna is. De ha 
mi törvényhozásunkban a vallási dogma, a hitnek tanai 
szerint akarunk Ítéletet hozni, akkor nem szabad meg-
állani annál, hogy a keresztény tanoknak ezen 
általános elvét érvényesí tsük egy esetben ; akkor 
ugyanazon gondolkodás oda vezetne, hogy minden 
egyes a maga vallásos meggyőződésének tanát min-
denkire nézve kötelezővé törekednék tenni ; oda 
ju tnánk , hogy az egyes vallásfelekezetek között i 
harcz ú j r a feléledne ; feléledne ugy, hogy a vallásnak 

, kérdése egy országban megint a major i tás kérdésévé 
I vá lnék ; (Ugy v a n ! Tetszés balfelől.) oda ju tnánk , hogy 



RELIGIO. 261 

vallás szempont jából mérlegelnők a tö rvényhozásnak 
te t te i t s megin t azon időknek gondola tmenetéhez tér-
nek vissza, a melyet hála is ten régen e lhagytunk ; 
megint a vallást és a vallási t anoka t tüzzel-vassal hir-
detnők, a vallási türe lmet lenség korszakát , a mely az 
emberiséget nem előre vit te, hanem sokáig békóban 
tar tot ta , ismét felidéznők. (Tetszés balfelől.) 

N e k ü n k nem a vallási meggyőződés subjec t iv 
szempont jából , hanem a törvényhozásnak objectiv szem-
pontjából*) kell ezzel a törvényjavas la t ta l szembeál lnunk. 
(Helyeslés balfelől.) E b b ő l a szempontból ki indulva, 
lá tunk ebben az országban különböző val lásokat követő 
honpolgárokat , de olyanokat , a kik mind honszere te t -
tel működnek közre hazánk j avának előmozditásán. 
Ezekkel szemben más ál láspontot nem fogla lha tunk el, 
min t azt, hogy mindannyinak m e g a d j u k mindazon jo-
gokat , mindazon becsülést , a mely j ogok és becsülés 
nélkül békés, összetartó közreműködése egy n a g y nem-
zetnek nem lehetséges. (Helyeslés a jobboldalon.) 

0 nagymél tósága azt emiitette, hogy hiszen az 
izraelita vallást követők közt vannak or thodoxok és 
vannak neologok, vannak olyanok, a kik r i tus tekin-
te tében egymástó l különböznek s azt mond ja , h o g y h a 
most ezen tö rvény által az izraelita vallást á l talában 
reczipiál juk, akkor egyszerre az izraelita vallást köve-
tőknek nagyobb jogosul t ságot adnánk, min t bármely 
más val lásuaknak. 

Ezen törvényhozás i actusnak, igen t. főrendiház, 
a melylyel ma foglalkozunk, az a tendent iá ja , hogy a 
már létező vallásfelekezetekkel szemben fenálló külö-
nös szabályok és különös intézkedések fennál l janak a 
jövőben is. Ugyanez áll az izraelita vallásra vona tko-
zólag. Azon specziális intézkedések, amelyek eddig 
szükségeseknek muta tkoz tak az izraelita vallást köve-
tőkkel szemben, azoknak érvénye a tegnap tá rgyal t és 
szerencsétlenül e lbukot t tö rvényjavas la tnak a lapján 
t ovábbra is meg fog maradni . Nincsen i t ten arról szó, 
hogy ezen általános elnevezés alatt, e lőt tünk ismeret len 
val lásfelekezeteknek adnánk min tegy ismeretlen, fel tét len 
j o g o k a t ; hanem csak arról van szó, hogy előt tünk lé-
nyegében igenis tel jesen ismert, mer t mindig közö t tünk 
és e lőt tünk működő izraelita polgár társaink val lásának 
megad juk ugyanazon jogoka t a vallás szabad gyakor-
lata és a vallás viszonossága tekintetében, amely jo-
gokat élvezik a közöt tünk élő keresztény vallásfele-
kezetek. 

Kérem a mélyen tisztelt főrendiházat , méltótassék 
ezen törvényjavas la to t és ne csak annak 1. szakaszát, 
hanem mindazt, ami annak magyaráza taként a többi 
pa ragra fusokban foglaltat ik, vál tozat lanul elfogadni. 
(Elénk helyeslés balfelől.) 

Daruváry Alajos : E n ellenkezőleg az előttem 
szólott, Zichy Nándor gr. úr őnagyméltóságával azt 
hiszem, hogy ez a tö rvényjavas la t egy igen fontos, 
igen nevezetes közjogi kérdés megoldását czélozza, és 
hogy ezt a je lenleg fennálló rendszer kere tében és a 

*) A mely a hittagadást és hitehagyást a katholikusoktól 
zsidók vagy bárki kedveért nem követeli meg. A szeri. 

tör ténet i előzmények nyomán helyes módon czélozza 
megoldani , a menny iben erről egy kü lön tö rvényjavas-
lat szól, mely a val lásfelekezetnek köz jog i állását f o g n á 
megál lapi tani . 

Néze tem szerint mél tóságos főrendek, a legegy-
szerűbb igazságosság és a pol i t ikai raison egyi rán t 
j ava l j ák azt, hogy egy oly hit-felekezetnek közjogi 
állása, mely hiveinek ugy számánál, min t értelmi és 
vagyon i súlyánál fogva az ország lakosságának egy 
igen j e len tékeny részét képezi köz jogunk alapelveinek 
megfelelően a felekezeti jogegyenlőség a lap ján állapit-
tassék meg. Ezen egyszerű okból fogadom én el a 
tö rvényjavas la to t . 

Jó l tudom, hogy a tö rvényjavas la t egynémely 
intézkedései el lenében azon el lenvetés té te t ik , hogy 
azok el lenkeznek a kathol ikus egyház dogmáival , vagy, 
a min t ezt ma már Zichy Nándor gr. ur ő nagymél tó -

! sága m é g tovább menve, mondot ta , e l lenkeznek a ke-
resz ténység fogalmával . Ha l lo t tunk már előzőleg a te-

: r emben épen a keresz ténység a lap ján szilárdan álló 
ellenkező fe l fogásokat és ezért én azt, hogy a javas la t 
a keresz ténység fogalmával ellenkezik, megér ten i egyál-
ta lán nem tudom. De mélt . főrendek, az ilyen, az 
egyes egyházak dogmáiból mer i te t t el lenvetések, u g y 
hiszem, az állam törvényhozása előtt figyelembe egyál-
ta lán nem jöhe tnek , kü lönösen akkor nem, mikor inter-
confessionális v iszonyok rendezéséről van szó. 

J ó l t u d j u k mindnyá jan , hogy az 1791 : X X V I . t .-
cz. b izonyos cautelák közt megenged te a kath . vallá-
suaknak az evangel ikus val lások egyikére való á t térés t . 
Akkor mélt . főrendek, a t ö rvény ezen, valamint többi 
intézkedéseivel szemben is, ugyanazon el lenvetések 
té te t tek , melyek ma felhozat tak. Hosszú és heves küz-
delem után, a tö rvény mégis lé t re jö t t és el telvén annak 
ura lma alat t egy emberöl tő, békesség vol t a fe lekezetek 
közt, j avá ra az országnak és — hozzáteszem javára az 
á ldot t uralkodó kathol ikus egyháznak is, mer t alkot-
mányos országban, a hol szabad a disenssio, valamely 
vallás állását semmi sem képes annyira megingatni^ 
min t a türe lmet lenség , min t a fe lekezetek fölöt t gya-
korolt , vagy legalább gj^akorolni szándékolt erőszak. 

E r ő s bennem a hit, hogy ezen javasla t a többi 
egyházpoli t ikai javas la tokkal tö rvényerőre fog emel-
kedni és nem ké tkedem abban egy cseppet sem, hogy 
ha mindannyi tö rvényerőre emelkedik, ép ugy, mint 
az 1791-iki nagy egyházpoli t ikai alkotás után, most is 
vissza fog állani a béke a felekezetek közt s vissza 
fog té rn i a kedélyek nyugalma. 

E l fogadom a tö rvényjavas la to t á l ta lánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául. (Elénk helyeslés balfelől.) 

Szêïhen A n t a l gr. : Nagymél tóságú elnök ur ! 
Méltóságos f ő rendek! Ál láspontomat je lzem e kérdés-
sel szemben és mindenekelő t t k i je lentem, hogy a sze-
rencsére hazánkban m é g el nem te r j ed t antiszemitis-
musnak leghatározot tabb ellensége vagyok s azt egész 
k i te r jedésében kárhozta tom. Nem tagadom, hogy a 
zsidó népesség és a keresztények közöt t f a j i és vallási 
el lentétek és hagyományos félreértések léteznek. Ezek-
nek orvoslására azonban oly módo t keresni, mely a 

4* 



253 RELIGIO. 262 

szenvedélyekre hivatkozik ott, a hol csak a bölcs és 
higgadt megfontolás és a dolgok nyugod t megbeszé-
lése vezethetne kedvező eredményre, vé leményem 
szerint oly irányzat , mely nagyon veszélyes, s 
összefüggésben van azon irányzatokkal , melyek a 
társadalmi viszonyok nehézségeinek megoldását , szintén 
a szenvedelmek és túlzás u t j án keresik. Enné l fogva a 
tö rvényjavas la t elleni ellenvetéseim leginkább abban 
központosulnak, hogy véleményem szerint ugy ez a 
törvényjavas la t , valamint a többi összes tö rvényjavas-
latok két eltérő i rányzatnak elvét és kifejezését képe-
zik. A bevet t vallások eszméje és a vallásszabadság 
teljes szabadságának eszméje két eltérő irányzat , mer t 
ott , a hol csak a bevet t vallások tek in te tnek jogosí to t t -
nak, a másik eszme nem érvényesi thető és ha érvénye-
síttetik, ez a bevet t vallások eszméjét sokban meg-
inga t j a és mellőzi. 

E tek in te tben a törvényjavas la tban , különösen 
egy intézkedés foglal tat ik, csak erre nézve vagyok 
bá tor a mélyen t. főrendiház türe lmét igénybe venni-
Előrebocsátom, hogy nem t u d o m bizonyosan, vá j jon 
most lehet-e ezen intézkedéshez szólni, vagy csak a 
rész le teknél? H a ez az eset állana fenn, így észre-
vétele imet az elnök ur f igyelmeztetése fo ly tán termé-
szetesen későbbre t a r tanám fenn. (Hal l juk! Hal l juk! ) 
Ez azon intézkedés, mely a keresz tény gyermekeknek 
hé t és nyolcz éves koruk elérése u tán való felvételéről 
zsidó vallásba intézkedik, mer t ezt az in tézkedést 
o lyannak tekintem, mely sem elvileg, sem a maga 
következményeire való tekinte t te l nem fogadható el. 

Nem vagyok eléggé képzet t jogász arra, hogy 
megítélhessem, lehet-e az anyagi j o g szempont jából 
azon ellenvetést támogatni , melyet én felhozandó va-
gyok. H a valaki gyermekét megkereszte l te t i sa já t sza-
bad akaratából s igénybe ve t te egy egyház szentségei t 
és intézkedéseit , melyeknek bizonyos ér te lmük van, és 
mégis j oga legyen ezt sa já t szabad elhatározása szerint 
érdemeiben megvál tozta tn i : azt sem a méltányossággal , 
sem a jogos felfogással megegyez te the tőnek nem tar-
tom. Mindenki, a ki a keresztelést igénybe veszi, t ud ja , 
hogy a keresztelés nemcsak a katholikus, hanem az 
összes keresztény egyházak leglényegesb szentségei és 
szertartásai közé tartozik, és alapja mindazon több i 
szentségeknek, melyekre a keresztelés u tán igényt 
ta r tha t . 

A ki a keresztelést megtet te , azon ér te lemben 
fogta fel a tényt , hogy az egy mellőzhetetlen, változ-
hata t lan jel legű cselekményt képez. Az tehát , hogy a 
másik résznek joga legyen, e cselekménynek más 
je l lege t tu la jdoní tani és e cselekményt máskép értel-
mezni, fe l fogásom szerint egyáltalán nem lehetséges és 
ezen nézetből kiindulva, azt hiszem, ha tározot tan ki 
kellene mondani , hogy a megkeresztel t csak akkor 
té rhet át a tö rvény szabályai szerint egy más vallásra, 
ha az annus discretionis-t megérte. Azt mondhat ják , 
hogy ez közönbös dolog. E n nem is az áttérés, hanem 
a jóhiszeműség és becsületesség szempontjából Ítélem 
meg a kérdést. Ha valakitől valamely cselekvényt 
igénybe veszek, a melynek értelméről tel jesen értesitve 

vagyok, az esetben, ha e cselekvényt máskép ma-
gyarázom, mint a hogy azt ál talánosan értelmezik, oly 
tér re lépek, mely nem tekinthető mél tányosnak és 
jóhiszemünek. (Helyeslések jobbfelől.) 

Ezen szempontból ki indulva a törvénynek ezen 
intézkedése ellen szükségesnek t a r to t t am felszólalni. 
Módosi tványt nem szándékom fogalmazni, hanem elvi-
leg k imondandó lenne, h o g y a keresztelt gyermekek 
áttéréséről, neveléséről a nem keresztelt h i tben nem 
lehetvén szó, ők csak akkor léphetnek e térre, ha a 
18. évet elérték. Igen fon tosnak tekintem ezt, annyival 
inkább, mer t e t ö rvény javas l a tban semmi sincs, a mi 
oly annyira sértené a keresz ténység elveit, felfogását 
és érzelmeit : min t ez. Ezen szempontból ki indulva, 
épen azért, mer t óhaj tom, hogy e tö rvények ne ellen-
té teket h iv j anak fel, hanem azokat kiegyenlí tsék, mer t 
nem ta r tom kívánatosnak, hogy valami a mi a maga 
te l jében nem szükséges, épen a vallásfelekezet alapel-
veivel ellenkező megoldások által olyanná váljék, a mi 
annak érzelmeit és meggyőződését sérti ; ezen módo-
sítást szükségesnek tar tom. Enné l fogva a tö rvényjavas-
lat ezen intézkedését mel lőzendőnek vélem és azt meg 
nem szavazom. 

Csaky Albin gróf : Nagymél tóságú elnök ur ! Mél-
tóságos fő rendek ! Nem szándékozom polémiába bocsát-
kozni azon mél tóságos főrendekkel , a kik a zsidó val-
lás recipiálását , vagyis tö rvénybe ikta tását perhorresz-
kál ják, mer t az szer intem oly int ransigens álláspont, 
melylyel szemben te l jesen kárba vész minden nyilvá-
nos tanácskozás főczélja, t . i. az egymást kapaczitálás, 
egymásnak megnyugta tása , esetleg felvilágosítása. F o g -
lalkozni kívánok tehá t csupán azon két kifogással, 
mely e javas la t ellen főleg emeltetet t , mer t ezen 
két kifogással foglalkozva, van reményem, hogy azok 
közt, a kik e k i fogásokat előhozták, ta lán talál-
koznak olyanok is, a kik az adot t felvilágosítás fo ly tán 
megvál toz ta t ják á l láspont jukat . Az első kifogás az, 
hogy miér t disponálunk mi külön törvényjavas la tban 
az izraelita vallásról, miért nem foglal tuk azt már be 
ama másik javaslatba, melyet tegnapelőt t a méltóságos 
főrendek elvetettek, t . i. a vallás szabad gyakorlatáról 
szóló javaslatba, vagy mint ma gr. Zichy Nándor 
ő excellentiája említette, azokba a javaslatokba, amelyek 
még csak ezentúl fognak tárgyal ta tni . A másik kifogás, 
mely már sokkal je lentőségesebb és nagyobb sulylyal 
bir és sokkal inkább hangsulyozta tot t is, abból áll, 
h o g y ez a javaslat oly intézkedést foglal magában, 
mely nem egyeztethető össze a kereszténység fogalmá-
val, mert azt m o n d j a ki, hogy a keresztény hitről is 
át lehet térni a zsidó hitre. 

A mi az első ki fogást illeti, hogy miért nem ama 
másik j avas la tban gondolkodtunk az izraelita vallásról, 
mely a vallás szabad gyakorlatáról szól, ez a kifogás 
je len tőségé t most te l jesen elveszítette, miután ez a 
javas la t a tegnapelőt t i napon a főrendek által elvette-
te t t . Azt hiszem azonban, hogy még sem lesz minden 
érdek nélküli re t respect iv tekinte te t vetni azokra az 
indokokra, a melyek annak idejében a kormányt arra 
bír ták, hogy külön javasla tban in tézkedjék az izraelita 
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vallásról. Nem lesz ta lán minden érdek és ér ték nél-
küli, megvi ta tn i az általános helyzetet . (Hal l juk! 
Hal l juk !) 

Méltóságos fő rendek! A vallás szabad gyakorla-
táról szóló törvényjavas la t oly fe lekezetekről szól, oly 
hi tval lásuakról akar intézkedni, a melyek ezentúl fognak 
keletkezni s ezentúl fognak alakulni. Az izraelita vallás-
ról szóló törvényjavas la t azonban egy oly felekezetről 
intézkedik, mely évszázadok óta van az országban és 
régen megalakult , a mely felekezet nemcsak kormányi , 
hanem legfelsőbb királyi intézkedések által is már 
r égen el van ismerve, sőt, mél tóságos főrendek, egyes 
tö rvénye inkben is, habár indirecte, már r ég el ismertetet t . 

Továbbá a vallás szabad gyakor la táról szóló tör-
vényjavas la tban a felekezetek megalakulása, a feleke-
zeti j ogok gyakorlása fel tételekhez van kötve, még 
pedig jogosan és mél tányosan, mer t hiszen azt csak 
senki nem kivánhat ja , hogy ad inf ini tum szaporodjanak 
a felekezetek ebben az országban és oly felekezetek is 
gyakorolhassanak tes tület i jogoka t , ame lyeknek tenden-
t i á j a az állam törvényeivel , v a g y az á l lamban szüksé-
ges közerkölcsiséggel össze nem fér. I ly fel tételeket 
feláll i tani az izraelita vallással szemben, azt gondolom, 
nem lehet, mer t kész helyzettel ál lunk szemben, mely 
azt tanusi t ja , hogy az izr. vallás ezen fe l té te leknek 
már régen megfelelt , mer t ha nem felelt volna meg, 
akkor nem volna sem kormányrendele tekkel , sem kir . 
intézkedésekkel az izr. vallás elismerve. A vallás 
szabad gyakor la táról szóló tö rvény javas la tban az ezen-
túl alakulandó és létesi tendő fe lekezeteknek sokkal 
kevesebb j o g biztosi t tat ik, sokkal szűkebb ügykör 
adatik, min t tes tületnek, min t a minővel je len leg az 
izr. vallás bir — én szerintem — megin t jogosan ? 

méltányosan és i ndoko l t an , mer t hiszen te l jesen 
ismeret len tényezőkről szól, a melyekről még nem 
is tud juk , miképpen fognak ezek szerepelni, minő 
állást fognak az országban elfoglalni. Ezen nagy 
j o g o k a t és ezen t ág ügykör t , a melyeket jelen-
leír a zsidóság már tényleg bir, a keletkezendő fele-
kezeteknek biz tos i tani : nagyon könnye lmű eljárás 
volna. H o g y csak egy-ket tőt emlitsek, a vagyonszerzés 
és iskoláztatás tekinte tében nagy megszorítás foglal-
tat ik azon másik törvényjavas la tban . Ké rdem lehet-e 
-az izraelita felekezetnek jelenlegi ügyköré t e tekinte t -
ben megszorítani, lehet-e tőlük elvenni bizonyos jogo-
kat es azokat visszaszorítani abba a keretbe, melyben 
a jövőre alaki tandó felekezetek fognak mozogn i? azt 
hiszem, nem. 

Végül magának az elvetett törvényjavaslatnak czime 
bizonyítja legjobban, hogy abban az izraelitákról nem is 
lehet szó; mert a czim azt mondja: „a vallás szabad gya-
korlatáról." Hát az izraelita felekezetnek nincs-e meg már 
a vallás szabad gyakorlata? Régen meg van, nem lehet 
tehát törvényileg újból kimondani azt, a mit már tényleg 
bir. Ha ezeket összefoglalom, a tény ugy áll, hogy a vallás 
szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslatban arról van szó, 
hogy jövőben mi történjék az eshetőségekkel szemben? Ez 
a javaslat azonban egyszerű törvénybe iktatása a törvénye-

sen és valóságosan meglevő állapotnak. (Elénk helyeslés 
balfelől.) 

De sokkal nagyobb jelentőséggel bir, a mint volt 
szerencsém emliteni, és sokkal inkább hangsulyoztatott is. 
az a másik, némelyek szerint igen nagy hibája a törvény-
javaslatnak, hogy megengedi az áttérést a keresztény hitről 
a zsidó hitre. Ez oly annyira hangsulyoztatott, hogy érde-
mes e kérdéssel behatóbban foglalkozni, a törvényjavaslat 
intézkedését elvi és gyakorlati szempontból megvilágosítani. 

H a elvi szempontból b í rá l juk a javas la tnak ezer-
in tézkedését : akkor első sorban előttem és azt gondo-
lom, igen sokak előtt az áll, hogy az ál lamnak nincs 
j o g a határozni a felett , hogy egy önrendelkezéssel biró 
ál lampolgár micsoda vallásfelekezethez tar tozzék.Hiszen, 
ha m e g volna az ál lamnak ez a joga, és az állam ezt 
gyakoro lná : ez a lelki ismerete és a val lásszabadságnak 
olyan megsér tése volna, melye t a valódi vallásos érzület 
el nem viselhet . Hi tbe l i dolgokban parancsolni nem 
lehet ; de nem is szabad. Nem lehet azért, mivel a pa-
rancs végre nem ha j tha tó , mivel nem lehet biztositani, 
a mi t az állam akar végreha j tás u t j án . Es nem szabad 
parancsolni , mer t e l tekintve attól, hogy a törvény által 
elrendelt parancsot nem lehet végreha j t an i ; e l tekintve 
attól, h o g y a parancsszó nem vál toz ta t ja meg az illető-
nek meggyőződésé t és nem vál toz ta t ja meg annak belső 
lelkületét , nem szabad méltóságos főrendek, hogy az 
állam ilyen intézkedést tö rvénybe iktasson, vagy ha 
i lyen már van, azt fenntar tsa , mivel a legfőbb ethikai 
m o m e n t u m o k t i l t j ák azt., hogy az állam külső kényszerí tő 
befo lyás t gyakoro l jon ott, a hol az embernek a teremtő 
i ránt i v iszonyáról van szó ! Minél inkább ragaszkodom 
én sa já t vallásos meggyőződésemhez, minél inkább köve-
telem, hogy sa já t vallási meggyőződésem respektál tas-
sék, annál inkább kell t isztelnem másnak ettől eltérő 
vallásos felfogását , (Elénk helyeslés) annál inkább kell 
k izárnom mindent , a mi valakinek az enyémtől eltérő 
vallásos meggyőződésé t sérti . Mert mél tóságos főren-
dek „quod un i ius tum alteri aequum." De ha az állam-
nak nincs joga határozni a fölött , hogy önrendelkezés-
sel biró egyén mily vallásfelekezethez t a r tozzék : ezzel 
szemben igenis van az ál lamnak egy kötelessége kitöl-
teni azon űröket , melyek a vallásos felfogások közöt t 
léteznek, in tézkedni azon kérdésekben, melyekben az 
illető felekezetek, min t tes tületek egymással nem tud-
nak megegyezni . S e kérdések közé tar tozik kétség-
telenül az át térés is. 

H o g y a törvényhozás mindig e felfogást vallotta, 
b izonyí t ják azon törvényes intézkedések, melyek e 
t ek in te tben ugy ná lunk mint a külföldön ismételten 
hozat tak. De ha az ál lamnak nincs j o ga határozni 
arról, Hogy önrendelkezéssel biró egyén mily valláshoz 
tar tozzék s másrészt kötelessége ki töl teni azt az iirt, 
mely a felekezetek közöt t van, s in specie intézkedni 
az iránt, hogy a ki az egyik vallási fe l fogásban nem 
talál többé lelki boldogulást , mily formák közöt t tér-
hessen át más felekezetre : akkor m é g felmerül elvi 
szempontból az a kérdés, hogy lehet-e az elvvel szem-
ben kivételt t enni az izraelita felekezetre nézve, azért, 
mer t a keresztény felfogás szerint az, a ki egyszer 
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megkeresztel tetet t , meg nem szünhet ik keresztény lenni ? 
Azt hiszem attól a percztöl fogva, hogy az állam ural-
kodó vallást nem ismer, hanem a vallásfelekezetek 
egyenjogúságának és viszonosságának alapelveire 
helyezkedik, ily kivétel t t enni nem lehet. 

Nem tar tozik ide indokolni , hogy az egyenjogú-
ság és viszonosság miér t szükséges. Azt gondolom, 
hogy ezen már régen tu l vagyunk. De annyi e lőt tem 
világos, hogy ez alapelv természetes szükségszerű fo-
lyománya az, hogy mihelyt az állam azt magáévá tet te , 
nem szabad többé oly rendelkezéseket alkotni, melyek 
el lentétben vannak ez alapelvvel, melyek ez alapelvet 
megdöntik, a melyek el lenkeznek azzal, a mi t az állam-
nak biztositani és fen ta r tan i kötelessége, t . i. a vallás 
egyenjogúság és a felekezeti viszonossággal. 

í g y állván a dolog elvi szempontból , nézzük már 
most a gyakorla t i szempontot . É n éppen nem kivánom 
megkönnyi teni az át téréseket , előmozditani oly esetek-
ben, a midőn anyagi érdekekből tör ténnek, vagy más 
mel lékkörülmény s nem a hitbeli meggyőződés vezérli 
az illetőt. De a je len esetben, midőn az izraelita val-
lásról van szó, azt. gondolom, hogy ezek az anyagi 
érdekek, melyekből az á t térések gyakrabban megtör -
ténhetnek, m a j d n e m te l jesen kizárvák. A gyakor la t i 
életben felmerülő azon körülmény, hogy valaki á t tér 
azért, mer t házasságot kiván kötni, ezentúl nem fog 
beállani, ha az általánosan kötelező polgári házasságról 
szóló törvényjavas la t tö rvényerőre emelkedik. Akkor 
nem lesz szüksége az i l letőnek arra, hogy a keresz-
t ény hi t ről a zsidó hi t re t é r j en át. Az a másik anyagi 
indok, mely szintén gyakran mutatkozik, hogy tá r -
sadalmi előnyök mia t t tör ténik m e g az áttérés, 
ez esetben — gondolom — alig képze lhe tő , 
mert azt hiszem, mindegy ikünk belát ja , hogy a zsidó 
hi tre való át térés által társadalmi előnyöket nem igen 
fog valaki magának biztositani. (Elénk derül tség és 
tetszés.) De hát , méltóságos főrendek, e l tekintve mind-
ezektől, nem leliet-e j e len leg á t térni a keresztény hit-
ről a zsidó h i t r e? Nem lá t juk-e magunk előtt a pél-
dákat, hogy ez megtör tén t és meg tö r t énhe t ik? Hiszen 
nem kell több hozzá, mint hogy az illető bizonyos 
időre hagy j a el Magyarország területé t , menekü l jön 
egy másik területre, hol a törvényhozás más intézke-
déseket te t t és az ot tani intézkedések hatálya alatt 
egyszerűen á t t é r jen vés megszűn jék keresztény lenni. 
Igaz, hogy ez az át térés ná lunk je lenleg el nem 
ismer te t ik ; igaz, hogy ennek j o g i fo lyományai i t t nem 
existálnak. De, mél tóságos főrendek, egészséges álla-
pot-e ez ? Természetes és igazságos állapot-e az, hogy 
az állam olyasmit meg nem tör tén tnek deciarái, a mi 
tényleg megtör tén t és annak mindenféle viszás követ-
kezményeit , fo lyományai t maga • előteremti, előidézi 
azzal, hogy nem intézkedik megfelelően, hogy nem 
n y ú j t semmiféle módot arra, hogy ezen át térés sa já t 
ál lamunkban, sa já t törvényeink hatálya alatt megtör-
ténhessék? Csak nem lehet, méltóságos főrendek, az 
állam feladata viszás helyzeteket fentar tani , nemcsak, 
de fokozni és az azokból támadó mindenféle zavarok 
étezését megengedni . (Elénk helyeslés a baloldalon." 

í g y állván a dolog és szerintem sem elvi, sem 
gyakor la t i szempontból az áttérés a keresztény hitről 
a zsidó hi t re megtagadha tó nem lévén, én a törvény-
javas la to t egészben és részleteiben elfogadom. (Elénk 
helyeslés és éljenzés a baloldalon.) 

Budnyánszlcy József báró : Nagymél tóságú elnök 
ur ! Méltóságos főrendek ! A vi ta jelenlegi s tad iumában 
nem fogom felszólalásommal a méltóságos főrendeket 
hosszasabban un ta tn i ; csak a lehető legrövidebben 
fogom ál láspontomat jelezni. (Hal l juk! Hal l juk! ) 

A tárgyalás alatt levő törvényjavas la to t nem fo-
gadom el a részletes tárgyalás alapjául, nem pedig 
azért, mer t kellőleg előkészitet tnek nem találom. 0 nagy-
méltósága az előt tem szóló Csáky Albin gróf, ki vallás-
és közokta tásügyi miniszter volt hosszú éveken át, igazat 
kell hogy ad jon nekem a következőkben. Az a foga-
lom, hogy zsidóság — v a g y izrael i ták; ha u g y tetszik — 
gyti j tő fogalom, ép ugy mint a kereszténység, de ha 
én egyen jogúságot akarok az országban biztositani va-
l amenny i vallásfelekezetnek, ha kimondom, hogy álta-
lában va lamennyi izraelita árnyalat — inert felekezet-
ről, min t később ki fogom fej teni , nem lehet t szó — re-
cipiáltatik, akkor ki kél lene mondani , hogy valamennyi 
keresz tény vallásfelekezetet is recipiálunk, nem csak 
azokat,-"ntelyek jelenleg- fennál lanak, hanem azokat is, 
melyek később fognak keletkezni . 

E z t pedig én, — bogy félre ne értsenek — igen 
végzetesnek t a r t anám azért, mer t én azon az alapon 
állok, hogy valamely felekezet recipiálását , és igy jo-
gokkal való felruházását , — mert hiszen igen fontos 
jogok gyakorlásáról és állami támogatásáról van itt szó, — 
mindig az illető felekezet megbízhatóságából , és érde-
mességétől teszem függővé, (Mozgás balfelől) és álta-
lános ki je lentés t arra nézve, hogy az összes keresztény 
felekezetek recipiálandók, helyesnek nem tar tanék és 
sohasem tennék. — í g y áll az eset az izraeli-
tákra nézve is. Ott is több árnyalat van, — nem mon-
dom, hogy felekezet, mer t n incsenek szervezve, követ-
kezéskép felekezetről beszélni nem lehet ; lehet beszélni 
izraeli ta vallásról, de nem lehet beszélni izraelita 
felekezetről, mer t az bizonyos szervezetet igényel, 
én ped ig i lyen szervezetet az összes izraelita árnyala-
tokra nézve — ne méltóztassanak félreérteni — nem 
ismerek. É n hivatalos minőségemben is foglalkoztam 
e kérdéssel és lát tam, hogy vannak orthodox, neolog 
és a s ta tusquo alapon álló izraeliták. A két előbbinek 
szervezetéről, bár igen gyakran változik, van bizonyos 
f o g a l m u n k : ezeknek vannak szépen virágzó községeik 
és ezek tökéletesen megfelelnek azon kívánalomnak, a 
melyet én a reczeptio egyik fel tételének tekintek. De 
van ismét egy csomó szervezetlen hi tközségük, mely 
nem tar tozik sem ide, sem oda, ezek vál tozta t ják néze-
te iket még vallási dolgokban is, és én nem vagyok 
ugyan hivatva arra, hogy dogmákat vizsgáljak, de néha 
olyan furcsa nézeteket hallot tam némely árnyalatoktól , 
a melyek nemcsak arra alkalmasak, hogy a fenálló 
vallási béke megbontására vezessenek, hanem arra is, 
hogy összes törekvéseik i rányában állami szempontok-
ból is alapos aggályok támasztassanak. 
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Nem is ez volt a mit most köve tnek a szabadelvű 
pár t pol i t iká ja eredetileg a reczepczió kérdésévei szem-
ben. Hiszen ez nem más kérdés, mél tóságos főrendek. 
Boldogul t Eö tvös József báró óta e kérdés mind ig 
tapé tán van, ha nem is a törvényhozás kebelében, de | 
igen is a kormányza t kebelében. Es az vol t az egyedüli 
helyes álláspont, a melyen én állok, a ki oda ta r toz tam 
azon párthoz, annak p rog rammjá tó l mos t sem tág i tok 
s abból a mai napig is nem ad tam fel semmit, hanem 
követem ezen ál láspontot eonsequensen ma is, bár 
egyedül és elszigetelve, mer t azt ma is helyesnek és 
üdvösnek találom. Sajá tságos tehát előttem, ha ma 
azt hallom, hogy mi mulasztás t köve t t ünk el e 
téren és hogy e javasla t ta l egy nagy igazságta-
lanságot fogunk jóvátenni . Br . Eö tvös József s meg 
inkább u tód ja Trefor t igen komolyan megakar ták ol-
dani e kérdést, még pedig ugy, hogy az közmegnyug-
vást keltsen, hogy egyrészt a több i felekezetre ebből 
igazságtalanság ne származzék, másrészt az állam jó l 
felfogott érdekei koczkára ne tétessenek. Ezé r t az ő 
elve az volt, hogy az izraeli ták szervezkedjenek maguk 
közt, ha nem is valamennyien, de nagyrészük és ha 
ez sikerül nekik, mutassák be végleges szervezési sza-
bályaikat a melyeket , ha acceptá lhatók acceptálni fog, 
a nem acceptálhatókra nézve pedig megind í t j a a t á r -
gyalásokat és megfog ja adni nek ikmindaz t , a mit érde-
kükben mél tányosnak, üdvösnek s a haza érdekében 
is helyesnek tar t . (Helyeslések.) 

E z e n az ál lásponton állok én méltóságos fő rendek 
ma is. Egész liberális pá lyafu tásom alatt nem ad tam 
fél elveimből soha semmit, de nem köve the tem ma azt 
a pár tot , mely a szabadelvüség zászlaja alat t más elve-
ke t hirdet , min t a melyeket eredet i leg velem együ t t 
vallott . ÉjDen ezért egészen ragaszkodva előbbi állás-
pontomhoz, ki je lentem, hogy már e szempontból sem 
já ru lha tok hozzá a tárgyalás alat t levő tö rvényjavas-
lathoz. (Elénk helyeslés jobbfelől . ) 

Szapáry Géza gr. Nagymél tóságú elnök u r ! Mél-
tóságos fő rendek! Nem osztozom Zichy Nándor ő 
nagymél tósága azon nézetében, h o g y az izraeli ta vallás 
reczeptiója e vallás azon részében, mely a keresz tény 
hi tbe nem ütközik, t iszta frázis volna és én az izraelita 
vallás reczept ió já t mint meglévő tö rvénye ink kifolyá-
sát minden habozás nélkül megszavazom. (Éljenzés a 
baloldalon) Megszavazom már azon reményben is, 
hogy ez szintén segiteni fog és hozzá fog já ru ln i az 
e tek in te tben létező előítéletek megszüntetéséhez s 
hogy az izrael i táknak ezzel megadat ik az a társadalmi 
állás, mely őket megilleti és kielégiti . És ha ezentúl 
azon kérdéshez, hogy milyen az ember, nem fog juk 
tűrn i azt, hogy milyen a vallása, milyen a faja , csak 
akkor lehetnek az izraeliták a magyar társadalom igaz 
barátai . (Helyeslés a baloldalon.) 

Azonban azt, ami ezen törvényjavas la tban a ke-
resztény hi tbe ütközik, megszavaznom nem szabad. A 
2. §-t pedig i lyennek tartom, s hogyha annak indít-
ványozandó módosítása el nem fogadta tnék, kényte-
len lennék a harmadik szavazásnál a reczepczíót el 
nem fogadni . Most ál talánosságban a részletes tárgyalás 

a lapjául e l fogadom a tö rvényjavas la to t . (Helyeslés 
jobbfelől.) 

Keglevich I s tván g r ó f : Nagymél t . elnök ur, mélt . 
f ő r e n d e k ! A tárgyalás alat t levő t ö r v é n y j a v a s l a t b a n k é t 
lényeges ú j í tás czéloztatik. Az egyik új í tás az izraelita 
vallás reczepcziója, a másik az áttérés. Ki je lentem, h o g y 
a tö rvény javas la to t e l fogadom s hozzá teszem, hogy 
ezen in tézkedések egyike, a recept ió e lőt tem meglehe-
tősen közömbös. Se n e m rokonszenves, se nem ellen-
szenves ; nem t u d o m megí té ln i : menny iben bír nagy 
fon toságga l a recept ió azokra nézve, a kik azt, min t 
hallom, k íván ják , t . i. az izraeli tákra nézve ; az ál lamra 
nézve pedig, va lamint a több i vallás felekezetekre nézve 
nem tudok n a g y kü lömbsége t lá tni abban, lia az izra-
elita vallás j e len leg reczipiál ta t ik vagy pedig később 
a val lásszabadságot rendező tö rvény elfogadása és életbe 
lépte tése u tán kormányzat i in tézkedés u t j á n ismertet ik 
el. Min thogy azonban az i l letők kívánják, s miu tán a 
szabadelvű ko rmány javas la tba hozta, szívesen hozzá 
járu lok. (Helyeslés balfelől). 

Másként áll a dolog a másik újí tással , az át térés 
kérdésével . Ez t már nem mondha tom közömbösnek. 
Fe l té t lenül szükségesnek és elhalaszthatat lannak tar tom, 
hogy ezen lépés által végre valahára leromboltassék 
azon fal, mely b e n n ü n k e t a szabadelvű haladás talap-
zatán álló nemzetektől még ma is elválaszt s a mely 
falon tul állva, addig, mig ot t vagyunk és le nem 
rombol juk , Ázs iában fogunk állani s csak akkor emel-
kedünk majd va lóban az európai polgárosodás magas-
latára, ha e falat végleg lerombolva, e l fogadjuk azon 
ál láspontot , a melyen a fe lvi lágosodot t nemzetek minden 
nemes intel lectusa már századok óta állott, sőt amely-
ben már ké t évezred óta áll az igazi, meghamis i tha t lan 
keresz ténység eszméje. (Elénk tetszés balfelől.) 

En tehát kívánom az áttérésnek törvényben leendő 
szabályozását és pedig nemcsak ezen indokból, mert — 
amint Zichy Nándor gr. mondotta — tisztelem és szeretem 
az izraelitákat. Hogy tisztelem vagy szeretem? Igenis tisz-
telek mindenkit, a kit tiszteletre méltónak ismerek s szere-
tek mindenkit: a ki ember, de se nem tisztelem, se nem 
szeretem őket jobban mint mást, hanem tisztelem és szere-
tem az embert, az emberiséget és annak keretén belül első 
sorban magamat. (Elénk derültség.) Es éppen ezen ősidők-
ből kivánom és szükségesnek tartom ezen áttérést, ismétlem 
a keresztyénségi elvek alapján Zichy Nándor gr. ő excellen-
tiája félig-meddig agyondicsérte az izraelitákat. Mert hiszen 
két fajtája van az izraelita ellenségeinek: az egyik az — 
bocsánat a kifejezésért — amely büdös zsidókról szól. Ezen 
fajtája az ő ellenségeinek tán már nem olyan veszedelmes, 
mert mipdnyájan tudják, hogy abból a gyűlölet, a boszu 
vagy a korlátolt ész szól.. A legtöbb országban ezek már 
csak nevetségessé teszik magukat. Van azonban az izráeliták 
ellenségeinek egy másik része, a kik tisztelik és szeretik 
Őket (Derültség), de akik nem akarják nekik megadni a 
haladó kor vívmányait, mert nem akarják őket megcsalni és 
olyan tévedésbe hozni, hogy azt higyjék, hogy talán ők is 
emberek. 

Méltóságos fő rendek! Az én kereszténységem, az 
én fogalmam a keresztényi állásról és vallásról, ettől 
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igen eltérők. É n azt li i t tem és hiszem ma is, hogy a 
kereszténység alapítása társadalmi és erkölcsi té ren a 
legnagyobb forradalom volt, mely valaha létezett ; hogy 
a keresztény vallás ident ikus a szabadelvtiséggel, a 
türelmességgel, a felebarát i szeretettel, vagyis a keresz-
tény vallásnak létalapja az, hogy mindenki t szeressünk, 
a ki fe lebarátunk, tar tozik az bármilyen valláshoz, bár-
milyen népfa jhoz . Ugy tanul tam, fá jda lom régen, de 
jó emlékszem rá, hogy Krisz tus korbácscsal ke rge t te 
ki azokat, a kik a vallásból üzletet akar tak csinálni 
én azt hiszem, ha Krisz tus most visszatérne, nem is-
merné fel a felebarát i szeretetnek általa a lapi tot t val-
lását, melyet a gyűlölet és a türe lmet lenség vallásává 
alakították át. (Mozgás.) E n a keresztény vallás ezen 
alapjában találom azon óriási expensiv erőt, a melynél 
fogva haladt, e l te r jed t az egész vi lágon és e lőbb-utóbb 
okvetlenül e l fogja foglalni az egész világot. E b b e n 
találom azon óriási expensiv erőt, a melylyel szemben 
több más vallásnak és ezek közt az izraelita vallás-
nak is ellenkező a lapjá t látom, a melynek a lapján 
azokat, életképeseknek, á l lamalkotóknak nem tar-
tom, és éppen azért azoktól a keresz ténységet és 
a keresztény társadalmat tőlük nem is fél tem. Az 
izraelita vallásnak alapítása, fe j lődése a régibb száza-
dokban és bizonyos i r ányban az u j a b b korban is : ha-
tározot tan defensio, ha tá rozot tan elzáró, s épen azért 
ismétlem sem ál lamalkotónak, sem az évezredek folya-
mán ad inf ini tum fennál lható val lásnak nem tar tom, 
hanem azt hiszem, hogy az is, min t a mohamedán és 
több más vallás, e lőbb-utóbb el fog tűnn i és amalga-
mizálodni fog a többi vallásokban. S mennél hosszabb 
ideig ta r t azon pressió, a melyet ugyanazon vallások 
maguk gyakorol tak évezredek és századok előtt, és a 
mely most ellenük gyakorolt* t ik évszázadok óta a 
keresztény vallás némely felekezetei által : annál több 
ideig fog fennállani ezen vallás, melynek épen az el-
zárkózás és a definitív karakter az alapja. Minél ha-
marabb lerombol ják azon falakat , a melyekkel őket 
mintegy az emberiségen kivül ál lóknak akar ják jelezni, 
annál hamarabb fog beállni azon amalgamizálódás és 
annál hamarabb lesznek — a min t már most is azok 
— minden ál lamnak hasznos polgáraivá és ennál gyor-
sabban megszűnnek fa j i és vallási kü lönbség mia t t 
külön állást elfoglalni. 

H a azt mond tam előbb, hogy két különböző neme 
van azoknak, kik az izraeli tákat egyik vagy másik u ton ; 
t ámadják vagy védik és meg akar ják őket min tegy 
emberiségen kívüli ál lásukban tar tani , hozzá teszem, 
!iogy az u jabb korban divatba j ö t t ant iszemit ismus is 
liét i r ányban működik, annak is ké t alapja van. Az 
egyik azon öntulbecsülés, mely — lehet mondani — 
minden oly vallásfelekezetnél feltalálható, a mely bi-
zonyos időben nagy el ter jedet tségre, ha ta lomra t udo t t 
vergődni. Meg van ez magánál a zsidó vallásnál is, ; 
aieg van a legtöbb országban a római katholikusoknál , 
meg volt a protes tánsoknál is, a kik ott, a hol kizáró-
lag uralkodtak, szintén ép oly türelmet lenséget tanú-
sí tot tak és ép oly erőszakosan üldözték a kathol ikuso-
kat, min t ezek a többit . E z az öntulbecsülés, mely 

! azon monda tban culminál, hogy az én h i tem az egve-
diil üdvözítő, a ki nem ezt hiszi, az az erkölcsiségnek 
és ér te lemnek alantasabb fokán áll és kizárandó a tár-
sadalomból. E z t a thesist , mely abban culminál, hogy 
a ki egyszer a mi val lásunkhoz tar tozot t , többé nem 
tar tozhat ik más valláshoz ; én részemről egyszerűen el 
nem fogadom és a rgumenta t ió jának végeredményei t 
nem acceptá lhatom. 

A másik fa ja az ant isemit ismusnak szintén annyira 
sem tiszteletreméltó, min t az előbbi, mer t aki ezt az 
előbbit vallja, az ta lán gondolkozot t a kérdésről, és ha 
téved, legalább jóhiszemüleg t é v e d ; de az antisemitis-
musnak ez a másik fa ja rendszer in t az inferiocitas 
érzéséből eredő gyűlöle t vagy boszu megnyilatkozása. 

Bevallom, — bár komikusnak fog ja találni Zichy 
Nándor gr. ur ő exellentiája, — én keresztény állás-
pon t ra helyezkedve ezen érveléseket és fe l fogásokat 
egészében és részleteiben tel jesen visszautasí tom és 
mer t keresz tény vagyok, azokat magukban véve követ-
kezményeikkel együt t helyte lennek tar tom. 

É n is ant iszemita volnék akkor, ha az izraeliták 
működésé t bármely i rányban károsnak és veszedelmes-
nek t a r t a n á m ; de akkor aztán azt a jánlanám az anti-
szemitáknak, hogy kövessék az én módomat és meg-
lát ják, hogy mindazon károk, melyektől a zsidók részé-
ről az államot féltik? nem következnek be. 

A dolog nagyon egyszerű, legyenek a keresztények 
épp oly pontos adófizetők, épp oly szorgalmas honpolgá-
rok, épp oly jó és intell igens katonák, min t a zsidók, 
Í r janak jobb czikkeket és könyveket , min t a zsidók, 
ad janak olcsóbb kamat lábra kölcsönt (Elénk derültség), 
ad janak min t a zsidók — a szegénynek, akár keres 
tény, akár zsidó az és meglát ják , hogy mindazon káros 
hatások, melyektől a társadalmat féltik, a legrövidebb 
u ton el fognak enyészni . (Elénk tetszés balfelől.) 

Ez az én felfogásom a keresztény antiszemitis-
musról és ennek a lapján a je len törvényjavas la to t , egy-
szerűen, mely j ó v á akar ja tenni azt, a m i t évszázadokon 
át vé te t tünk, á l ta lánosságban elfogadom a részletes 
tárgyalás alapjául . (Élénk helyeslés balfelől). 

Román Miron : Nagymél tóságú elnök u r ! Méltó-
ságos főrendek ! Azér t akarok felszólalni, hogy előre is 
ki jelentsem, miszerint én e törvényjavas la to t nem fo-
gadom el és ellene fogok szavazni, de e részben tisz-
tán egyéni e lhatározásomat nem elvi okokból, hanem 
csupán idöszerüségi vagy is opporlunitasi szempontokból 
fogom jelezni.*) 

Elnök: Szólásra senki sem lévén fel jegyezve, be-
rekesztem a vi tát . Az igazságügyminiszter ur kiván 
szólani. 

Szilágyi Dezső igazságügyminisz ter : Méltóságos fő-
rendek! Igen rövidon óhaj tok szólani, különösen azon két 
felszólalásra vonatkozólag, melyekre ez oldalról felelet 
nem adatot t . Részemről ugy tek in tem e törvényjavas-
latot, min t egyszerű befejezését azon törvényhozási fej-
lődésnek, a mely 1867-ben az izraelitákra k imondot ta 

*) Furcsa dolog egy felszentelt paptól és metropolitától. 
J. sserk. 
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azt, liogy polgári és pol i t ikai j oga ikban tökéle tesen ; 
egyenlők a keresztényekkel . 

Ez egy csonka m ű volt, mer t mindaddig , mig a 
vallásszabadság elve abban az ér telemben, h o g y ezen 
vallásra is bárki meggyőződése szerint á t térhet , n incs 
elfogadva, mindaddig , mig az összeházasodás lehetet-
lensége egy fö lmenthete t len akadályt képezet t , mind-
addig az az elv, melynek köve tkezményekén t az 1867-iki 
tö rvénybe ezt be ik ta t ták , lényeges köve tkezménye iben 
nem volt keresztülvihető. E s egy oly ál lamban, a 
melynek pol i t iká já t ugy látszik minden oldalról abba 
helyezik, h o g y az ál lampolgárok összeolvadását és 
k ivéve ott, hol a lelkiismeret meggyőződése vá lasz t ja 
el őket, minden egyéb téren összeforrását nemzet i 
fe ladatnak kell tekinteni ott, hol elismerik azt, h o g y 
az állampolgári összetartozás és egyenlőség érzetét 
n a g y poli t ikai érdekekből az in tézményekben keresz-
tül kell v inni : ott, uraim, a tö rvény javas la tnak sem 
tartalma, sem az ellen, a mi t czimében czéloz, tudni -
illik az izraelita 'val lásnak a tö rvényesen beve t t vallá-
sok közé való felvétele ellen érdemileg szólni nem 
lehet. (Helyeslés balfelől.) 

De különös sorsa vol t ennek a tö rvényjavas la tnak . 
Csupa kíméletből, csupa jóakara tból , csupa t iszteletből 
ós szeretetből az izraeli ták iránt, ezt a tö rvényjavas la -
tot meg nem szavazhatónak nyi lvání t ják . (Derültség.) 
El ismerik, hogy az ál lamnak hü fiai, hasznos polgárai , 
igyekvő és becses tagja i , n a g y rokonszenv nyi lvánul 
i rántuk, de m e g kell őket kímélni attól, hogy egy fes-
t e t t báb akasztassék a nyakukba , mely fes te t t bábo t 
ők makacsul és k i ta r tóan óha j tanak és kére lmeznek. 
(Tetszés balfelől.) É n azt gondolom, mél tóságos főrendek, 
hogyha elvi és poli t ikai á l láspontra helyezkedünk, ebből 
a szeretetből kevesebb, az igazságosságból több, (Élénk 
tetszés.) egészen más e redményre vezetne. (Élénk derül t -
ség és tetszés balfelől.) É s hozzá kell t ennem különösen 
azt, hogy nem olyan tar ta lom nélküli ez, nem következmé-
nyeiben meg nem mérhető ennek ha tározot t ta r ta lma 
részint ebben a tö rvényjavas la tban megvan, a mely 
szeretetből elvettetni szándékoztat ik, rész int m e g volt 
egy másik törvényjavas la tban , a melyre már dietális 
konkluzum is létezik, t . i. a házassági jogró l szóló 
törvényjavasla tban, a mely a kul tusz diszparitász aka-
dályát eltörölte, és a mely javas la t ellen nem kétlem, 
i rán tunk való rokonszevből a méltóságos fő rendek egy 
része a leghatározot tabb ellenállást formált . Az a féle-
lem, a melyet Rudnyánszky József br . főrendiházi t a g 
ur felhozott , hogy i t t egy csodálatos eljárás van, mer t 
i t t olyan izraelita felekezetek is reczipiál tatnak, a me-
lyekről nem tudunk , a melyeket nem ismerünk, a 
melyek szervezve nincsenek, sőt nem is léteznek, mer t 
beszédében akkor, mikor i jesztgetni akar, ugy szere-
pelnek mint felekezetek, mikor ped ig kicsinyelni akar, 
ugy szerepelnek min t árnyalatok . . . 

Rudnyánszky József br. Fe lekeze t nem lehet, mer t 
nincs szervezve : (Felkiál tások balfelől. Ha l l juk ! Hall-
juk! ) 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter . Akkor miér t 
mél tózta tot t az izraeliták reczepczióját ahhoz hasonli-
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I tani , h o g y h a mi reczipiálnánk minden keresztény fele-
I keze t e t ? Azt gondolom, hogy a méltóságos báró ur 

egészen fé l reér te t te a javas la to t , mer t ha azok, a k iket 
á rnya la toknak mél tóz ta t ik nevezni, szervezni aka r ják 
magokat , és fe lekezet té válnak, egy u j felekezet lesznek, 
a mely, ha nem mél tóz ta t tak volna elvetni t egnapelő t t 
a vallás szabad gyakor la táról szóló törvényjavas la to t , 
annak II . fe jezete alá esett volna, a mely u j felekezetek 
alakulásáról , i l letőleg törvényes elismeréséről rendel-
kezik ; mer t az a felekezet, a mely azon tö rvény javas -
la tban, min t ú j o n n a n alakí tandó, fel tételeinek meghatá -
rozását nyer te , lehet u g y keresztény, min t zsidó fele-
kezet . Ne mél tóztassanak tehá t azt állítani, hogy ezzel 
egy b izonyta lan és ha tározat lan lépést t e t tünk , valamint 
azt se, hogy ezáltal, hogy ezt t e t tük , á t é r tünk a reczep-
t iónak eddig tö rvénye ink által ismert fogalmától , mer t 
i t t t ö rvénybe i k t a tva csak azok vannak, a melyeknek 
szervezete ismeretes, a k ik jogá l lásukra nézve ma is, 
de ál talam emii te t t ké t j o g o t kivéve, a keresz tényekkel 
egy j o g o n és n ivón á l l t ak : ezeknek tö rvénybe ikta tása 
pedig megfelel nemcsak a pol i t ikai k ívána lmaknak , de 
az ne ta láni tö rvényes gyakor la tnak is. 

Az utolsó el lenvetés R o m á n Miron ő excellentiá-
j á n a k el lenvetése volt . 

É s ha szabad magamat ugy kifejezni , méltó pen-
d á n t j a annak a nagy rokonszenvnek, a melyből szintén 
a tö rvény javas la t elvetése szándékoltat ik . 0 nagymél -
tóságának semmi elvi kifogása nincs a javas la t ellen, 
hanem van egy kifogása, a mely m e g nem fogható, 
nem czáfolható, nem mérlegelhető. Neki t. i. az a ki-
fogása, hogy a javas la t nem időszerű. H o g y mely ok-
ból nem idősze rű : az izraeli ták n incsenek megérve rá ? 
a keresz tények nincsenek-e megérve r á ? (Derül tség 
balfelől), vagy a keresz tények egy része nincs-e meg-
érve r á ? és mi t j e l en t az időszerü t lenség? Kinek csinál 
az k á r t ? 0 nagymél tósága szerint, az izrael i tákat leg-
alább megszégyeni t i -e , hogy őket reczipiál ják, az i ránt 
nagymél tóságod fel fogása b e n n ü n k e t te l jesen homály-
ban hagy. Ké t ségk ívü l igen vi lágos okai vannak, csak 
nem ta r to t t a szükségesnek azokat velünk közölni, hogy 
mely i rányban és miér t időszerűt len és ezen időszerüt-
lenség káros hatásai mely i rányban sugároznának ki. 
A mél tóságos főrendek azonban m e g fognak emlékezni 
arról, hogy ez a tö rvényjavas la t nemének Magyaror-
szág eddigi törvényeiben, különösen az u tóbb iakban 
le fek te te t t e lveknek egyszerű következménye, hanem 
egy helyes, egy nemzeti , egy igazságos lépés azon czél 
megvalósí tására, hogy legyen az állam igazságos minden 
polgára iránt, ad ja m e g nekik a jogegyenlőséget , bán-
j é k velők a jogegyen lőség és val lásszabadság elvei 
szerint. Ez időszerű, mer t ennek gyümölcsei bizonyosan 
meg te remnek és gazdagon fognak kamatozni a nemzeti 
czélokra és Magyarország jövőjére . (Helyeslések). 

Elnök: A tárgyalás be lévén fejezve, következik 
a szavazás. A kérdés az lesz : Méltóztatnak-e elfogadni 
az izraelita vallásról szóló törvényjavas la to t , igen vagy 
nem ? Tíz főrendi t a g névszerint i szavazást kérvén, a sza-
vazás névszer int fog megtör ténni . Fe l teszem még egy-
szer a kérdés t : Méltóztatnak-e az izraelita vallásról 
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szóló törvényjavaslatot általánosságban a részletes tár-
gyalás alapjául e l fogadni : igen vagy n e m ? 

Fel fog olvastatni a névsor. 
Bánffy György gr. jegyző : (Olvassa a névsort.) 
Igennel szavaztak : Papp Kovács Gábor ref. püs-

pök, Szász Károly ev. ref. püspök, Vályi János ev. 
ref. egyházker. főgondnok, Racló Kálmán ág. ev. egy-
liázker. felügyelő, Dániel Grábor, az unitárius egyliáz 
főgondnoka; országzászlósok: Khuen Héderyáry Ká-
roly gr., Szápáry Géza gr., Széchényi Gyula gr., Csáky 
Albin gr., Orczy Béla br. ; Szabó Miklós curiai elnök, 
Czorda Bódog curiai másodelnök, Yértesy Sándor 
Ítélőtáblai e lnök; Ba t thyány Lajos gr. fiumei kor-
mányzó ; Bat thyány St ra t tman Ödön hg, Odescalchy 
Gyula hg ; g ró fok : i f j . Almássy Kálmán, Apponyi 
Sándor, Bánfíy György, Berchtold Arthur, Bolza J ó -
zsef, Bolza Pál, Degenfe ld-Schomburg József, Degen-
feld-Schomburg Lajos, E rdődy Rezső, Esterházy Ernő, 
Esterházy István, i f j . Es terházy Imre, Es terházy Ká-
roly István, Haller Jenő, Hadik János, Jankovich 
Aladár, Jankovich László ifj. , Károlyi Tibor, Keglevich 
Gábor, K o m i s Károly, Nádasdy Ferencz, Széchényi 
Béla, Széchényi Ferencz, Széchényi Sándor, Széchényi 
Bertalan, Teleki László ; bárók : Orczy Andor, Pod-
maniczky Géza, Radvánszky Béla, Radvánszky Géza, 
Radvánszky János, Rauch Géza, Yay Béla, Yay Sán-
dor, Yay Dénes, Wesselényi Miklós, Wodianer Albert i f j . ; 
megválasztott és kinevezett főrendi tagok : Barcsay 
József, Béldy Akos gr., Bohus Zsigmond, Bornemisza 
Károly br., Burchárd Bélaváry Konrád, Csáky Zeno gr., 
Daruváry Alajos, Dőry József br., Eötvös Lóránt br., 
i f j . E rdődy István gr., id. Esterházy Ferencz gr., Fe -
jé rváry Géza br., F iá th Miklós br., Gajzágó Salamon, 
Gáli József, Ghyczy Béla, Görgey Kornél, Gyulai Pál, 
Hollán Ernő, Hor thy István, Jós ika Samu, Kállay 
Albert, Karap Ferencz, Kautz Gyula, Keglevich Ist-
ván gr., Kemény Kálmán br., Kochmeis ter Fr igyes br., 
dr. Korányi Frigyes, K u n Géza gr., Lechner Ágost , 
Lévay Henrik, Lónyay János, Ludvigh Gyula, Lukács 
Antal, Madarassy Pál, Mikó Bálint, Molnár István, 
Nyáry Jenő br., Rá th Károly, Ribáry József, Simonyi 
Lajos br., Sváb Károly, Salavszky Gyula, Szontágh 
Pál, Than Károly, Üchtri tz Zs igmond br., Wass Albert 
gr., Zichy Antal gr., Zichy Antal, Zuber József. 

Nemmel szavaztak : katholikus egyháznagyok : 
A aszary Kolozs Ferencz, Samassa József, Császka 
György, Posiiovics György, Zalka János, Schopper 
György, Pavel Mihály, Schlauch Lőrincz, Mihályi Vik-
tor, Schuster Konstantin, Szabó János, Lönhardt 
Ferencz, Hidassy Kornél, Válly János, Bende Imre, 
Bubics Zsigmond, Meszlényi Gyula, Horn ig Károly br., 
Dessewífy Sándor, Steiner Fülöp, Firczák Gyula, 
Drohobeczky Gyula, Szmrecsányi Pál, Rimely Károly, 
Majorosi János, Fehér Ipoly, Benedek Fe rencz ; görög-
keleti egyháznagyok : Brankovits György, Román Miron, 
Grujic Mihály, Metianu János, Popovics Nikanor, Dimi-
trievics Nektarius, Popea Miklós, Nikolics Miron, Opa-
csics Germán ; Zichy Ferencz gr., kir. tárnokmester ; 
Pálffy Miklós hg ; grófok : Almássy Tasziló, Apponyi 

Antal, Apponyi Géza, Apponyi Lajos, Bat thyány Iván . 
Bat thyányi József id., Berchtold Richárd, Cebrián 
László, Chotek Rezső, Csáky-Pallavicini Zsigmond 
őrgróf, Csekonics Endre, Cziráky Antal, Dessewífy 
Alajos, Dessewífy Aurel, Dessewífy Béla, Dessewífy 
Dénes, Esterházy Béla, Esterházy Dániel, i f j . Ester-
házy Ferencz, Esterházy Jenő, Esterházy László, Ester-
házy Miklós József, Esterházy Miklós Móricz, Esterházy 
Sándor, Esterházy Pál, id. Festet ics Pál, Forgách 
István, Hunyady Imre, Hunyady László, Mailáth Is tván 
Géza, Mailáth György, Migazzi Vilmos, Pálffy István, 
i f j . Pálffy János, Pálffy Mór, id. Pejácsevics László, 
Szapáry István, Széchényi Kálmán, Szirmay György, 
Wenckhe im Dénes, Wenckheim Ferencz, Wenckheim 
Géza, Wenckheim István, Zichy Ágost, Zichy Aladár, 
i f j . Zichy Géza, Zichy János, id. Zichy Nep. János, 
i f j . Zichy Nep. János, Zichy József, id. Zichy Nándor, 
Zichy Pál Ferencz, i f j . Zichy János ; bá rók : Rédl Béla, 
Rédl Lajos, Sennyey Béla, Vécsey Józse f ; megválasz-
to t t és kinevezett főrendi tagok : Bat thyány Elemér gr., 
Dezasse Emil gr., Es terházy Pál hg., Máriássy János br., 
Odescalchi Ar thur hg., Pálffy Béla gr., Pongrácz Ágos-
ton gr., Rudnyáiiszky József br., i f j . Széchényi Imre gr., 
Szécsen Antal gr., Sztáray Nep. János gr., Uzovics Pál, 
Vécsey Miklós br., Zichy Gábor gr. 

Vagyis a főrendiház a zsidó vallás reczeptiójáról 
szóló törvényjavaslatot 109 szavazattal 103 ellen el-
vetette. 

A gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslat tárgya-
lása a főrendiházban. 

(Október 8-án.) 
Elnök : Szlávy József koronaőr. 
Első szónok : Y aszary Kolos bibornok esztergomi 

érsek volt, kinek beszédét fentebb közöltük. 
Másik szónok Prónay Dezső : Méltóságos főrendek ! 

Azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy abból a mit 
ő eminencziája a herczegprimás imént a ház osztatlan 
figyelme között elmondott, igen sokat örömmel hallot-
tam, igen sokra nézve pedig teljesen egyetértek, csupán 
a conclusiora nézve nem, mert ő eminencziája a gyer-
mekek vallásáról szóló törvényjavaslatot a részletes 
tárgyalás alapjául általánosságban elfogadja, én pedig 
általánosságban sem fogadom el azt, és pedig nagyrészt 
azért nem, mert osztom azon aggodalmakat, melyeket 
ő eminencziája i t t kifejezett, hogy t. i. e javaslat ugy, 
a mint van, ha t. i. részleteiben is változatlanul fogad-
tatnék el, — nem fogja megszüntetni, de még csökken-
teni sem azon súrlódásokat, melyek a gyermekek 
vallásos nevelésének kérdéséből fájdalom a utóbbi idő-
ben nálunk elő fordultak. 

Ha a gyermekek vallásos nevelésének kérdéséről 
gondolkozunk, az ideális álláspont kétségkívül az, hogy 
adassék meg a szülőknek a teljes rendelkezési szabad-
ság. Az én meggyőződésem is az, hogy ez a leghelye-
sebb s ez felel meg legjobban a család érdekeinek, ez 
biztosí t ja legjobban a család békéjét s ha a szülők 
szabad elhatározását minden oldalról kellően respek-
tálnák, ez biztosítaná e kérdésben ugy a társadalmi, 
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mint az interconfessinalis béké t is. De fá jda lom a 
fénynek meg van a maga árnyoldala. S mig egyrészt 
halot tuk a legékesebb szavakban hi rde tn i azt az elvet, 
hogy a szülőknek szabadon kell rendelkezhetn iük 
gyermekeik vallásos nevelése i ránt s hogy ez az em-
bernek természet adta joga , mégis tö r t én tek a mn l tban 
kis érietek, hogy a szülőknek ez a szabadrendelkezési 
j oga korlátoztassék kétoldalú kötések, Ígéretek által. 
É n elfogadom azt az álláspontot, h o g y a szülőknek 
természetadta j oga az, miszerint gyermekeike t bá rmely 
val lásban nevelhessék leg jobb meggyőződéseik szerint. 
A szülőknek mindig m ó d j u k b a n is lesz ha akar ják , 
hogy bár mit rendel jen a törvény, azt a h i te t csepeg-
tessék gyermekeik lelkébe, melyet ők be lé jük akarnak 
csepegte tn i ; ha csak a tö rvény nem menne odáig, 
hogy ezen természetadta jogga l és ezen erkölcsi befo-
lyással szemben annak korlátozására külső kényszer-
eszközökhöz nyúl jon . 

De azt hiszem, ma et től fé lnünk m é g sem kell. 
A főszempont , a mi t figyelembe kell vennünk , s a 
melyből ezen kérdés megi té lésénél ki kell indulnunk, 
hazánkban ma az, hogy mi a lkalmasabb arra, hogy ezen 
országnak egy nagy kincsét , a fe lekezetek közt i békes-
séget és a mi azzal együt t jár , a társadalmi békessége t 
helyreáll í tsa ott, hol az — ugy látszik — kissé m e g 
van zavarva. I ly esetben, meggyőződésem szerint , n e m 
indulha tunk ki egyedül abszt rakt elvekből, l egyenek 
azok az elvek bármily szépek, bármily magasztosak, 
de számolnunk kell a tö r téne lmi múlt tal , számolnunk 
^ell az adot t helyzettel . 

Ez a r r a kényszer i t engem, hogy visszatekintsek 
egy kissé ezen kérdésnek tö r téne t i fe j lődésére , hogy 
miként vol t e kérdés hazánkban e t ö rvény által sza-
bályozva s különösen vegyes házasságok esetében a 
gyermekek vallásos nevelésére mikén t rende lkez tek ha-
zánk tö rvénye i? Tud juk , hogy 1791-ben, midőn a 26. 
törvényczikk megalkot ta to t t , mely mindké t hi tval lású 
evángel ikusok joga i t biztosí tot ta , a vegyes házasságból 
származó gyermekek vallására nézve is az országgyű-
lésen, annak idején, t öbb egymástó l eltérő á l lásponto t 
foglal ták el az egymással e ké rdésben szemben álló 
felekezetek, vagy felekezetek szerint csoportosuló karok 
és rendek. 

A római katholikus rendek többségének álláspontja az 
volt, hogy vegyes házasság esetében a gyermekeknek mind 
katholikusoknak kell lenniök. Ezzel szemben az egyik tör-
vényjavaslatban, mely, miként tudjuk, nem emelkedett tör-
vényerőre, azon elv foglaltatott, hogy a gyermekek nem szerint 
kövessék szüleik vallását, a fiuk az apáét, a leányok az anyáét, 
fenmaradván a szülőknek joga, hogy kölcsönös egyetértéssel 
másként intézkedhessenek. Ez volt a tiszai kerület javas-
lata, de nem ez fogadtatott el, s miként tudjuk, a törvény 
kimondotta, ha az apa katholikus, a gyermekeknek mind 
katholikusoknak kell lenniök, ha az apa evangelikus, akkor 
a fiuk apjuk vallását követhetik. E szócska: „possint* ismét 
sok contrevers kérdésre, sok élénk heves vitára és súrló-
dásra adott alkalmat! Utóhangja volt e törvény rendelke-
zésének az, a mi 1868-ig történt, és 1868-ban egy egyszerű 
declaratorius törvénynyel ennek véget akartak vetni. Az 

1868-iki törvény kezdetben megnyugvással fogadtatott é s 

nem is okozott valami nagy súrlódást. Legyünk nyíltak és 
őszinték, a törvényt azok tartották meg, kik azt megakarták 
tartani és a szülők nevelték gyermekeiket abban a vallás-
ban, a melyben akarták. Hacsak ez történt volna, még 
abból nem származott volna baj, de mélt. főrendek, minden 
vallásfelekezetnek van egy természetes törekvése : a terjesz-
kedés. Minden vallásfelekezet a hivek szerzését saját szem-
pontjából nemcsak jogának, de kötelességének is tekinti. Ez 
ellen állami szempontból ott, a hol több vallásfelekezet van 
egy országban, kifogás nem tehető. Ezen törekvés elé tör-
vényes akadályok nem görditendók, korlátok nem emelendők 
mindaddig, mig egy vagy más részről a hivek szerzésével 
nem alkalmaznak olyan módokat és eszközöket, a melyek 
az országban bevett felekezetek közötti békés együttélés 
megzavarására fölötte alkalmasak, mert a midőn a feleke-
zetek közötti békét megzavarják, megzavarják egyszersmind 
a társadalmi békét és a család békéjét is. Hazánkban alap-
elv volt és az 1868-iki törvényből, mely az 1848: XX. 
t.-czikken sarkal, a felekezetek közötti teljes jogegyenlőséget 
és viszonosságot mondta ki, ez is kiviláglik, hogy egy tör-
vényesen bevett felekezetnek sem korlátozza az állam azon 
jogát, hogy hiveket szerezhessen. — A proselita csinálást 
nem tiltja a törvény, csak bizonyos feltételhez köti ; ahhoz, 
hogy az bizonyos mértékig nyilvánossággal járjon, hogy ha 
az egyik felekezet egy más felekezet hitét magához csa-
tolja, magához vonzza, arról a másik felekezetnek is tudo-
mása legyen. — Ez a törvény alapelve, mely az áttérésekre 
vonatkozó intézkedésekben világosan ki van fejezve. 

Már mos t mélt . főrendek, a midőn a csecsemők 
vallásáról van szó, természetes , hogy első sorban a 
szülők j ö n n e k tek in te tbe , m e r t azt n e m lehet kívánni , 
hogy maguk az illető csecsemők ér tesí tsék az egyik 
vagy másik felekezetet , a melyhez csatlakozni akarnak. 
A szüléknél magánérdekek fo rogha tnak fenn, melyeknél 
fogva ők azon elhatározásukat , mely nem felel m e g a 
t ö rvény rendelkezésének, maguk m é g sem akar ják 
min tegy nyi lvánossá tenni . 

A tö rvény azon elvéből tehát , melyen a felekeze-
t ek közöt t i béke min tegy sarkal, hogy t. i. ha egy 
fe lekezet h iveke t szerez, a másik fe lekezetnek joga van7 

hogy arról t udomás t szerezzen, ezt kellet t egy v a g y 
más alakban, tö rvény vagy rendele t a lak jában k i fe je -
zésre ju t t a tn i , ha nem akar tuk az országban tö rvényesen 
beve t t val lásfelekezetek közöt t i j ó harmóniá t a meg-
zavarás veszélyének ki tenni . 

Én , mél tóságos főrendek , ismétlen, e l ismerem 
a szülők fe l té t len j ogá t ahhoz, hogy gyermekeik val-
lásáról szabadon in tézkedhessenek. Oly jognak , oly 
erkölcsi mo men tu mn ak t a r tom ezt, a melyet elidege-
ní teni nem lehet . E r r e nézve csakugyan igen szépen 
nyi la tkozot t a német b i rodalmi törvényszék, mer t ez 
több a jognál , mer t ez a szülők és gyermekek közöt t i 
viszonynak inkább erkölcsi, min t jog i oldalához ta r toz ik . 

Méltóságos f ő r e n d e k ! Méltóztassanak már mos t 
megengedni , hogy e kényes kérdéssel kissé bővebben 
foglalkozzam. Igyekszem ezt lehető kímélet te l t enn i 
oly ér te lemben, hogy a dolognak kel letén tu l feleke-
zeti oldalát kiemelni nem akarom ; de nem té rhe tek 

5* 



266 RELIGIO. 266 

fölötte napirendre . A vallásfelekezeteknek azon joga, 
sőt a min t mondot tam, saját szempont jukból köteles-
sége, hogy tanaiknak prozel i tákat csináljanak, h iveket 
szerezzenek, lehetőleg oly módon, oly eszközökkel gya-
korlandó, hogy az a felekezeti béke megzavarására 
vezessen. A vegyes házasságból származó gyermekek 
egy vagy más felekezetekhez való csatolásra nézve a 
prozeli ta csinálást, e magában véve megengede t t , sőt 
felekezeti szempontból kötelességszerű t énykedés t oly 
módon gyakorol ták, hogy az a fe lekezetek közt a fél-
tékenységet jogga l felköl thet te , sőt a családok béké jé t 
is megzavarhat ta . 

Ti tkos Ígéretek, az ezen t i tkos ígéretek a lapján 
a gyermeknek egy vagy más fe lekezet lelkésze által 
való megkeresztelése s megtagadása annak, hogy erről 
a másik felekezet ér tesí t tessék, bárhol, bármely fele-
kezet körében tö r t én t legyen is, m i n d i g oly dolog 
amely a felekezetek béké jé t megzavarha t ja . E z tehát 
hazaíiatlan te t t . 

A törvényjavas la t mél tóságos főrendek, ugy amint 
van, s lia i gy fogad ta tnék el részleteiben is, nem lesz 
alkalmas arra, hogy a — sajnos ! — keletkezet t súrló-
dásokat lényegesen csorbí tsa vagy egészen elenyész-
tesse. 

A törvényjavas la t egyik elve az, hogy a szülő a 
gyermekeik vallásáról szabadon in tézkedhetnek, de 
m i k o r ? Akkor , amikor ők m é g csak eset leg leendő 
szülők. A j egyesekre ruházza ezt a jogo t , t ehá t a 
lehető legalka lmat lanabb p i l lana tban arra, hogy az az 
elhatározás, a melyre j u t n a k mindenképpen szabad elha-
tározásnak tekintessék. E z t nem jog i lag ér tem, l iogy a 
lehető legalkalmat lanabb pi l lanatban arra, hogy ők ezen 
fontos elhatározást egy bizonyos elfogul tság nélkül tehes-
sék meg. Az ily elhatározás erkölcsi ér téke at tól függ , 
hogy az jó l meggondol t és szabad elhatározás legyen. 
A tö rvényt ugy alkotni meg, hogy kiválasztass ék az 
a pillanat, midőn lélektani okoknál fogva ez az elfogu-
latlan, szabad elhatározás a legkevésbbé lehet meg az 
illető felekben, szerintem a kérdés megoldásának nem 
szerencsés kísérlete. A j e g y e s e k ezen igére té t ped ig a 
tö rvény olyannak aka r j a tek in ten i , mely többé m e g nem 
vál toztatható, k ivévén egy bizonyos esetben, de azon 
egy kivételtől el tekintve, egyszer s mindenkor ra szól a 
megállapodás. Nem tudom, sokat gondolkoz tam fe le t te 
hogy én ezt a megál lapodást , a melyet a tö rvény 
contemplál, a gyermekek vallására nézve minek is 
vegyem. Jogügyle t -e az? Nem. Kéto lda lú j o g ü g y l e t ? 
Talán az sem. Hiszen a két fél — gondolom — egy-
másnak tesz ígéretet , nem egy harmadiknak. E k k o r 
t ehá t egymást fel is menthe t ik kölcsönös egye té r tésse 
az igéret alól ; de a tö rvény ezt t i l t ja , és még sem 
gondoskodik arról, s ezt nem ugy hozom ám fel, m 
egy hát rányát , mer t és inkább előnye a törvénynek, 
hogy ha a felek azután ezt az ígérete t nem akar ják 
megtar tani , akkor mi tö r t én j ék ? 

I gy pedig ez az egész szerződés a levegőben van 
E n azon szerencsés he lyze tben voltam, hogy 

Magyarország egyik kiváló jogászának, kiváló parla-
ment i férfiának is hal lhat tam véleményét erről. N ag y 

^ megnyugvásomra szolgál az a nyilatkozat , hogy jog-
hatá lya az i lyen megál lapodásnak tu la jdönképen nem 
lesz. Magam is azt hiszem, hogy nem lesz és nem 
lehet, de az a hatá lya még is m e g lesz, hogy ezen 
megál lapodás vagy szerződés felet t , vagy minek nevez-
zem há t tu la j donképen, a contraversiak özöne fog 
támadni . E n már várom vagy várnám, ha ezen 

I javas la tból t ö rvény lenne, azt az egész irodal-
! mat , a mely m a j d a fe le t t fog keletkezni, hogy 

lehet-e az i lyen dolognak joghatá lya . H a jogha tá lya 
j van, lehet-e há t mégis olyan hatása, hogy azt a 
I t e t t ígéretet , a melytől mindké t fél el akar állani, 

m a j d az állam kényszereszközökkel végreha j tan i meg-
kísérelheti ? Nem tudom, megkisérl i-e, meghiszem. Ha 
megkísérl i : ot t leszünk, a hol ma vagyunk ; ha nem 
kísérli meg, akkor is ot t leszünk, a hol ma vagyunk, 
vagyis ez a controvers kérdés f ennmarad és a vele já ró 
súrlódás és a vele járó b a j o k is fenn fognak állni. 
E d d i g a gyermekek vallási nevelésénél inkább a fele-
kezetekkel állott szemben az állam, vagy m o n d j u k a 
kormány, mintsem a szülőkkel. I nkább a -felekezetek 
léptek fel, min t panaszkodók, min t olyanok, melyek 
joga ika t védték, paizsul ál l í tván fel a szülők természet-
adta jogát , melyet respektá lni kell, paizsul áll í tván fel 
a szabadságot , a szabadságnak olyan nemét, a melyhez 
tö rvénynye l sem szabad nyúlni , a melyet törvénynyel 
sem lehet eltörölni, de reverzálissal szabad, sőt kell. 
Mert a reverzális is csak a szabadságnak korlátozása, 
és megkötése a szülők természetadta jogának . Ha nem 
az, akkor há t az is egészen ér téktelen valami ; pedig 
még 1870-ben kísérletet t e t t ek annak hatósági segély-
lyel való érvényesí tésére, tehát akkor még valaminek 
tekin te t ték , jogha tá ly lya l bíró Ígéretnek, melyet a szülők 
akarata ellenére is, kényszereszközökkel végre kell 
ha j tani . 

Mélt . fő rendek ! Annyi a megfonto landó e tö rvény-
javas la t körében, olyan kényes kérdésekkel állunk 
szemben, hogy jó l t udom — hiszen előadásom is héza-
gos volt — hogy nem lehet azon kérdésnek minden 
oldalát egy beszéd kere tében felölelni. H a tudnók, 
hogy a szülők te rmészetadta j ogának és szabadságának 
ez az értelmezése, melyet ma e házban is szerencsések 
vo l tunk hallani, ál talában e l fogadta tnék és a gyakor la t 
is ahhoz módosulna, akkor azt t a r t a n á m : akár ezen 
tö rvényjavas la to t fogadnók el, akár a mai állapot ma-
radna meg ; felekezet i szempontból , felekezeti tekinte-
tekből , ba j abból nem származnék. De azt hiszem, 
igyekeznünk kell ezt a kérdést , kinek-kinek sa já t gyar-
lósága vagy tehe tsége szerint, nem a felekezetiség szem-
pont jából , hanem abból a szempontból megítélni, liogy 
keressük azon megoldást , a mely Magyarországban 
te l jesen helyreállí tsa a kissé legalább megzavar t fele-
kezet i békességet , a mely, hogy úgy mondjam, az 
interconfessionális kérdéseket , az egyházpolit ikai kér-
déseket leveszi a najDirendről. Mert ha az a törvény-
javaslat , mely ma a gyermekek vallására nézve hozat-
nék, jogi lag a legtökéletesebb mű lenne ; ha azt a 
legnemesebb intent iók vezet ték is, — ha az adot t 
helyzetben, a múlt tal való kapcsolatnál fogva, a mult 
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emlékeinél, a múl tnak jogosul t , vagy jogosula t lan , de 
tényleg fennálló fé l tékenységénél fogva nem alkamas 
az összes egyházpoli t ikai kérdéseknek, vagy nem alkal-
mas legalább ezen az egyházpoli t ikai ké rdésnek a 
napirendről való levételére és ped ig olyképen, hogy az 
te l jesen le legyen v é v e : akkor ez egy nem szerencsés 
kisérlet a megoldásra . 

É s mél tóságos fő rendek! hogyha t ek in t j ük az 1868-iki 
tö rvényt és erre nézve t ek in te tbe vesszük hazánk viszo-
nyait , ha a múl tnak fe j lődését figyelmen kivül nem 
hagyuk, ha t e k i n t j ü k azt, hogy hasonló in tézkedés 
Erdé lyben , — mely 1867-ben csatol ta to t t az anyaor-
szághoz — számos éven át fennál lo t t és ot t ba j t nem 
okozott , súrlódásra alkalmat nem szolgál tatot t , a mélyen 
t. római kat. klérus által is, min t t ény leg fennál ló — 
legalább ugy tudom, bona fide respec tá l ta to t t ; ha t ehá t 
t ek in te tbe vesszük, hogy 1868-ban Magyarországon azt 
lépte t ték életbe, a mi Magyarország egy részében, a 
magyar korona egyik országában Erdé lyben , melylyel 
akkor az unió lé t re jö t t , valósággal fennál lo t t , akkor 
szerintem a tö r téne t i fe j lődés t köve tve helyesen, az 
alapelveket t ek in tve szintén l iberálisan j á r t a k el, mer t 
semmiféle bün te tő szankcziót ama tö rvényhez n e m 
csatoltak. , 

É n nem mondom, hogy br. Eö tvös J ó z s e f n e k 
hazánk nagy ál lamférfiának eredet i tö rvény javas la ta 
kevésbé liberális le t t volna. Nem abs t rak te l iberál isabb 
volt, nekem is j o b b a n tetszik ma is, j o b b a n te tsze t t 1 

akkor is ; hanem a tör ténet i fe j lődés azt kivánta , h o g y j 
a protes tánsok megnyug ta tva csak akkor legyenek, ha 
egyszer ő r eá juk nézve is ki van mondva az, a mi 
ebben az országban századokon át csak a másik fé l re j 
állott, ha magában a tö rvényben min tegy megjegecze-
sedve, kr is tá lyosodva kifejezést talál a felekezetek közt i 
te l jes egyenjogúság, és hogyha a tö rvény k izár ja annak 
lehetőségét , a mi e század első fe lében annyi keserű 
vi tára adot t okot ; a reverzálisok követelését , megtaga-
gását, szóval ha mindaz a mi ezzel j ELT} SJ tö rvényből 
ki van zárva. 

1878-ban nem let t volna czélszerü szer intem más t 
tö rvénybe iktatni , mint a mi valóban tör tén t . Ma én 
ki jelentem, hogy az 1868. LYI . t.-cz. 12. és 14. tudn i -
illik azon szakaszainak, melyek a gyermekek vallásáról 
szólanak, vál tozat lan fenntar tásához nem ragaszkodom. 

E n elfogadom azt az ál láspontot , hogy a szülők-
nek ez oly joguk , melyet tőlük elvenni nem lehet, 
mert a dolog maga, a vallásos nevelés a családi élet 
bensőségével oly szoros összefüggésben áll, hogyha 
ebbe beakarunk avatkozni ez az egyéni szabadság sé-
relmét vonná maga után s a családi élet megbontá-
sára vezetne. Tehá t i lyen ér telemben ez természetadta 
j°g> ilyen értelemben az emberre nézve a legmagasz-
tosabb dolgok egyike levén a családi élet sér thetet len-
sége, ilyen értelemben ez egy szent és sér thetet len 
jog-LTehát ezt tö rvényben is fejezzük ki, de számoljunk 
a gyakorlat i élet követelményeivel , a hazai szokások-
kal és számoljunk azzal is, hogy nekünk nemcsak a 
gyermekek vallásáról kell tö rvény t hoznunk, hanem 
hoznunk kell olyan törvényt , mely a felekezeti félté-

kenységnek egyrészt, és másrészt az agressziv lépések 
bizonyos nemének, a szerintem nem megfelelő proze-
l i ta-csinálásnak, t . i. annak, mely mind ig megfog ja 
zavarni a felekezetek közt i harmóniá t , lehetőleg szintén 
ú t j á t vágja . Ezé r t szer intem helyes elfogadni k i indu-
lási alapul azt, h o g y a gye rmekek vallására nézve te-
gyen a t ö rvény maga diszpozicziót ; m o n d j a ki, hogy 
a gyermekek szülőik val lását követ ik . Vegyes házas-
ságok esetében -— ámbár ha a polgár i házasság meg-
lesz, arra már jog i l ag vegyes házasság u g y sincs, 
t ehá t ezen disztinkczió is eleshetnék, legalább 
én igy gondolom, a fiu az apa, a leány az anya val-
lását követi . A mig a szülők egye té r t enek abban, 
minő val lásban nevel tessenek gyermekeik , ebben semmi-
féle hatósági beava tkozásnak helye nincs. H a n e m e 
tö rvény javas la t ta lán némelyek vé leménye szerint közel 
is áll ezen ál lásponthoz. Szer in tem m é g sem. Mert i t t 
az alapelv a szabad egyezkedés, a k ivéte l a tö rvényes 
dispositio, én ped ig szabályul a tö rvényes disposi t iót 
k ivánom, és kivéte lkép megengedem a felek szabad 
egyezkedését . Megmondom, hogy miér t ? Természetesen 
kor lá to l juk a fe lek egyezkedését , hanem azért tesszük 
ezt igy, mer t m e g vagyok győződve, h o g y hazánkban 
ez felel m e g a művel tségi v iszonyoknak, népünk szo-
kásainak, a fe lekezetek közt i j ó egyetér tésnek és 
békének. 

A dolog — szer in tem — a gyakor la tban ugy ala-
kul és u g y fog alakulni mindig, hogy a tömegek min-
dig valami vonzó ha tás t gyakorolnak . 

E z m a j d n e m természe t i t ö rvénynek látszik az 
ember i t á r sada lomban is és ez érvényesül a felekeze-
teknél is kü lönbség nélkül . 

A hol valamely községben egy felekezet rendkí-
vül nagy tulsulylyal bir, vagy valamely község kizárólag 
egy fe lekezetből áll, lia oda jő egy más fe lekezetbe 
tar tozó, a ki abba a községbe min tegy beleházasodik, 
és vegyes házasságra lép : b izonyosnak t ek in the t jük , 
hogy annak u tód ja i azon felekezethez fognak tar tozni , 

í a mely az illető községben tú l sú lyban van. E g y e s kivé-
í te lek lesznek azonban nagyban , egészben, ezt igazolja 

a praxis : ha evangel ikus fiatal ember házasodik kath. 
községbe, annak u tóda i kathol ikusok, akár ezt, akár 
azt f og j a mondan i a törvény, mer t ez én szer intem 
magának a t ö m e g vonzó ere jének általános törvénye, — 
ha ped ig egy ka thol ikus i f j ú j ö n egy evangelikus köz-

I ségbe és egy evangel ikus leányt vesz el, vagy megfor-
: di tva : egy kathol ikus leány házasodik oda, akkor 
! ugyanez áll az evangel ikus felekre nézve is. Méltózta-

t ik erre pé ldáka t kívánni '? Tudok jó , buzgó evangél iku-
sokat a nép körében, a k ik kathol ikus v idéken olva-

J sóval já rnak , mer t az ot t divat, és tudok vallásos ka-
thol ikusokat , kik éneklik Lu the r dalait az evangelikus 
t emplomban , mer t a t emplomba j á rn i illő. Nagyban és 
egészben t ehá t ez a tö rvény fog érvényesülni , akármi 
van a papi roson ; művel tebb körökben ped ig a szülők 
öntudatos akarata fog érvényesülni, akármi t rendel a 
törvény, ha pedig egyezkedtek, akara tuk fog dönteni , 
de nem azon akarat , melyet közjegyző előtt, mint j e -
gyesek kifejeztek, hanem leg több esetben azon akarat , 
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hogy a melyik félnek benső vallásos meggyőződése 
erősebb lesz — többnyi re a nőé — annak erősebb 
hatása lesz még a közokiratnál is, és ha az elfo-
gul tság pi l lanatában hamarosan megadta is az Ígéretet , 
ha később megbánta , min t anya, a mi t mint meny-
asszony ígért, akkor, azt hiszem, az anyai akara t erő-
sebb lesz a menyasszonyi ígéretnél . 

Mindezeknél fogva méltóságos főrendek, én a 
törvényjavas la to t az általános tárgyalás a lapjául sem 
fogadom el. K o n k r é t ind í tványt ugyan nem teszek, de 
kívánatosnak és czélszerünek az találnám, hogy mind-
ezen törvényjavasla tok további tá rgyalásá t megszakí t -
suk és elhalaszszuk. (Mozgás balfelől.) De ha nem mél~ 
tóztat ik ezt elfogadni, hiszen különben ind í tványt nem 
teszek, gyaní to t tam, hogy ez nem talál v iszhangra — 
akkor fen ta r tom magamnak mélt . főrendek, hogy a 
részleteknél a t á rgyhoz hozzászólva meg tegyem módo-
sításaimat és azok elfogadására a mél tóságos házat 
ma jd fe lkér jem. (Felkiá l tások jobb fe lő l : Szavazzunk!) 

Elnök: Zichy Anta l ő mél tósága k íván szólni. 
Zichy Anta l : Nagymél t . elnök ur ! Mélt. fő rendek ! 

(Nagy zaj. E lénk fe lk iá l tások: Szavazzunk!) Midőn az 
előt tem szólott főrendiházi t a g ur véleményéhez nagy-
ban és egészben csatlakozom, mél tóztassanak nekem 
megengedni , nem hogy a háznak ki fogyó tü re lmét 
próbára tegyem, de mer t más részről látom, hogy elv-
baráta ink körében némi visszatetszéssel találkozom, 
hogy szavazatomat még is lehető röviden indokol jam. 

Jubi lár is időket élünk, és mi az 1868. LI I I . t.-cz. 
illető szakaszának 25 éves jub i laeumát azzal ü l jük meg, 
hogy azt el töröljük, l egnagyobb ál lamférfiunk egyiké-
nek, Deák Ferencznek alkotását halomra d ö n t s ü k ? 
Méltóztassanak megengedni , hogy én, miu tán az emii-
t e t t nagy államférfiunak, a ki e tö rvény szerzője volt, 
közelében voltam, annakide jén min t referens vol tam 
szerencsés ezen ügyben szerepelni, ha máskép nem, 
legalább parenta t iókép koczkáztassam a kegyeletes 
megemlékezést . 

Oka volt Deák Fe rencznek ugy azon intézkedésre, 
mely e két szakaszban foglal tat ik, min t arra, hogy nem 
diktált bele a törvénybe , végreha j tás i biztosítékot. Azt 
hiszem, hogy még nem men t ki önök emlékezetéből 
sem az az idő, a midőn a reversál isok az egész ország-
ban oly nagy izgatot tságot kel tet tek, a reversálisok, 
melyek a régi országgyűléseket oly nagy izgalomban 
ta r to t t ák s azoknak sok ide jé t elvették. E z e n idők 
visszatérését nem akar ta Deák Fe rencz s azért kívánta, 
habár az általános szabadság te rmészetének rovására 
és a szintén emii tet t másik n a g y gondolkozóval , E ö t -
vös József báróval el lentétben, a positiv, ha tározot t 
törvényhozási intézkedést . Ő eminent iá ja ma visszatér t 
arra, amit ezen emlékezetes vi ta elején mondot t , 
midőn vagylagosan te t t e előterjesztését , és ugy vet -
t em észre, hogy innen is onnan is visszhangot kel te t t . 

H o g y a törvénynek, ha egyszer m e g van hozva, 
végre kell haj tania , ez oly axióma, mely az elemi igaz-
ságok közé t a r toz ik ; de hogy a végrehaj tásnak m ó d j a 
mivé legyen, ennek eldöntésére már ezután államférfiúi 
kötelességet, mérsékletet és tapinta tosságot kiván. Zá-

! tonyra is j u t o t t u n k a mostani eljárással, holot t egy 
negyed századdal ezelőtt — mer t 25 évről van szó — 
valami n a g y b a j e kérdések mia t t nem volt . De hát 
az mondato t t , hogy íme a végreha j tás tulszigora által 
oda ju to t tunk , hogy van egy törvény, mely végre 
nem ha j tha tó . L e g y e n szabad f igyelmeztetnem, hogy a 
t ények azóta t e t emesen vál toztak. Mert mibe ü tközöt t 
ama tö rvény oly szigorúnak in tendál t végrehaj tása . 
Abban , hogy az illető községek, a kikhez fordul t a 
minisztér ium, a k ikre parancsot küldöt t , kik lelkiisme-
re tük re hivatkozva [megtagadták az engedelmességet . 
Mihelyt mi, kik az anyakönyvekről szóló törvényjavas-
la tot — azt hiszem — idestova (Szónok szavai 
a za jban nem hallhatók.) 

Az a körü lmény tehát , a mi a fennálló törvény-
nek, Deák Ferencz alkotásának végre nem ha j tha tásá t 
előidézte, most már nem létezik többé, t ehá t az ok 
megszűnt . Már most mél tóságos főrendek, valahányszor 
valamely fennálló réginek megszüntetéséről és egy 
ú j n a k helyébe té te léről van szó, én mind ig azt a kér-
dést in tézem magamhoz és nem kétlem, hogy a mél-
tóságos főrendek is intézik magukhoz, vá j jon az a régi, 
a mi t m e g akarunk szüntetni , csakugyan tar thatat lan-e, 
rosz-e s v á j j o n az u jabb , a mi t a régi helyébe állítunk, 
jobb-e , t öbb biztosí tékot nyu j t -e , s a ne tán felmerül t 
zavarokat megszün te t i -e? (Zaj. Fe lk iá l t ások : szavaz-
zunk !) Már pedig én ugy lá tom a dolgok egymás 
mellé állításából azon 1868 : LI I I . t.-cz. illető szaka-
szainak és a most e lő t tünk fekvő kaznisztikától hem-
zsegő szövegnek egybevetéséből, hogy a ke t tő között i 
különbség igen nagy, és ped ig jó lélekkel mondhatom, 
hogy a régi sokkal jobb , mint az uj . 

Hogyha azt a lakonikus javaslatot tartom szemem 
előtt, melyet a herczegprimás ő eminencziája benyújtott, a 
ki egy nagy német tudós tekintélyére hivatkozva, a ki csak 
egy sorban óhajtaná megállapítani a vallásra vonatkozó tör-
vényeket, hogy t. i. minden eddigi törvény megszűnjék, 
szintén csak egy sorban akarja megállapítani a javaslatot, 
t. i. (Zaj.) a fennálló 1868. LIII. t.-cz. illető szakaszai elébe 
ezt az egy sort indítványozta, hogy a mennyiben a szülők 
bele nem egyeznek, vagy egységre nem jutnak, annyiban 
megmarad a törvény érvénye, magam is azt hiszem, hogy 
ez csakugyan sokkal szerencsésebb megoldás lenne, holott 
most félek, hogy ez a szöveg, a mely előttünk fekszik, egy-
részt homályos volta miatt is — mert megvallom, többszöri 
átolvasás után alig bírtam megérteni, pedig föltehető, hogy 
a nagy közönség, melynek számára a törvények hozatnak, 
az értelmiségnek csakugyan olyan fokán áll, mint szerény 
magam — a vallási békének sem nvujt elegendő biztosí-
tékot. (Zaj. Felkiáltások : Szavazunk !) 

Tudom én, méltóságos főrendek, hogy a vallási kér-
désekből eredhető izgalom, napjainkban már nem oly veszé-
lyes, mint volt egykor, és ebből nagy baj nem fog szár-
mazni, De mindamellett én a törvényjavaslatot indokoltnak 
nem tartom, s ezért átalánosságban sem fogadom el. (Föl-
kiáltások : Szavazzunk !) 

Elnök: Szólásra senki sem lévén följegyezve, a vitát 
berekesztem. Szó illeti még a miniszter urakat. Ha nem 
kívánnak szólani, következik a szavazás. (Halljuk ! Halljuk !) 

i 
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Méltóztassanak helyüket elfoglalni, mert különben nem 
lehet kivenni a többséget. (Helyeslés.) 

Fölteszem a kérdést : Méltóztatnak-e a méltóságos 
főrendek a gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslatot 
általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadni, 
igen vagy nem ? (Felkiáltások : Igen ! Nem !) A kik elfo-
gadják, azokat kérem, hogy méltóztassanak felállani. (Meg-
történik.) A törvényjavaslat általánosságban elfogadta-
tott. A részletes tárgyalás holnap d. e. 11 órakor követ-
kezik. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma, okt. 3. (Ered. tud.) Kelet visszaegyesitése az 

egyházba — 
Néhány nap múlva a pápa előlülése mellett ösz-

szeül a keleti pátr iárkák gyűlése. 
X n i . Leo Keleten három nagy katholikus főis-

kolát szándékozik felállítani, papnevelés czéljából, a 
különféle szertartású keleti egyházak számára.*) 

Nemsokára it t Rómában u j Congregat iót alapit a 
pápa Kelet ügyei számára s az fog ja gondozni az em-
i i te t t három nagy keleti katholikus főiskolát. 

Az előzetes tanulmányok e te rv kivitelére már 
be vannak fejezve. Végezte pedig azokat a Congregatio 
de Propoganda Fide. 

Pá r i s , okt. 6. (Ered. tud.) Papok a kaszárnyában. 
Az itt Francziaországban uralkodó szabadelvüség 

vagyis Istentől és vallástól való elrugaszkodás meg-
hozta tudvalevőleg azt a törvényt, hog3^ pap a vér-
ontás mesterségétől, a katonáskodástól nem menekül-
het, mert nem mentes. 

A Toulouseban megjelenő „Croix de Toulouse" 
je lent i legújabban, hogy az ottani garnizonban je lenleg 
36 papi ember teljesit i a 28 napi katonai szolgálatot. 
E 36 papi ember közt felszentelt pap 15. Ket tő már 
curé vagyis plébános. Ott kellett hagyni a plébániát. 
A többi t izenhárom közöl ket tő káplán volt egy helyen, 
Saint-Grironsban. Kénytelenek voltak magára hagyni e 
nagy plébánia 78 éves agg plébánosát. 

Komoly polit ikusok közt egy se találkozik, a ki 
elviselhetetlennek tar taná ezt a helyzetet.**) Papságunk 
a béketürésnek csodáit műveli a szabadkőműves gyű-
lölet alkotásával szemben ; de a nép ! A nép megbot-
ránkozása és haragja fel fog hatni a törvény csinálói-
hoz s meghátrálásra fogja kényszeríteni őket. 

Berlin, okt. 5. (Ered. tud.) A hires német professzor-
ság veszedelme. — 

Kettős veszedelem fenyegeti az eddig semmi másnak, 

*) íme, XIII . Leo is az i f júság nevelésével kezdi a nagy 
átalakítást. A szerit. 

**) Majd megcsinálja a szabadelvüség nálunk is a modern 
„törvény előtti egyenlőség"-nek ezt a gyönyörűséges alkotását, a 
papság katonáskodását, nálunk is. Azt mondjátok : „Apostoli 
király !" . . . Én nem szólok semmit ! 

mint a szaktudományának élni szokott s abban sokszor 
csodákat mivelő német „Professorenthum"-ot : a kapitaliz-
mus, vagyis az anyagi haszon hajhászása és a világfiság-
„Wel tmannthum". Mind a kettőről és sok más dologról 
Paulsen Fr igyes i t teni egyetemi tanár fölöt tébb tanul-
ságos értekezést közölt a „Deutsche Rundschau"-ban. 
Első panasza az, hogy a német egyetemeken a tanárok 
pr ivát kutatásaiknak feláldozzák az i f júság tanításának 
nagy érdekeit. Az i f júságnak a tanárok által való ne-
veléséről pedig szó sincsen már. „Háza, úgymond, és 
személye egészen elzárkózik taní tványai elől. Képzel jük 
csak el, mit mondana je lenleg egy-egy tanár, ha köte-
lezni akarnók őket, hogy tanulókat vegyenek fel ház-
tar tásukba s azoknak felügyeletét és nevelését tel je-
sítsék, mint ez a mult században általános szokásban 
volt" . Ennek okául azt hozza fel Paulsen, hogy az 
orvosi, jogi és némely természet tudományi szakban 
részint szakuk, részint praxisuk, részint családi örökö-
södésük, részint házasodásuk révén — „millionarius"-ok 
jövedelmével rendelkeznek s világraszóló nagy ura-
ságot já tszanak a társadalomban. Nagyuraság és tanár-
ság — nem illik össze. G-oethe mondá egyszer, hogy ő 
gazdagon felszerelt szobában nem tud dolgozni. Teremtő 
hangulata elröpül. Egyébiránt , i r ja Paulsen, azt is jó l meg 
kellene fontolni, hogy a sok mindenféle állami cz'im és ki-
tüntetés divat ja nem árt-e az egyetemnek, mint taninté-
zetek munkaképességének. Az előkelőség és nagyuriság, 
kérdés, fokozza-e a tani tó képességét és tanítási lelkese-
dést .Paulsen az ellenkezőtől ta r t .Legdivatosabb Németor-
szágban „Greheimrath" czim. Azt kérdi Paulsen, nem 
szokik-e ezen eljárás folytán az i f júság ahhoz, hogy 
egy-egy „geheimrath" előtte több legyen, mint egy 
tudós — professzor, s vá j jon nem tanul-e meg már az 
iskola padja in átkacsingatni a kötelesség tel jesí tésének 
pályájáról az ambiczió szédelgős meredélyeire? Honos 
et praemium alunt artes. De csak ha mérték van ben-
nök. Hiu világfiság, tetszelgés és ambiczió egymaga 
is kiöli az igazi tanári szellemet, hátha még haszonleső 
kapitalizmus csatlakozik hozzá. A regényekben, igy 
végzi Paulsen, a német professzor nem ugy szerepel 
többé, mint eddig, mint egy önmaga alkotta sajátságos 
ember, a ki igazi tekintély, hanem mint a viszonyok 
által csinált ügyes-bajos, mindenüt t otthonos, minden-
ben locsi „Weltmann". 

Tehát nem mind arany Németországban sem, —• 
a mi fénylik ! 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
A bácsmegyei katli. állandó bizottság megalakulása. 

Pozsony vármegye példájá t követve, szept. hó 
24-én Szabadkán, a szent Teréz plébánián megalakult 
a bácsmegyei kath. állandó bizottság is. Az alakuló 
értekezletet a szent Teréz plébániának buzgó lelkésze, 
ngos és ft . Mamusieh Mátyás prépost ur hívta egybe, 
kinek felhívására az idő rövidsége daczára, szép szám-
mal jelentek meg nemcsak Szabadka városából, hanem 
a vármegyéből is. Értekezleti elnökké Mamusieh pré-
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post, jegyzővé Kuluncsics Miklós káplán választat-
tak meg. 

Valóban buzditó és épületes lá tványt képezett , 
mily lelkesedéssel keltek tekintélyes világi emberek 
veszélyben forgó egyházunk érdekeinek védelmére. 
Németh Mátyás, Zomborcsevics Péter ügyvédek, Mamu-
sich Lázár szabadkai polgármester, Antunovits Má-
tyás kir. közjegyző a világiak sorából, Márton Mátyás 
ókanizsai, Berényi Dániel apát bajai , Mamusicli pré-
post szabadkai lelkészek az egyháziak részéről szólot-
tak a tárgyhoz. Azután kimondták határozatilag, hogy 
a vármegye minden választó kerületéből az állandó 
bizottságba beválasztanak néhány tagot, Szabadkáról, 
mind központból, legalább tizet ; a bizottság felhatal-
maz ta tok magát a körülményekhez képest kibőviteni. 
Világi elnökké dr. Antunovits József, Szabadka város 
orsz. képviselője, másodelnökké borsodi Latinovics Pál, 
az egyháziak részéről Mamusich Mátyás prépost és 
Berényi Dániel apát választattak meg. Jegyzőkké : Czeisz 
Máté ügyvéd és Völgyi La jos ovó (világiak), Schádl 
Ignácz és Gyenes János (egyháziak) lettek. 

A bácsvármegyei katholikus állandó bizottság 
feladata leend odaliatni. hogy a vármegye területén 
minél több kath. jelölt, illetve, olyan választassék orsz. 
képviselővé, ki a kilenczszázados kath. jogok, érdekek 
védelmezésére haj landó. 

Ha az ország más vidékein is olyan lelkesen és 
bátran fognak a nép vezérei szentegyházunk kilencz-
százados jogainak védelmére kelni, mint az a derék 
szabadkaiaknál, illetve bácsvármegyeieknél tapasztal-
ható, még fel lehet tar tóztatni a veszedelmet, a mely 
nemcsak a kath. egyházat, hanem általában a keresz-
tény társadalmat és hazánkat fenyeget i a keresztény-
telen egyházpolitikai javaslatok ú t ján . Mert a nép 
óriási zöme velünk fog tar tani ; csak lelkes és bátor 
vezérek akadjanak. 

VEGYESEK. 
— Az Akadémiából. Szily főtitkár a hétfői ülésben 

felolvasta Fraknói Vilmos levelét, melyben tudatja, hogy 
történeti kutatások czéljából Rómában hosszasabban tar-
tózkodó magyar tudósok számára saját költségén házat 
épített s az Akadémiának fölajánl benne egy alapítványi 
helyet. Az Akadémia az alapítványt élénk éljenzéssel 
vette tudomásul s köszönetet mond Fraknóinak. Majd 
bemutatta Forster Gyula földhitelintézeti igazgató alapitó 
levelét, melyben néhai Scitovszky János primás iránti há-
lából nevére 15,000 frtos alapítványt tesz, magyar egy-
háztörténeti munkáJc jutalmazására, még pedig ugy, hogy 

10—10 évi cziklusokban irodalmi müvek és levéltári ku-
tatások jutalmaztassanak. Az egyik 10 éves cziklusban a 
kamatok a Fraknói római házában dolgozó magyar tudós-
nak adandók. 

— Crispi olasz miniszterelnök az Istenhez való 
visszatérés utján, hir szerint készül további lépéseket tenni. 
Minthogy nejével csak atheus vagyis polgári házasságban 
élt eddig, azt mondják, elhatározta, hogy leánya férjhez-
menetelére ő is Isten előtt akar nejével összekelni. Kül-
földön térnek az atheusok, a vallással nem törődő állam-
férfiak vissza az Istenhez ; a mieink most erőszakolják az 
anarchia örvényébe tódulás áramlatát. 

— Az olmüczi káptalan f. évi szeptember 27-én ha-
tározatot hozott, melynél fogva ezentúl a kanonoki szé-
kek betöltésénél többé a nemesi származást nem fogja 
szükséges kelléknek tartani. Erről a határozatáról a káp-
talan a bécsi kormányt és apostoli széket is értesítette. 

— Katholikus világi hivő fejedelmi alapítványa. 
Kun-Majsa város néhai érdemes polgára, Csontos Károly 
és felesége, Nemes Szabó Mária összes vagyonukat, mely 
ingatlanokban és értékpapírokban mintegy 80.000 frtot 
tesz kí, egy apáczák vezetésére bizandó leányiskolára 
hagyták. A város az alapítványból díszes kolostors és is-
kolaépületet emelt, melyet szept. hó 10-én szentelt fel 
Jung János vácz-egyházmegyei püspöki helynök. Az ün-
nepen Dessewffy Sándor csanádi püspök is képviseltette 
magát Oltoványi Pál préposttal. 

— Nyolczvan oltárkép egy festőtől. Sajóssy Alajos, 
jeles egyházi festőművészünk, a napokban készítette el 
80-ik oltárképét, amely szám az ő páratlan szorgalmáról 
és munkásságáról tanúskodik, úgyszintén arról is, hogy 
neve ismert és ecsetje keresett az országban. Ez ujabb 
képe Sz. Domokost és sziénai sz. Katalint ábrázolja, ami-
dőn a Boldogságos Szűz megjelenik nekik a kisded Jézus-
sal, ki kezeiben a képen remekül ábrázolt rózsákat tart 

J és az olvasófüzért. Különösen jól sikerült alakjai a kép-
nek Domokos és a Szent Szüz. 

— Katholikusok szervezkedése. Pozsonyban kath. 
pártszervezkedés czéljából mozgalom indult meg. A moz-
galom kiterjed egész Pozsonymegyére. Ez a harmadik 
megye, melyben kath. pártot szerveznek. Nincs is más 
módja a jelen viszonyok az önmagunkról való köteles 
gondoskodásnak, mint ha kath. köröket alakítunk minden-
felé és kath. bizottságokat szervezünk minden várme-
gyében. 

i W Lapunk jelen száma 40 oldal. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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PA -?T A LOM. V ezer eszmék es Tanúim any ok : Uj világ Magyarországon. — A vegyes házasságból született gyermekek vallásáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása a főrendiházban — Egyházi tudósítások: L u z e r n : A svájczi püspöki kar és a freiburgi kath. tudomány-

egyetem — Veqyesek. 

Uj világ Magyarországon. 
„Kit csúfoltok ti ? Kire tá t já tok 

fel szátokat, s hányja,tok ki nyelve-
teket? Nem ti vagytok-e a bünős 
fiak, a hazug ivadék ?" Izai. 57, 4. 

Híres magyar klérus, és ti ennek a három-
éves kulturháborunak viharaitól el nem söpört 
világi hivei a kath. egyháznak, jertek kissé félre 
egy magaslatra, nézzetek körül a közel négy 
évig tartott kulturcsata terén, s ismerkedjetek 
nagygyából, — az élet majd megismertett benne-
tek tüzetesebben is — avval az uj „világrenddel", 
mely Magyarországban kezdetét vette s melyben 
tinéktek élnetek, halnotok fog kelleni, ha tetszik, 
ha nem tetszik. 

De hallga! Nem halljátok messziről Jeremiás 
siralmát Jeruzsálem pusztulásán ? . , . . „Miképen 

ül magában a város, mely néppel volt tele ; özvegygyé 

lett a népek asszonya-, a tartományok fejedelme adó-

fizetővé leve . . . " 1) 

Elég, ne tovább! Ennyi is sok Isten csapá-
sának és könyek kiapadhatatlan forrásának ! 

a) „Miképen ül magában a város !" . . . Micsoda 
vá ros? . . . Az Isten városa, a „civitas Dei", az 
egyház. Magában ül, elhagyatva. Ki hagyta el? 
Elhagyta híveinek nagy része, ellene állván fel 
szavazni és cselekedni, s elhagyta, kivel szent 
frigy kötötte össze, az állami hatalom, a szent j 
olajjal felkent keresztény, katholikus, apostoli ) 
magyar „szent" királyság. 

Nem, mondod magadban keresztény atyám-

Jer. Sir. 1,1. 

fia, idáig még nem vagyunk. Az elkeresztényte-
lenedés még nincsen „sanctionálva". 

Emberek, ne ámítsátok, ne áltassátok ma-
gatokat! Az elkereszténytelenedés, a Krisztussal 
és az ő egyházával való szakítás monumentum-
szerű okmánya alá még nincs aláírva az utolsó 
„manu propria". Ez igaz. De a keresztény vallástól, 
a Krisztustól való elválás okmánya — már egészen 
készen van, s hogy az utolsó „manu propria" is 
alá lesz irva, arról biztosit bárkit maga az állami 
hatalom, mely a rettenetes elválás tényét már 
végrehajtotta magán s ennek okmányát végig 
megírta már s a manu propriát is az ő leirat-
tatásában „alkotmányos joggal" már con amore 
kormányozza. Kételkedtek? Ugyan hát nem tud-
játok még most sem, hogy „le rois regnent, mais 
ne gouvernent pas"? Azt hiszitek, balgák, hogy 
Magyarországnak az istentelenség uralma alól 
való kivételre — privilégiuma vagyon? 

Magyarország, a magyar államiság, a magyar 
állami hatalom elfordult a kereszténységtől, fel-
mondta Krisztusnak, a megtestesült egy igaz 
Isten Fiának az első királykoronázáskor, a ke-
resztény nemzeti alakulás e nagy ünnepén foga-
dott örökös hűséget, hódolatot és szolgálatot. 

Minden nép, melynek nem csupán egyes tag-
jai csapnak fel szórványosan Krisztus hívőivé, 

j hanem a mely mindenestől, állami hatalmastól, 
I királyostól, koronástól, szóval mindenestől átlép 

az ördög és az annak gyümölcsöző emberi önkény 
szolgaságából az isteni fiúság méltóságának orszá-
gába, vagyis a Krisztussal kötött uj szövetség fri-
gyébe, az a nép, hogyha egyszer törvényben vagy 

30 
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törvényszerű szokásban kimondja azt, hogy neki 
mindegy, akármily hitet és vallást valljon is 
valaki, ő tökéletes egyenlően tiszteli, ha tetszik, 
nem tiszteli, ha nem tetszik, valamennyi, a vilá-
gon létező, sőt még nem létező hitet is, — ez a 
nép, ez az államiság, ez az állami hatalom, meg-
tagadta a keresztény hitet s apostatává lőn 
nemzetileg, államilag; a mi rosszabb a hitetlen 
pogányságnál, mert a hitetlen pogányság hitet-
lennek született, a mi nem bűn és nem öngyil-
kosság, a hitehagyó pogánynyá lett nemzet azon-
ban szántszándékkal maga mocskolta be lelkét 
az öngyilkosság égbekiáltó, világot botránkoztató 
nagy bűnével. 

Az egyházat tehát hűtlenül elhagyta az ő 
900 éven volt frigyes társa, a magyar nemzet, 
a magyar államiság, a magyar állami hatalom, 
a magyar apostoli szent királyság. Balassa-G-yar-
maton adta tudtára ezt a király — a zsidóság-
nak. A „reczipiált", mindenestől befogadott ál-
lamvallások sorában fogadta a Krisztus-tagadó, 
a Krisztust megfeszitő zsidóságot, kijelentve, 
hogy semmi különbséget sem teszen a keresztre-
feszítésnek és kereszten függő imádásdnak köve-
tői között. A vallás szabad gyakorlatáról szóló, 
a főrendiház által is két szavazásban, első álta-
lánosban és a részletesben, teljesen elfogadott 
tj . 1. pontjában azt mondja ki a magyar állami 
hatalom, hogy neki mindegy, kiki követhet bár-
mely hitet és vallást. íme, miképen ül (Magyar-
országban) magában a város, az egyház, elha-
gyatva, „a pogányok között",2) pogány, vagyis 
Krisztus tanitása helyett az egyéni tetszést és 
önkényt követő állami hatalom által szorongat-
tatva, létezésében fenyegetve! 

Szegény kath. egyház ! Ezért melengetted 
te anyai öledben a magyar államot, ezért adtál 
ragyogó keresztet emelő fényes arany koronát a 
magyar királyok fejére?! Ezért védted azt szá-
zadokon át, hogy most megtagadjon, meggya-
lázzon ? ! 

De forditsunk csak az érmen egyet. Ki lett 
e frigybontásban az özvegy? Kiről mondják Jere-
miás siralmai, hogy „özvegygyé lett a népek 
asszonya?" . . . 

b) „Özvegygyé lett a népek asszonya!" Mi-
féle asszony ? Az egyház ? Nem, hisz ennek 
jegyese Jézus Krisztus, „a királyok királya és 
az uralkodók uralkodója", él és minden emberi 

2) Jer. Sir. 1, 3. 

hűtlenség és minden nemzeti hitehagyások da-
czára uralkodik mennyben és a földön. Christus 

; vincit, Christus régnât, Christus imperat. Az egyház 
tehát nem lett özvegygyé a, magyar kulturharcz-
ban. A ki ebben a harczban özvegygyé lőn, az a 
magyar államiság, a magyar állami hatalom. 
Hűtlenül elhagyta, megtagadta Krisztust ; fel-
bontotta mennyből alászállott isteni Urával és 
Királyával a frigyet. Mi lett, s mi lesz, mind-
jobban kifejlődő fokozatokban, ennek a következ-
ménye? Az, hogy a veszni induló magyar álla-
miságot, melyet magának 900 év előtt jegyzett 
el királyi frigyre, veszni fogja hagyni Krisztus, 
— mit tegyen vele, ha veszni akar? — özvegy-
ségben, elhagyatottságban, egy megkeserített 
isteni király büntetésével a nyakában. 

Oh bárcsak sohase lett volna fölöttünk ez 
a gondolat valósággá ! De mivel valósággá lett, 
érdemes is, mert nagy dolog, kötelesség is, mert 
rengeteg veszedelmet rejt méhében, vele fog-
lalkozni. 

Mikor az ember Isten akarata szerint meg-
keresztelkedik, ellenmond az ördögnek és az ő 
uralmának, s valóságos egyezségre, szövetségre, 
szent frigyre lép a lelkek megváltó és üdvö-
zitő királyával, Jézus Krisztussal, elismeri az 
egyedül legitim uralmát s az alá szegődik el hű-
ségre, hódolatra, szolgálatra. És ezt a szent fri-
gyet, melylyel Jézus Krisztust uruknak és kirá-
lyuknak ismerik el, neki mint'^ ilyennek meg-
hódolnak és örök hűséget fogadnak, a népek és 
nemzetek akkor kötik meg, midőn fejők, az 
állami hatalom, imádásra meghajlik a kereszt 
előtt s azt a királyi korona tetejébe ékességül 
és az ég villámai ellen óvószerül felállítja. Való-
ságos szerződés — do ut des — annak legma-
gasabb foka, vérszerződés ez, keresztény kortár-
saim, melyben egyrészről Krisztus a maga vér-
ontásának egész érdemét és erejét rendelkezésökre 
bocsátja a maguk állami hatalmával mindenes-
től meghódoló nemzeteknek; viszont, az ily 
állami hatalmuk meghódolásával együtt keresz-
ténynyé vált nemzetek, egész a vérontás köte-
lességének elválalásáig lekötik hűségüket és 
ragaszkodásukat Krisztusnak, a lelkek országa 
királyának. „De telles pactes, mondja egy katho-
likus belga államférfiú, existèrent à Torgine des 
nations chrétiennes".1) 

x) Comte d?Alcantara, Le pacte avec Notre-Seigneur, 
fondement de la chrétienté. Lásd, Annotes cath. 1893. 
jan. 14. 58. 1. 
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Nincs a világon több alapjában véve külön-
böző világfelfogás és világnézlet, mint ket tő : 
a keresztény és a pogány, az Isten törvényét 
kereső és követő, s az emberi tetszést és önkényt 
legfőbb elv gyanánt imádó, in concreto: a kath. 
egyház és a gyakorlati atheizmus. A többi mind 
e kettő körül sorakozik. E két, homlokegyenest 
ellenkező világfelfogás és világnézlet szerint a 
nemzetek története is homlokegyenest ellenkező 
elbiráláson megy keresztül. A mit például Consin, 
ez a hitekben válogató eklektikus, ez a hi tet „fensé-
gesw képzelgéssel nélkülözhetni „hivő" raczionalista, 
ós vele a hasonvilágnózletü szabadelvűek, természe-
tesen a mi szabadelvű államfórfiainkat sem véve 
ki, alapjában véve haladásnak és szabadságnak tekin-
tenek, az a keresztény igazság világánál expiatiót 
követelő óriás hűtlenségnek, nemzeteket és népe-
ket Isten törvényszéke elé vonszoló daemon-szol-
gálásnak bizonyul be. A raczionalisztikus vagyis 
az emberi tetszésre alapitott politika és történelem 
optimista, minden lépést, csak azért, mert az lépés, 
nem keresve, hogy milyen, előzetesen megtapsol 
ós amnisztiál. Mert neki ugy tetszik ! 0 a látszat 
után indul. S a látszat uralmánál fogva a 
keresztény vallástól való elszakadást, haladás tekin-
tetében, párhuzamba állítja egy-egy nemzet-
nek a keresztény vallás előtt való meghódolásá-
val. Olvassátok el mógegyszer a lefolyt vitákban 
a magyar nemzet keresztÓDynyé tevésének és az 
attól való „ elszabadulás "-ának azonos érdeméről 
szóló szabadelvű nyilatkozatokat, még az apos-
toli király kormányának köréből is, és meg fog-
tok teljesen bizonyosodni arról, hogy a magyar 
állami hatalom csakugyangyökeresen, alapostól sza-
k í to t t a keresztény gondolkodással és élettel, mely Isten-
ből és Krisztusból eredvén, Istenre és Krisztusra 
irányul vissza, s mely Krisztus egyetlen egy 
tanának megtagadását is már nem veheti hala-
dásnak, hanem egy-egy lélek, egy-egy család, 
egy-egy nemzet örökké tartandó összeroskadása 
biztos előjelének s megindulásának. Egy tévedés, 
egy téves lépes a kereszténység útjáról képes 
kárhozatba dönteni: mit tartsunk akkor a ke-
reszténység egyeseket és népeket életben ta r tó 
és boldogságra vezető egész utjának teljes elha-
gyásáról, sőt alapostól való felszaggatásáról.1) 

*) Je regarde 1' idée d'un optimisme général (mely 
azt tartja, hogy minden mindig jól történik ugy a hogy 
történik) dans le plan de l'histoire, comme une haute idée 
philosophique. (A paraszt ész is bizony jobb ennél.) On 
amnistie alors l'histoire à tous les points de sa durée 
(Cours, 1828. leçon 7.) 

Ne ámítsuk, ne altassuk tehát magunkat ! Mo-
hácsnál meggörbült a magyar koronán a kereszt ; 
ennek a négyéves kulturharcznak végső csatáro-
zásaiban letörött az végképpen. Magyarország nem 
keresztény állam többé. A magyar állami ha-
talomnak frigyes hitvestársa ezentúl nem a lelkek 
legitim királya, Krisztus, hanem az a sötét fe-
jedelem, kit a keresztségben mindnyájan meg-
tagadtunk, az kerí tet te őt bujálkodásra hatal-
mába. Oh iszonyat, oh rettenetes végzet reánk 
nézve, kik ezt megértük s átélni vagyunk kény-
telenek ! 

Könyet, könyet a magyarnak ! 
Vérkönyet adj, Istenünk ! . . . . 

c) De fordítsuk újra vissza az érmet, az Isten-
től jövő hatalom érmét, vallási, egyházi oldalára 

„A tartományok fejedelme adófizetővé lett." 
Ki az az adófizetővé lett fejedelem, s kinek fizet 
adót? 

Székesfehérvár püspöke, onnan Szent István 
sírja mellől, ebben az imént lefolyt főrendiházi 
tárgyalásban, egy próféta víziójával és fájdalmas 
nyögésével, de egyúttal egy újszövetségi apostol 
világos látásának dogmatikai praeciziójával be-
szélt f. hó 6-án, midőn először felkiáltott, hogy 
„Szabad-e katholikus honpolgárt (hitében) osto-
rozni?!" s aztán, midőn erről a hitünkben való osto-

- roztatásról azt mondotta bámulatos fordulattal, a 
mit a breton hadvezér mondott nemzetének, hogy 
egy elviselhetetlen szégyenü szolgaság lerázására 
serkentse azt, mondván: „Brittania quotidie suam 
servitutem emit!" 

Hires magyar klérus, és t i hitetekhez hű 
maradt katholikusok e hazában: tudjátok-e már, 

! hogy ki az a fejedelem, a ki adófizetője lőn egy 
rabszolgatartónak 1 

A hires magyar katholika egyház ! . . Mi 
katholikusok mindennap fizetjük az adót ennek 
a hitünkben és lelkiismeretünkben bennünket 
mindennap ostorozó — állami hatalomnak fen-
tar tására ! Mindennap fizetjük rabszolgaságunk, 
byzantinizmusunk fennállásának költségeit, pénz-
ben s ily alattvalói létben teremhető boldog-
ságtól-sugárzó arczlesütéseinkben és rabszolgai 
hátgörnyesztéseink hosszú sorozatában. 

Oh határ talan bárgyúság! Oh csak az idő 
vasfoga által — talán valamikor még — lerá-
gatható szégyen és gyalázat! 

Quousque! ? . . . 
* 

30* 
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Indítványozok, kérek hármat : i 
1. Ha már a 900 éves keresztény magyar ' 

állami hatalom elkereszténytelenedésének „san- j 
ctió"-ja előtt nem lehet, vagy késő azt mondani 
a királynak, a mit ker. sz. János mondott He-
ródesnek, hogy: non licet tibi: akkor hát a 
sanctio elkövetése után szóljon az apostoli szózat 
a királyhoz egy feliratban, mint szólt sz. Ambrus 
püspök feddő főpásztori intelme nagy Theodózius 
császárhoz: „quid fecisti ? !" Romba engedted dön-
teni szent István örökségét, egy tollvonással 
megszüntetted a 900 éves keresztény királysá-
got, megengedted, hog}^ koronádról a keresztet 
a sötétség hatalmának zsoldosai leteperjék! 

A feliratnak nem kell éppen csakis ilyen ve-
rekedő iratnak lenni, mint ez a gyarló ujságczikkely. 
Egy generális máskép harczol, mint egy előőrsre 
kiállított egyszerű közkatona. Ennek mindjárt lőni 
és szúrni kell, ha ellenség mutatkozik és meg 
nem akar állani ; bárki legyen az, a ki az ellen- i 
ség táján mutatkozik. Mint balzsam-cseppek cse-
pegtethetik a főpásztori feliratnak szavai a király 
szivébe az isteni malasztot a keresztény és a 
pogány állami hatalom különbségének világos 
felismerésére s a történtek jóvátevésének megin-
dítására. 

De ennek meg kell lennie. Istenem, ugyan 
ki is merné magára vállalni a szivek és vesék 
vizsgálójának ítélő széke előtt a felelősséget ily 
irtóztatóan végzetes pillauatokban, ily nagy-
szerűen fenséges alkalomkor, a hallgatásért, azért 
a hallgatásért, melyről igy szól a világtörténelem 
megbélyegző Ítélete: „Qui tacet, consentire vide-
tur." Magyarország dekriztianizácziójának tör-
ténetét a „regale sacerdotium"-nak nincs joga, 
nincs felhatalmazása, hogy Cousin szavával éljek, 
— „amuesztiálni". Sőt j a j neki, jaj nekünk, ha 
most hallgatunk s némán hagyjuk a sötétség 
hatalmának fejünk fölött végrehajtani a — rab-
szolgaságot. 

2. Minél nagyobb a veszedelem, a baj, annál 
közelebb van az Isten az ő mindenhatóságával és 
kegyelmével. Soha még Magyarország ily hely-
zetben nem volt, mint most. Tatárjárás, török 
pusztítás kioltással fenyegette a keresztény ma-
gyar állami hatalmat, de e hatalom akkor ragasz-
kodott az élet főfeltételéhez : Istenhez. Most ? . . . 
Most a magyar állami hatalom maga mártja 
szivébe a megsemmisítés fegyverét. Nem mese ez, 
sajnos, hanem valóság. „Non est potestas nisi a 
Deo", mondja a nemzetek apostola. Az az állami 

hatalom, mely szembeszáll az Istennel és hatalmat 
arrogál Isten ellen, az az állam az öncassatio, a 
megsemmisülés útjára lépett. Isten ellen — min-
den semmis, „null und nichtig", létre nem jogo-
sult. Erre nézve egyén és állam közt nincs 
különbség. 

Szóljon tehát főpásztori szózat, akár együt-
tesen, akár egymás után, de szóljon, mert eddig 
jobbára csak a törvényhozókat hallottuk a püs-
pökökben ; most már, hogy ez nem használt 
semmit, szólni kell az apostolnak, a kinek több 
hatalma vagyon, mint egy apró főrendiházi sza-
vazat, a melyből százat is nullává lehet tenni, a 
mint a példa is mutatja, egy ismeretlen, Isten 
tudja milyen szavazattöbbséggel. Oh szóljon tehát 
a főrendiházi szavazatnál sokkal fenségesebb, 
sokkal istenibb apostolság főpásztoraink ajkairól: 
Istenről, a hatalomról, a jogról, a kötelességek 
forrásáról, a ker. vallás magasztosságáról, a kath. 
egyház anyai méltóságáról és páratlan jótékony-
ságáról s mindezeknek visszájáról, az Isten elleni 
lázadás * rettenetes következményeiről, az ily 
dolgokban való meggondolatlanságról és köny-
nyelmüségről, az államférfiúi bölcsességről, a 
keresztény állami hatalom kimondhatatlan szép-
ségéről, az emberré lett Isten imádandó és bűn-
hődés nélkül nem sértegethető felségéről. Tudja 
meg a szabadelvű u. n. „jó" katholikusság ille-
tékes ajkakról és leplezetlenül: „kit csúfoltok 
ti? kire tát játok fel szátokat s hányjátok ki 
nyelveteket?"... De hova ragadtattam el magam! 
„Deus propitius esto mihi peccatori!" 

3. Ha összeroskad a ház, mit szoktak akkor 
tenni? Elhordják a romokat és uj házat építe-
nek. Nos hát, gondolom, elég nagy, elég alapos 
rombolás tör tént már nálunk azzal, hogy a ke-
resztény állami élet épülete tetőtől-alapjáig le 
van rontva. 

Rajta tehát, hordjuk el az összedőlt romo-
kat és kezdjük a magyar állam, a keresztény 
magyar állam újraépítését. De ehhez keresztény-
ség, keresztény vallás-erkölcsi élet kell. Mi fogja 
ezt az uj keresztény magyar állam alapjául 
szolgáltatni? A protestantizmus? Hisz az oda 
állt az elkereszténytelenedés izgalmához bujtoga-
tónak ós segítségnek. Tehát minden hatalom, 
mely Magyarországot uj keresztény állami életre 
ébresztheti, a katholikusok, 10 millió katholikus 
lelkében szunnyad. Ébresszük fel e szunnyadozó 
teremtő erőt — óriás szellemi és anyagi erő-
feszítéssel a kath. elemi, közép- és felső iskolá-
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zás, az egész katholikus nevelés- és tanügy or-
szágos és együttes renaissance-ának gyors és 
gyors, igen gyors előidézésével! 

Első legyen, de minél előbb, egy katholikus 
tudomány-egyetem felállitása. 

Térjünk már egyszer észre! 
1200 katholikus egyetemi tanuló esik 1100 

zsidó hallgatóra! 
Micsoda arány ez? 10,000.000:700,000 = 

1200 : 1100. Arány ez? Csak 100 zsidónak volna 
szabad lenni 1200 katholikus mellett; vagy ha 
1100 zsidó van már az egyetemen: akkor 14,000 
katholikus ifjúnak kellene szellemi magasabb, 
uralkodó pályákra készülni az egyetemen, hogy a 
katholikus lakosság arányának megfeleljen számuk. 

Hogy kell ezen segíteni? 
Lent, az alapoknál. A kath. nép tehetséges 

fiainak hozzáférhetőbbé kell tenni az egyetemet 
A földből kell izzadságos szent munkával kita-
posni a katholikus többséget az ország értelmi-
sége számára. 

Három egyházprovincziánk van. Álljon össze 
mindegyik s állítson fel legalább egy-egy három-
karú egyetemet. A román ajkú katholikusok csat-
lakozzanak a kalocsai provincziához. Elfér rajtok 
e gazdag provinczia segítsége. 

Ne mulaszszuk el az alkalmat. Soha ilyen 
idő nem lesz többé ! 

Charitus Dei, quae exsuperat omiiem sen sum, 
urgeat nos omnes! 

„A ki nem szereti a mi Urunk Jézus Krisz-
tust, átok alatt legyen. Maran Atha!"1) 

„Egy a 10 millió közöl." 

A vegyes házasságból született gyermekek 
vallásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása 

a főrendiházban 
Oktober 9-ikén. 

Elnök : Sdávy József koronaőr. 
Dr Hornig Károly báró veszprémi püspök : Nagy-

méltóságú elnök u r ! Méltóságos főrendek! A jelenleg 
tárgyalás alá kerülő törvényszakasznak rendeltetése az, 
intézkedni azon alakszerűségek iránt, melyek között a szü-
lők — felfogásom szerint vegyes házasságban élő szülők 
— ezentúl ezen házasságból születendő gyermekeik mely 
vallásban való neveltetése iránt határozzon, egymás közt 
megegyezésre jutni fognak. Ezen alakszerűségekre vonat-
kozólag, méltóságos főrendek, a szakminiszteri okadato-
lás többek közt azt mondja, bogy e szakasznak, t. i, az 
első szakasznak rendeltetése az : „kikötni a továbbiakban 

I. Kor. 16, 22. 

azt. hogy a megegyezés előzetesen, a házasság megkö-
tése előtt jöjjön létre és bogy bizonyos alakszerűségek 
közt köttessék." 

Mindkét feltétel a család vallási békéjének tartós 
biztosítása szempontjából szükséges. Az első azért is, mert 
a házasság megkötése előtt a megegyezés sokkal köny-
nyebben, simábban jöhet létre, mintha a gyermek már 
életben lévén, vallásfelekezeti kérdése actuálissá vált. A 
második pedig azért, hogy a megegyezés létrejötte és 
tartalma iránt soha kétely vagy félreértés ne támad-
hasson ! 

Méltóságos főrendek ! Már a miniszteri okadatolás 
is tehát ezen szakasznak fősulyát, rendeltetését leginkább 
abba helyezi, hogy a megegyezés létrejötte és tartalma 
iránt soha kétely vagy félreértés ne támadjon. Már pedig, 
mély tisztelettel kérem, ha azon alakszerűségeket te-
kintjük, melyekhez a szülők közti ezen megállapodás 
kötve van, éppen a képviselőház által elfogadott szöveg-
ben, akkor én bennem, méltóságos főrendek, azon aggály 
támad, vájjon ezen alakszerűségek arra valók-e, hogy 
ezen szülők közti elhatározás csakugyan szabad legyen 
és hogy annak keletkezése és tartalma iránt soha kétség 
ne támadhasson, mert az eddig elfogadott szöveg szerint 
a megegyezés csak akkor érvényes, ha királyi közjegyző, 
királyi járásbiró, polgármester vagy főszolgabiró előtt a 
megállapitott alakszerűségek mellett jön létre. 

En, méltóságos főrendek, aggályaimnak legelső okát 
abban találom, hogy ez-m alakszerűségek a közéletnek 
ezen gyakorlata szerint sokkal bonyolultabbak, teljesithe 
tésük sokkal nehezebb, semhogy azoknak minden ember 
eleget tegyen, és ha kényszerítjük őt, hogy eleget tegyen, 
hogy azon szabadsággal tegye, a mely szabadság ilyenkor 
szükséges, kivánatos és a tvjavaslatban is szükségesnek 
van feltüntetve. 

Távol van tőlem, méltóságos főrendek, hogy én ezen 
tényezőket, akik itt fel vannak sorolva, avval akarván 
gyanusitani, hogy bármely valláshoz tartoznának is, ab-
ban a pillanatban, midőn a házasulandók előttük szerző-
désre lépnek, hogy röviden fejezzem ki magamat, a hi-
vatalukkal járó tekintélyt bizonyos nyomásra használnák 
fel. Ezt nem akarom feltenni, nem is hiszem. De mégis 
azon kényszer, hogy valaki ilyenkor bárminő hatóság 
előtt megjelenjék, az én alázatos felfogásom szerint elég 
arra, hogy az illetőt megfoszsza azon morális szabadság-
tól, amely akkor szükséges, amikor ilyen fontos kérdésben, 
a minő az, hogy milyen legyen a gyermekek vallása, in-
tézkedni akar, egyességre akar lépni. Bíróságok elé, 
vagy bármilyen ehhez hasonló hatóságok elé az ember 
csak akkor szokott kerülni, ha neki kellemetlen, nehéz, 
ügyes-bajes dolga van ; és ennek hatása az, hogy egy-
átaián biróhoz menni, biróság előtt megjelenni, törvény 
bíróhoz menni, ennek legalább a népnek nagy zömére, 
bizonyos depressio, nyomasztó, lankasztó hatása van ; mert 
mégis azon fiatal ember — a potiori fix denominativ — 
olyankor nem beszél olyan szabadon, olyankor nem be 
szél olyan függetlenül, mert már hatóság előtt tudja és 
érzi magát. Ebben tehát látom a szabadság bizonyos 
nem czélba vett, de magától keletkezett megszorítását, lá 
tom megszorítását annak az elfogulatlan lelkületnek, a 
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melyet éppen tegnap egy méltóságos főrendi tag ezen 
határozat, ezen egyezkedés elengedhetetlen előfeltételéül 
állított fel. De ha ettől el is tekintenék, azt talán szabad 
volna mondanom, a nélkül, hogy itt felsorolt hatóságokat 
bármikép sérteni akarnám, hogyha eddigi már annyira 
felhalmozott teendőik fölé még ezt is reájuk ruházzuk, 
hogy fogadják mindama sok egyezkedni akaró párt, hogy 
ez által teendőjük annyira meg fog szaporodni, hogy em-
berileg éppen nem tudnék csodálkozni, ha ezt azután 
kissé könnyebben vennék, felületesen vinnék, a miből az-
tán az következnék, hogyha a szabanságra nézve nincsen 
is kételyem legalább arra nézve kétely támadhatna, vaj -
jon ugy beszélt-e ez a szegény ember a biró előtt, ig y 
mondta-e, jól lett e irásba foglalva. Hogy erre is a köz -
élet elég példát szolgáltat, azt bővebben fejtegetnem fe-
lesleges, mert akármi lett jegyzőkönyvbe foglalva, a sze-
gény ember az ellen azt a kifogást teheti, hogy nem 
ugy mondta. Ha tehát a biróság, járásbiró, szolgabiró, 
akárki legyen az, kissé felületesebben, kissé könnyebben 
viszi a dolgot, bona fide, akkor már az, a mit az indoko-
lás akar, hogy az egyezkedés létrejötte iránt kétely ne 
támadjon, az én alázatos nézetem szerint, aligha lesz el-
érve. Azt hiszem, hogy a leghelyesebb, a leghaszno-
sabb, a legczélirányosabb volna,, a törvény rendeltetésé-
nek, de még a hivek érdekének is legjobban megfelelne, 
ha az egyezkedés alakszerűségét mennél egyszerűbbé ten-
nők és mennél azonosabbá tennők azzal, a mi a házas-
ságnál különösen is létesül. Nézetem szerint, helyesebb 
volna és jobban szolgálnánk a nép érdekének, a törvény-
javaslat rendeltetését hamarabb és jobban érnők el, ha 
azt mondanók ki, elég, ha a szülők a bevett vagy elis-
mert vallásfelekezetek bármely lelkésze és két tanú előtt 
hivatalosan nyilatkoznak az iránt, mely vallásban kíván-
ják gyermekeiket a bevett és elismert vallások közül ne-
velni. De ennél még tovább mennék. Nem ellenezném 
azt sem, hogy az ekként irásba foglalt és tanuk által 
aláirt nyilatkozat tudtára hozassék és bejelentessék azon 
tényezőnek, a mely az állam részéről ezen tények nyil-
vántartásával meg van bizva. Bátorkodom erre vonatkozó 
alázatos indítványomat írásban a mélt. főrendiház kegyes 
figyelmébe ajánlani. 

Nem uj dolog az, a mit ezzel akarnék, mert a mint 
bátor voltam említeni, a házasság is ugy keletkezik, hogy 
az illető felekezet lelkésze és két tanú előtt a házasfelek 
kijel-ntik beleegyezésüket. Ugyanezt tehetnék a gyerme-
kek vallására vonatkozólag is. Minden felekezetnek érde-
kei ezáltal ki volnának elégítve, az egyezkedés szabad-
sága biztosítva lenne és aziránt, a mi iránt egyezkednének, 
kétely sohasem támadna. 

Bátor vagyok tehát azon alázatos inditványnyal fel-
lépni, hogy az első szakasz akként módosíttassák, hogy 
a 3-ik és 4-ik bekezdés kihagyatván, helyébe a következő 
tétetnék (olvassa): 

„A megegyezés csak akkor érvényes, ha az vala-
mely bevett vallás lelkésze előtt és két kifogástalan taau 
jelenlétében jött létre és az erről felvett és a lelkész 
által hitelesen kiállított, a házasulandók és a tanuk alá-
írásával ellátott bizonyítványba foglaltatott, a mely a 

házasság megkötése előtt az ezen tények nyilvántartásá-
val megbízott állami közegnek bemutatandó.* 

Elnök: Kérem még egyszer felolvasni a módo-
sitványt. 

Gáli József jegyző: (olvassa a módositványt). 
Eötvös Lóránd báró vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter: Nagyméltóságú elnök u r ! Méltóságos főrendek! 
Azon módositvány, a melyet a veszprémi püspök ur ő 
méltósága elénk terjesztett, látszólag nem lényeges, 
amennyiben csak ezen törvényjavaslat első szakaszának 
formai kérdésére vonatkozik. Még is ugy látom, hogy ez 
a módositvány, bár csak a formára vonatkozik, mégis 
ellentétben áll azokkal az elvekkel, a mely elveket ebben 
a törvényjavaslatban és hozzátehetem, a többi ezzel kap-
csolatban bemutatott törvényjavaslatokban is érvényre 
juttatni akarunk. 

Mert hiszen, mind e törvényjavaslatoknak, kezdve a 
polgári házasságra vonatkozótól, az volt a czéljuk és az 
volt a szándékuk, hogy különválasztassék mindaz, a mi 
az államnak, különválasztassék mindaz, a mi az egyház-
nak hatáskörébe tartozik és pedig különösen azért, hogy 
ezáltal az egyház a maga szabadságát megnyervén, az 
állam és az egyház együtt, minden súrlódások nélkül, 
hazánk javára sikeresen működhessék. 

A gyermekek vallására vonatkozó törvényjavaslat 
egy lényeges részében a gyermekek nevelésével foglalko-
zik, és a mennyiben a gyermekek iskolában való nevelé-
sére forditja figyelmét, kell hogy az állam előtt, az állami 
közegeknél megállapított módon, meghatározott és meg-
állapított legyen az, hogy melyik gyermek micsoda val-

I lási nevelésben részesül. 

Én azt hiszem, hogy a mikor a gyermekek vallásá-
nak számon tartását és a gyermekek nevelésének vallási 
szempontból is ismeretét akarjuk biztosítani : egy oly fel-
adattal állunk szemben, a mely az állam közegeihez tar-
tozik, és csak akkor, ha az állam közegeihez fog tartozni, 
fogja elejét venni igen sok olyan súrlódásnak, a mely 
súrlódásoknak a jövőben való kikerülése éppen ezen tör-
vényjavaslat által van czélozva. Hiszen az a munka és 
feladat, amely ebből akár a közjegyzőre, járásbiróra, pol-
gármesterre vagy főszolgabíróra háramlik, nem olyan 
nehéz, mint azt éppen a módositványt indítványozó 
feltünteti. Nincsen arról szó, hogy a megegyezés maga 
az a felett való érvelések vagy tárgyalások folytán, 
a közjegyző, vagy szolgabiró előtt annak közbelépésével 
történjék, hanem arról van szó, hogy a megegyezés, amely 
megtörtént, egyszerűen bejelentessék, és ezen egyszerű 
bejelentésnek tudomásul vétele ezen közegek munkáját 
nagyban szaporítani nem fogja. Ezen módositvány már is 
azok közé tartozik, amelyek ezen törvényjavaslatnak, sőt 
a többi, ezzel kapcsolatos törvényjavaslatoknak szelleme 
ellen látszanak irányozva lenni. Ehhez hozzá nem járul-
hatok. És némi sajnálattal kell kijelentenem azt is, hogy 
nem járulhatok hozzá e törvényjavaslatnak olynemü meg-
változtatásához sem, mint azt tegnap igen szép, igen fen-
költ beszédében ő eminencziája a herczegprimás javasolta. 
Bevallom, hogy nekem némileg fáj az, hogy én, aki ezen 
törvényjavaslatok álláspontját elfoglaltam, nem helyezked-
hetem arra az eszményi álláspontra, amelyet ő eminen-
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cziája tegnap állított elénk. Fáj ez nekem azért, mert 
hiszen azon szavak, amelyekkel ő eminencziája álláspont-
ját kifejtette, annyira a szabadelvüség és az emberszeretet 
érzésétől voltak áthatva, olyan fenköltek és magasztosak 
voltak, hogy valóban szívhez szólottak. De még fá j nekem 
az is, hogy nem követhetem ebben a kérdésben azt a 
tekintélyt, amelyre ő eminencziája hivatkozott és amely 
tekintély senki előtt sem olyan nagy és olyan tisztelt 
mint én előttem. 

Vaszary Kolos bibornok, hgprimás: Báró Eötvös 
József! 

Báró Eötvös Lóránt vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter : Méltóságos főrendiház ! Itten nemcsak egy törvény-
hozási aktusról, nemcsak a gyermekek vallásának a kér-
déséről van szó, hanem a mikor én, mint a kormánynak 
a tagja ezen törvényjavaslatokra tekintek, kell, hogy elfog-
laljam azon álláspontot, a mely álláspontot a kormány 
mindezen törvényjavaslatokban együttvéve elfoglalt. 

Mit czéloztunk mi o t t? Azt czéloztuk, hogy a val-
lási életnek megadjuk azt a szabadságot, a vallásfe-
lekezetek között létesítsük azon egyenlőséget, a me-
lyet a mai kor igényeinek megfelelőnek tartunk, de a 
mikor ezt a törvényjavaslatokban czéloztuk, nem állottunk 
arra az álláspontra, mintha a vallás irányában közönyö-
sek volnánk. Sőt ellenkezőleg, ezen törvényeknek minden 
intézkedésén át mintegy vörös fonal húzódik végig azon 
szándék és törekvés, hogy ezen u j törvények mellett a 
vallásnak szabadsága, sőt még a felekezetenkivüliségnek 
is megengedése mellett a vallásos élet fejlődése mégT's 
előmozdittassék. Ezt mutatja a kormánynak az a sokszor 
kinyilatkoztatott szándéka, hogy a vallásos életet a fele-
kezetek segélyezése által ott, a hol szükséges, támogatni 
fogja. Ezt tünteti elő az. ami éppen ezen javaslatban 
foglaltatik, hogy tudniillik a kormány a vallásos neve-
lésre egyáltalán nagy súlyt fektett. 

Ez az, a miért ebben a javaslatban attól az eszmé 
nyi szabadságtól, legalább annak törvényben kimondásá-
tól el kellett tekinteni, a mely szerint minden a gyerme-
kek vallásos nevelésére vonatkozó törvény eltöröltessék 
és az tisztán és egyedül, a szülők gondjaira bizassék. 
Mert hiszen éppen azon állásponton áll, amik ma is, 
miszerint nemcsak keresztény, de nem keresztény, sőt 
vallásfelekezeten kivül álló polgárokkal is van dolgunk. 

Csak akkor, ha még az ilyenekre vonatkozólag is a 
vallásos nevelésnek legalább egy, és pedig azon része 
biztosítva van, a melyet az iskola adhat, várhatjuk ha-
zánkban a vallásos élet fentartását és továbbfejlődését. 

Ez a törvényjavaslat azt is czélozta, hogy lehetőleg 
minden súrlódás, a mely ezen vallásos nevelés és általá-
ban a vallás kérdésében a családban felmerülhet, elhárit-
tassék és távol tartassék. 0 eminencziája a külföldre 
hivatkozva, oly példákat hozott föl, a melyek szerint 
azon államokban, a melyekben a gyermekek vallásos ne-
velése tisztán a szülők gondjaira van bízva, ebben a kér-
désben semmi per nem fordul elő. Ez, azt hiszem, magától 
világos, mert ott a hol nincs törvény a mely erre vonat-
kozólag döntő határozatot mondana ki, nem is lehet ezen 
törvény ellen való vétés miatt per. Hanem arról nem 
szól a statisztika és arról nem szólhatott ő eminencziája 

sem, hogy ott, a hol nincs per, mennyi lehet a perleke-
dés, mert hisz azon perlekedésnek, a mely a gyermekek 
vallási nevelése fölött keletkezhetik, mely kérdésben a 
szülök és sokszor a szülőkön kivül álló arra nem hiva-
tottak is igen nagy mértékben törekszenek befolyást 
gyakorolni, azt hiszem semmiféle törvény elejét nem 
fogja venni. 

Én ugy látom, mélt. főrendiház, hogy e javaslatban 
is azok az elvek találnak kellő és megfelelő nyilvánulást, 
a melyeket a többiekben akartunk érvényre juttatni és 
ennél a javaslatnál sem lehet a kormány álláspontja más 
mint az, bogy ragaszkodjék szigorúan nemcsak azokhoz a 
tételekhez, a melyek e javaslatban vannak, hanem ragasz-
kodjék szigorúan mindazon elvekhez, a melyek azokban 
a javaslatokban foglaltatnak, a melyeket a mult napok-
ban itt tárgyaltunk, és a melyek oly szerencsétlenül jár-
tak. A kormány nem adja fel ezen elveit, hanem töre-
kedni fog arra, hogy azokat a képviselőházban fentartva, 
ha újból idehozatnak érvényre és diadalra juttassa. 

Oly módosításokat tehát, a melyek ezen és a többi 
egyházpolitikai javaslatokban befektetett elvekkel ellen-
keznek, egyáltalán nem fogadhatnánk el és mindössze csak 
olyan módosításokhoz járulhatnánk, a melyek e törvény-
javaslatból azon pontozatok és kikezdések kihagyását 
czélozzák, a melyek a felekezeten kivül állókra vonat-
koznak, mert ezeknek a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
javaslat elvetése után e törvényjavaslatban értelme nem 
volna. De ezen módosításokat is csak azon fentartással 
fogadhatjuk el, hogy a felekezeten kivül állók gyermekei-
nek vallására vonatkozó, most esetleg kihagyni kívánt 
pontokat majd akkor, a mikor a vallás szabad gyakor-
latára vonatkozó törvényjavaslat itt újból tárgyaltatni fog, 
ebbe a törvényjavaslatba iktatnók be. Ezen és ilynemű 
módosításokat csak azért fogadnánk el, hogy ne vessünk 
akadályt annak útjába, hogy mielőbb megvalósulhasson 
és életbeléphessen azon törvényjavaslat, a mely oly hosz-
szu küzdelmek árán a magas ház által is elfogadtatott, 
t. i. a polgári házasságról szóló törvényjavaslat. Abban 
az esetben pedig, ha netán ez a törvényjavaslat ugy járna, 
hogy ezen is oly módosítások tétetnének, a melyek az 
egyházpolitikai törvényjavaslatok elveivel ellenkeznek, 
kénytelenek volnánk ezen törvényjavaslat harmadik olva-
sása alkalmával annak ellenében állást foglalni, és ez 
esetben arra kérnők elvtársainkat, hogy ezen törvény-
javaslatot ne fogadják el, ne fogadják el azért, hogy ez 
a képviselőházban u j tárgyalás alá kerülvén, azután itt 
is teljes egészében fentartva újból tárgyaltassék. 

Kérem a méltóságos főrendiházat, hogy az 1. §-t 
változatlanul elfogadni méltóztassék. (Elénk helyeslés bal-
felől) 

Gftjulai Pál jegyző : Zichy Nándor gr. ! 
Zichy Nándor gr. Nagyméltóságú elnök u r ! Méltó-

ságos főrendek ! Mindenekelőtt köszönetet akarok mon-
dani a közoktatásügyi miniszter ur ő nagyméltóságának 
azon álláspontja kifejtéséért, melyet ezen törvényjavaslat 
tárgyalása alkalmával elfoglalt, hogy t. i. azon szakaszok-
nak törlését és kihagyását, a melyek az e ház által visz-
szavetett előbbi törvényjavaslattal függnek össze, a maga 
részéről nem fogja ellenezni és ahhoz előre is hozzájárul. 
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Ezen, az ellenzék irányában tanúsított szives és elő-
zékeny eljárását köszönettel veszem és ez egyszersmind 
nagyon megkönnyíti feladatomat abban, a mit ezen sza-
kaszra vonatkozólag mondandó vagyok. Módositványom 
első része a törvényjavaslat 1. §-ának első bekezdésére 
vonatkozik és az némileg összefüggésben van azzal, a mit 
a miniszter ur mondott. Az ügy jelen helyzetében ugyanis 
azt tartom, hogy e helyett „bevett vagy törvényesen el-
ismert különböző vallásfelekezetek" talán megfelelőbb és 
helyesebb volna „bevett és elismert különböző vallásfele-
kezetek," vagyis a „törvényes" szó kihagyását indítványo-
zom, a mi a javaslaton nem ront semmit, mert hiszen a 
bevett vallás is törvényes, itt pedig a javaslat eredeti 
szövegében csak az elismert szó előtt áll a „törvényes" 
kifejezés. 

Továbbá kérni fogom a méltóságos főrendiházat, 
hogy a harmadik sorban ezen szó után „anya" szurassék 
közbe e szó „keresztény." 

Ezt ekként kell megmagyaráznom. Mi a már előbb 
is a vallás szabad gyakorlatára vonatkozó törvényjavas-
latnak tárgyalásakor kifejtettek nyomán azon álláspontot 
foglaltuk el, hogy a keresztény vallásból a nemkeresz-
tény vallásra áttérők gyermekei ezeket nem követhetik 
és erre nézve a szülők közt szerződés és megegyezés nem 
foglalhat helyet. Ennek következtében itt is azon meg-
szorítást kívánom a törvényben kifejezésre juttatni, hogy 
hely adatik az az iránti megegyezésnek, hogy valamennyi 
gyermek az atya vagy anya keresztény vallását követhesse, 
de ahhoz, hogy egy keresztény szülő a nem-keresztény 
Ijitvestárssal aziránt egyezzék meg, hogy minden gyer-
mek nem-keresztény vallásban neveltessék, nem járulha-
tunk. Ezt kizártnak tartom és ez az, a mit ezen szócská-
nak beillesztése által elérni óhajtok. 

Külömben ez nem is teljesen idegen, a minisztéri-
umnak több alkalommal, nevezetesen az el nem ismert 
felekezetekre vonatkozólag elfoglalt álláspontjával, mert 
hiszen ott határozottan ki van zárva az, hogy az ezekben 
való nevelésre nézve megállapodás jöjjön létre, sőt ellen-
kezőleg vindikáltatik az, hogy az elismert vallások egyi-
kében vagy másikában neveltessenek. Végre ezen szakasz 
második bekezdését egészen kihagyandónak tartom azon 
okokból, melyeket a miniszter ur már bővebben kifejteni 
kegyes volt, és azon álláspontra való hivatkozással, me-
lyet ő elfoglalt, ennek kihagyását már úgyszólván elfo-
gadott ténynek tekintem. íme módositványom, bátorkodom 
azt bemutatni. 

Elnök: A módositvány fel fog olvastatni! 
Rudnyánszky József br. olvassa : „Az első szakasz 

első sorából a „törvényesen" szó kihagyandó, harmadik 
sorában pedig az „anya" szó után a „keresztény" szó 
szúrandó be. 

A második és többi bekezdések kihagyandók." 
Elnök: Az igazságügyminiszter ur kiván szólni. 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Mélt. főrendek ! 

Részemről, ugy mint előttem szólt t . barátom, a valiás-
és közoktatásügyi miniszter ur sem ahhoz a módositvány-
hoz, melyet a veszprémi püspök ő méltósága benyújtott, 
sem ahhoz, melyet gróf Zichy Nándor ő nagyméltósága 
az előbb adott be, nem járulhatok, sőt mindegyik módo-

sitványban, e törvényjavaslat elvi megtámadását látom. 
(Helyeslés.) Mielőtt erre rátérnénk és röviden kimutatói 
igyekeznem, hogy miért van ebben ezen törvényjavaslat 
elvi megtámadása, legyen szabad arra tennem észrevételt, 
a mit Zichy Nándor gróf, a közoktatásügyi miniszter ur 
nyilatkozatára előadott. En azt gondolom, hogy itt félre-
értés van és azért szükségesnek tartom, hogy t. barátom 
nyilatkozatát magam részéről is ismételjem. Mi nein a 
felekezetkivüliek gyermekeire vonatkozó dispositiókat akar-
juk elejteni, hanem mi azt tartjuk és ez a miniszterelnök 
ur által ismételten ki lett jelentve, hogy a vallás szabad 
gyakorlatáról a mult alkalomkor elvetett törvényjavasla-
tot minden elvében fentart juk és azon leszünk, hogy az 
újból ezen méltóságos báz elhatározása alá jusson. Mi itt 
a törvényjavaslatban a felekezetenkivüliek gyermekei val-
lásos nevelésére vonatkozó dispositiók felett ez alkalom-
mal nem akarjuk a báz érdemleges elhatározását, hanem 
elkülöníteni, ketté választani akarjuk azon dispositiókat, 
melyek ezen törvényjavaslatban vannak. Ezzel a feleke-
zeten kívüli gyermekekre vonatkozó rendelkezéseket akar-
juk külön választani, még pedig azzal a széndékkal, hogy 
azokat át fogjuk tenni azon, a vallás szabadságáról szóló 
törvényjavaslatba, hol elvi hátterünk van és annak kere-
tébe befoglalva, és azzal együtt fogjuk a ház érdemleges 
határozatát kikérni. — Ne származzék tehát \alahogy 
azon félreértés, mintha mi ezen rendelkezések felett most 
érdemileg a ház határozatát kérnők, vagy hogy mi ezen, 
a bevett és elismert felekezetek körébe nem tartozó szü-
lők a gyermekei vallásos nevelésére vonatkozó rendelke-
zéseket elejteni, vagy ad graecas kalendas elhalasztani 
akarnók. Ez nem a mi álláspontunk. Mi teszsziik a kü-
lönválasztást két okból, melyeket mélyen t. barátom egé-
szen kifejtett. Egyrészt azért, mert ezen dispositiok elvi 
háttere azon, a múltkor elvetett, de általunk fentartott 
törvényjavaslatban foglaltatik, de főleg azon okból is, 
hogy ezen különválasztás által, és azáltal, hogy most nem 
kérjük e felett a ház érdemleges határozatát, a közvéle-
mény által annyi olddlról sürgetett és hangosan kifejezett 
kivanságuak akarunk eleget tenni, hogy a törvényjavas-
latoknak minél gyorsabb végbefejezése és eredményre jut-
tatása részünkről is előmozdittassék. 

Kérném tehát, méltóztassék ez értelemben felfogni 
álláspontunkat. Igen természetes, hogy ezen álláspontunk 
rögtön meg van hiúsítva, mert a törvényhozási czél egy-
általán . nincs elérve mihelyt a mélt. főrendiház egy oly 
érdemleges módositványt fogad el, mely ezen javaslat 
alapelveivel ellenkezik, mert akkor nem érjük el azon 
czélt, hogy ne kellessék azt a törvényjavaslatot vissza-
küldeni. Ekkor ez a czél meg van hiusitva, és számunkra 
nem marad egyéb hátra, mint azon álláspont, melyet mé 
lyeu t. barátom kifejtett, hogy t. i. mi ezen törvényja-
vaslatot egészében és minden részében fenntartjuk és azt 
esetleg a 3. szavazáskor szavazatunkkal nyilvánítani is 
fogjuk. 

Most pedig engedjék meg a mélt. főrendek, hogy 
azon két módositványt vegyem rövid bírálat alá, melyet 
a veszprémi püspök és Zichy Nándor gr. ur benyújtottak. 
Ami az elsőt illeti, ő méltósága a veszprémi püspök által 
benyújtott módositvány első és lényeges pontjában azt 
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tartalmazza, hogy a szülői megegyezés ne az itt megje-
lölt közegek, t. i. a közjegyző, a járásbiró és a főszolga-
bíró előtt történjék, hanem az illető bevett egyházakhoz 
tartozó lelkészek bármelyike előtt. 

Mélt. főrendek, ezt a módositványt én határozottan 
ellenzem és kérem a mélt. főrendeket, ne méltóztassék azt 
elfogadni. 

Nem is tartom szerencsésnek, mert ha valamely mó-
dositvány azon szerencsétlen reverzális korszak és az arra 
vonatkozó küzdelmek emlékét megújítani képes, ez a mó-
dositvány teljesen felidézi azt. Megvallom, én magának 
ezen aktusnak természetével sem tartom megegyeztethe-
tőnek azt, hogy a lelkészek előtt történjék a megegyezés, 
és nem a törvényben kifejezett közegek előtt. És ebben 
a tekintetben nem kell nekem egyéb okra hivatkozni, 
mint a melyeket a veszprémi püspök ur ő méltósága elő-
adott, mert ha ezen okok, mint ő magát ismételten ki-
fejezte, tekintetbe jöhetnek a javaslatban felsorolt közegek 
tekintetében, sokkal nagyobb sulylyal jöhetnek tekintetbe, 
az általa ajánlott közegekkel szemben. 0 méltóságának 
főoka az volt, hogy ha valaki közhatóságok, tehát a 
járásbíróságok és főszolgabirák előtt — a közjegyző nem 
lévén közhatóság ezt elhagyom — megjelenik, bizonyos 
elfogultsággal jelenik meg, és bár ha azok pártatlariságá 
ban nem akart kételkedni, mégis azt mondta, hogy pár-
tatlanságuk iránt nem teljes bizalommal jelennek meg ott 
a felek, mindenesetre pedig elfogódva és oly hangulatban, 
mely a szabad akarat nyilvánításra nem kedvező. Ennek 
én ellenkezőjét hiszem. Azt tartom, éppen a hatóság előtti 
megjelenés a szabad, a valódi akarat kijelentésének bizto 
sitéka. Hát kérem, lehet-e ezen megegyezésre állásánál 
fogva elfogultabb közeget választani, mint az egyik vagy 
másik felekezet lelkészét? (Élénk helyeslés balfelől.) Én 
visszaadom a bókot ő méltóságának ; én nem állítom azt, 
hogy minden lelkésznek természeténél fogva elfogultnak 
kell lennie, de kétségbe vonhatlan igazságot mondok, 
hogy a közönség részéről minden képzelhető közeg közt 
ez a közeg az, melynek elfogulatlansága legkevesebb bi-
zalommal fogna találkozni. (Élénk helyeslés balfelől.) És 
ugyanazon ok, melyet ő méltósága a javaslat ellen fel-
hozott, kétszeres, sőt százszoros erővel forditható az 
általa ajánlott közegek ellen, és mert ezen oknak oly 
nagy súlyt tulajdouitott, remélem, hogy ennek súlya alatt 
módositványát visszavonni szíves leend. (Derültség bal-
felől.) 

Áttérek már most a többi érvekre. Azt gondolom, 
nem fogja nagy súlyúnak tekinteni ő méltósága azt az 
argumentumot, hogy ezek különben is el lévén foglalva, 
félő, hogy ezen megegyezésnek közokiratban való fogla-
lására kisebb súlyt fognak helyezni, kevesebb gondot 
fognak forditani. Azt gondolom méltóságos főrendek, 
ha a törvényhozási czél az, hogy válaszszunk oly kö-
zegeket, a kik hivatalos állásuknál fogva kötelezve vau-
nak a legnagyobb tárgyilagossággal, pártatlansággal 
eljárni, ha a törvényhozási czél az, hogy e meg-
egyezés oly formában és oly módon állapittassék meg, 
hogy az közhitelű legyen és a későbbi vitákat lehetőleg 
emberileg kizárja, akkor összes állami organismusunkban 
ezeknél alkalmasabb közegeket nem fogunk találni, mert 

mindezen közegek nagy gyakorlottsággal birnak a köz-
okiratoknak, de nemcsak ily közokiratnak, mint a minő 
most adatnék hatáskörükbe, hanem mindenféle közokirat 
szerkesztésében. 

Én tehát nem látom át, — lehet felfogásomban a 
hiba — hogy miért ne tanusitanák éppen ezen közokira-
tok szerkesztésénél a kellő figyelmet, vagy hogy miért 
hagyná el őket az állam által különben minden okirat-
nál feltételezett jártasság. Ez, megvallom, nem világos 
előttem. Ellenkezőleg én azt hiszem, hogy a közegek 
megválasztásában egyrészt a lehető objectivitás biztosít-
tatott, másrészt biztosíttatott az, hogy gyakorlott és köz-
hiteles tanúsításban már hivatásuknál fogva jártas orgánu-
mok fognak működni. 

Azt is kétségbe kell vonnom, már állásom is erre 
jogosít, hogy ha valaki a bíróság előtt megjelenik, már 
morális szabadságában meg van bénítva, mert hiszen nem 
mindenki vádlott alakjában jelenik meg a bíróság előtt, 
sőt ellenkezőleg én azon örvendetes tapasztalást tettem, 
hogy a bíróság iránti bizalom, tárgyilagos és kötelesség-
szerű eljárásukba vetett hit folytonosan erősödik, hisz 
már hivatásuknál fogva is a legnagyobb objektivitásra 
vannak indíttatva. 

Ezek a közegek a kik elő vannak sorolva, perenki-
vüii cselekményeket végeznek. Előttük lehet végrendele-
tet tenni, egyezségeket kötni. És a járásbíróságok a 
közönséggel a legszorosabb érintkezésben vannak. Senki 
sem állithatja, hogy nem teljesen alkalmasak a felek aka-
ratát felfogni és szabatosan irásba foglalni. Mindent ösz-
szevéve, azt tartom, hogy a tárgyilagos okok a mellett 
szólnak, hogy tartsuk meg azon közegeket, melyek a 
törvényjavaslatban ajánltatnak. Határozottan elvi nagy 
változtatásnak kell tekintenem ő méltósága, a veszprémi 
pürpök ur indítványának elfogadását, ez versengéseket, 
bizalmatlanságot idézne elő és felekezeti súrlódások bő 
forrása volna. (Helyeslés balfelől.) Ez pedig senkinek sem 
lehet czélja, aki ezen törvéuyjavaslatot tegnap általános-
ságban elfogadta. Ezért kérem ő nagyméltóságának mó-
dositványaival szemben az eredeti szöveget megtartani. 
(Helyesles balfelől.) 

Kérnem keli még a „törvényesen elismert" kifeje-
zés megtartását is. Ezen törvényjavaslat, ha abból most 
kiválasztjuk a felekezetnélküliek gyermekeire vonatkozó 
intézkedéseket, és érdemileg azokra vonatkozólag nem 
határozunk, vonatkozni fog a keresztény bevett felekeze-
tekre és az izraelitákra. Mert daczára annak, hogy tegnap 
a reczeptió megbukott, azon gyengéd felkarolás folytán, 
melyben sok oldalról részesittetett, egy tényt nem lehet 
tagadni ; azt, hogy az izraeliták törvényesen elismert fe-
lekezetet képeznek, Ez benne van egyebek közt az 1878-iki 
büntető törvénykönyvben is nekik, mint törvényesen elis-
mert felekezeteknek, ugyanazon büntetőjogi védelem van 
adva, mely megadatott a bevett felekezeteknek. Minthogy 
pedig a főrendiház által elfogadott törvényjavaslat a há-
zassági jogról nem ismeri többé azt a házassági akadályt, 
mely keresztények és nem-keresztények közt jelenlegi 
jog szerint fennáll, minthogy a főrendiház kétségkívül a 
törvényjavaslaton kivül korábbi határozatában conformis 
álláspontot akar elfoglalni, ennélfogva én határozottan 
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kérem a méltóságos főrendeket, méltóztassék itt a , tör-
vényesen elismert" kifejezést ugy a hogy van fentartani, 
(Helyeslés balfelől.) mert azon dispositiok nem azon há-
zasságokra, illetőleg szülékre fognak vonatkozni, a kik 
különböző bevett keresztény felekezetekhez tartoznak, ha-
nem azokra is, a kik közül az egyik keresztény bevett 
felekezethez tartozik, másik pedig a törvényesen elismert 
feleke7etbez, az az izraelita valláshoz. Ebből természete 
sen következik, hogy nem fogadhatnám el Zichy Nándor 
gr ő nagyméltóságának azon további módositványát, hogy 
a harmadik sorban ezen szó után „anya" tétessék ,ke-
resztény." Ez, mint már meg volt magyarázva, nyíltan 
nem jelentene egyebet, mint azt, hogy az egyenlőség 
mértékét nem akarjuk alkalmazni az izraelitákra. Es ez 
az, a mi megint elvi álláspontunkba ütközik, mert a mi 
elvi álláspontunk az, hogy a bevett, vagy törvényesen 
elismert egyházakéhoz tartozó vegyes házasságbeli szülők 
közös megegyezéssel az itt előirt formák közt és közegek 
előtt megegyezhetnek gyermekeik vallásos nevelésére nézve 
és nem szabunk Lekik más korlátot, mint azt, hogy az 
atya vagy anya vallását követhessék. Erre nézve meg-
egyezhetnek, de ebből egy törvényesen elismert felekeze-
tet kirekeszteni és azt mondani, hogy az ezen vallásban 
való neveltetésre nézve pedig nem egyezhetnek meg, ez 
ellenkezik azon elvi állásponttal, a melyet nemcsak en-
nél a javaslatnál, de a méltóságos főrendek bölcsen mél-
tóztatnak tudni, minden javaslatnál elfogadtunk. Ennél-
fogva, méltóságos főrendek, sajcálom, de nem vagyok 
abban a helyzetben, hogy akár a veszprémi püspök ő 
méltóságának, akár Zichy Nándor gr. ő nagyméltóságá-
nak bármily módositványát elfogadhassam, hanem abban 
az értelemben, mint azt a t. barátom, a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter ur kifejtette, abban az értelemben való 
különválasztásra irányzott módosítást hajlandó volnék el-
fogadni, eshetőleg pedig kérni fogom az eredeti szöveg 
fentartását. (Helyeslés.) 

Gyulai Pá l j e g y z ő : i f j . gróf Széchenyi I m r e ! 
I f j . gr. Széchenyi I m r e : Nagymél tóságú elnök ur ! 

Méltóságos főrendek ! A veszprémi püspök ő nagymél-
tóságának módosi tványához, sajnos, nem já ru lha tok 
mer t meg vagyok győződve, hogy az az ellenszenv, 
melylyel pro tes táns honfi társaink ezt a javas la to t te-
kintik, csak megerős í t te tnék ezáltal. E n n e k fo ly tán 
bátor vagyok a veszprémi püspök ur ő mél tóságát az 
ügy érdekében felkérni , hogy javas la tá t visszavonni 
méltóztassék. (Helyeslés.) 

Gyulai Pá l j e g y z ő : Czorda B ó d o g ! 
Csorda B ó d o g : Nagymél tóságú elnök ur ! Méltó-

ságos fő r endek ! Előre kell bocsátanom, hogy nem 
mint a hármas bizot tságnak előadója, hanem csupán 
mint a főrendiháznak egyik t ag j a szólalok fel. A vallás 
szabad gyakorlatáról szóló javas la to t a főrendiház egé-
szében, tehát azon harmadik fe jezete t is, mely a hit-
felekezeteken kivül állókról rendelkezik, elvetette, ennek 
folytán a most tárgyalás alatt levő tö rvényjavas la tban 
nem foglalhatnak helyet azok a diszpozicziók, a melyek 
a hi tfelekezeteken kivül állókra vonatkoznak. E n n e k 
fo lytán bá tor leszek mindazon szakaszokhoz, melyek a 
hi tfelekezetnélküliséget emiitik, módosi tványokat be-

nyúj tan i , a melyek mindegyikének egyedüli czélja az, 
hogy a h i t fe lekezeteken kivül állókra vonatkozó disz-
pozicziók kihagyassanak. Sem többet , sem kevesebbet . 
I g y tehát a j e len szakaszhoz bá tor vagyok benyú j tan i 
azt a módosi tványt , hogy ezen szakasz második bekez-
dése kihagyassék. A szakasz több i részét egészében 
elfogadom. 

Nem já ru lha tok hozzá a gr . Zichy Nándor ő 
exczellencziáj ának azon módositásához, hogy az 1. 
§-ban ez a szó : „ törvényesen el ismert" kihagyassék. 
Mert én az izraelita h i t fe lekezete t igenis a tö rvények 
által e l ismertnek tudom, nem csak a bünte tő törvény-
könyv, - min t ez az igazságügyminiszter ur ő exczel-
lencziáj a is felemii tet te , — ismeri el államilag elismert 
val lásfelekezetnek az izraelita felekezetet , hanem el-
ismerte ezt már az 1840. X X I X . t.-cz. is, midőn az 
izraeli ta egyházközségeknek és azok tag ja inak megadta 
a jogo t , hogy anyakönyveket vezethessenek, mi által 
őket az állami organizmusba befogadta , el ismerte az 
1867. X Y H . t.-cz., mely az izr. vallásfelekezethez tar-
tozóknak a polgári j ogo t m e g a d t a ; végre elismerte az 
1868 : X X X V I I I . t.-cz., a mely ugy mint más hitfele-
keze teknek adot t iskolaszervezési és fentar tás i jogot . 
Hiva tkozha tnám m é g számos törvényerővel biró kor-
mányrende le t re is, a melyekben az izraelita vallás el 
van ismerve, ezekre azonban most bővebben ki ter jesz-
kedni nem tar tom szükségesnek, és ezt röviden csak 
annak indokolásául hozom fel, hogy a szakaszt a má-
sodik kikezdés elhagyásával elfogadom. (Helyeslés bal-
felől.) 

Zichy Nándor gr. : Nagymél tóságú elnök ur ! Mél-
tóságos főrendek ! 

Gáli József j egyző : Yaszary Kolos bibornok, lier-
ez egpr im ás ! 

Vaszary Kolos bibornok : Á tadom a szót ő nagy-
mél tóságának ! 

Elnök: Mindenekelőt t a módos i tvány fog felol-
vastatni . 

Gáli József jegyző : (Olvassa a módosi tványt . ) 
Zichy Nándor gr. : É n csak a tárgyalás egyszerü-

• sitése vége t t szólalok fel, fen ta r tván magamnak is a 
j ogo t az ú j r a felszólalásra. Az 1. §. első bekezdésének 
első sorában előforduló ezen szónak kihagyásához : 
„ törvényes", a melyre semmi súlyt sem fektetek, a 
melyre a szöveg sem látszott nagy súlyt fektetni , mer t 
a „ törvényes" kife jezést nem használja, nem ragaszko-
dom, és azért az erre vonatkozó módosi tványomat visz-
szavonom. (Helyeslés.) 

Vaszary Kolos bíboros herczegprimás : Nagymél-
tóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! E g y alázatos 
észrevételt óha j tok tenni az igazságügyminiszter ő 
nagymél tóságának beszédére. (Hal l juk! Hal l juk!) 0 
nagyméltósága ugyanis azt mél tózta tot t mondani , ha 
mi az elveket nem fogad juk el, akkor indí tványozni 
fogják, hogy az egész törvényjavasla t elvettessék. Bá-
torkodom erre vonatkozólag kijelenteni , hogy én teg-
nap tar to t t beszédemben már megemlí tet tem, hogy 
éppen azon az alapelven, hogy a szülők megegyezése 
u t j án természetes joguka t , szabadságukat és igy lelki-
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i smeret i j oguka t gyakorolhassák, fogadom el azt a tör-
vényjavaslatot , és ime ma már elvi t ek in te tben efelet t 
vita keletkezett . É n tehá t azt akarom megjegyezni , 
hogy mi az elvet, a megegyezés elvét f en t a r t j uk ugyan, 
csak az eszközöket, módoka t és mérveket , a melyek, 
ben az alkalmaztatik, t e r j e sz t jük elő javas la ta inkban. 

Már most á t térek ő exellentiája a vallás- és köz-
oktatási miniszter u rnák ki jelentésére, a melyet t egnap 
t e t t és a melylyel kapcsolatosan subject iv és object iv 
á l láspont já t je lezvén, azt mondot ta , hogy ő nem subjec-
t ive beszél, hanem mint egy felekezet len állam kor-
mányának tagja , object iv ál láspontot köteles elfoglalni. 
Nagyon természetes méltóságos főrendek, hogy én teg-
nap ta r to t t beszédemet el nem mondha t t am volna, ha 
subject iv ál láspontot foglal tam volna el e kérdésben. 
E n is te l jesen object iv ál láspontot foglalok el és arra 
vonatkozólag, hogy a liit tani tani tás t ek in te tében mint -
egy szükséges kr i tér iumokat , amint az indokolásban 
van, állitani kötelessége az á l lamhata lomnak a vallások 
megitélését i l letőleg : ezt annyiban nem fogadha tom el, 
mer t a h i t tan tani tás az iskolában kötelező t a n t á r g y ; 
de az, hogy Péter , Pá l micsoda h i t t an t tanul , az a fele-
kezetlen ál lamhatalom előtt te l jesen közömhöz. Csak 
az az egy szükséges, hogy az illető h i t t an t tanul jon , | 
vagyis a h i t tan oly köteles t an t á rgy lévén, min t a 
história vagy a számtan, vagy akármelyik más : szük-
séges, hogy ezt tanul ja . Már most, ha a gye rmek oda-
haza nevel te tet t , a szülők által bizonyos vallásban, 
éppen ellenkezőnek ta r tanám a tö rvényjavas la tban fel- | 
hozot t érvekkel, hogy ő el tér í tve a, szülői házban hat | 
éven át nyer t neveléstől, most egészen más h i t t an t | 
tanul j on. I 

Szdágyi Dezső igazságügyi miniszter : H a t éves j 
koráig nem igen tanul h i t tan t ! 

Vaszary Kolos bibornok, herczegpr imás : A mi 
illeti ő mél tóságának a veszprémi püspöknek az indí t -
ványát , én nem annyira az állami közegeket , min t 
inkább a házasulandókat lá tnám a tö rvényjavas la t ren-
deltetése által megterhelve. Méltóztassanak venni, hogy 
csak egy megyében milyen messzire van sokszor a 
főszolgabírói lakás és a mi népünk többny i re télen, 
farsangban szokott házasodni. H o g y a n m e n j e n ő oly 
messzire? H a tehá t ő mél tósága a veszprémi püspök-
nek indí tványa el nem fogadta tnék , bá to rkodom én 
báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek az 1868. évben előter jesztet t tö rvény javas la tának 
13. szakaszát a ján lan i ; ez igy hangz ik : (olvassa) „Ve-
gyes házasságban élő házastársak egyező, akár írásban, 
akár két hiteles t anú előtt, élőszóval is nyi lvání to t t 
akarattal mindkét rendbel i gyermekeik vallásos nevelése 
i ránt szabadon rendelkeznek." 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : K i előtt nyil-
ván í t j ák? Nem ér te t tem jól . 

Vaszary Kolos herczegprimás : Akár Írásban, akár 
két hiteles tanú előtt. 

Elnök: Kiván valaki szólani? 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Igen én kérem, 

mert ez u j inditvány.) 
Elnök : Ez azon esetre szól, ha el nem fogadta tnék [ 

a veszprémi püspök indí tványa. F e l fog olvastatni az 
indi tvány. 

Rudnyánszky József b. j egyző : (Olvassa az indí t -
ványt . 

Elnök: Engede lme t kérek ő eminent iá já tól . E z 
j ö n n e a ha rmadik és negyedik bekezdés he lyébe? 

Vaszary Kolos herczegpr imás : I gen ! 
Elnök : Az igazságügyminisz ter u r kiván szólani. 
Szilágyi Dezső igazságügyminisz ter : K é r e m mél-

tóságos fő rendek az eredet i szöveg fenntar tásá t , hiszen 
az eredet i szövegnek egyik fő alkateleme az, hogy köz-
hi telű okirat j ö j j ö n l é t r e ; és ped ig közhitelű személy 
előtt, már ped ig abban a hiteles t anú ki fe jezésben annak 
a „hiteles" szónak tu la j donképen jur id ika i szabatos ér-
te lme nincs is, hanem a lényege a dolognak abban áll, 
hogy közhitelű, azaz olyan közokira t j ö j j ö n létre, a 
me ly a maga ta r ta lmát b izonyí t ja . E z t nem lehet elej-
teni , hogy ez közokira t legyen, ennél fogva kell, hogy 
oly o rgánum előtt j ö t t légyen létre, a mely az okira tnak 
azon karak te ré t m e g a d h a t j a ; ezért kérem, méltóztassék 
az eredet i szöveget fenntar tan i . 

Elnök: Kiván-e m é g valaki szólani? H a senki sem 
kiván szólani, a v i tá t berekesztem. Fe l fogom tenni a 
kérdés t . (Zaj.) Ké rek egy kis figyelmet. Mielőtt a kér-
dést fel teszem, legyen szabad egy kis f e j t ege tés t előre-
bocsátani . A házszabályok 156. §-a szerint a módosi t -
ványok közt elsősége van azon módos i tványnak, a mely 
az eredet i szerkezet től legtávolabb áll és a közeledési 
fokozat szerint tö r tén ik a módos i tványok fele t t a sza-
vazás. 

A beado t t módos i tványok egyike a másikát nem 
zár ja ki, és fokoza to t köz tük alig lehet megállapítani , 
sőt meg is állhat egyik a másik mellet t . Enné l fogva a 
szavazásra bá tor leszek azon sor rendben ki tűzni a mó-
dosi tványokat , melyekben beada t tak . (Helyeslés.) E lő-
ször ada to t t be módosi tvány, a veszprémi püspök ő 
mél tósága által és a pr imás ő eminencziája által beadot t 
módos i tvány csak az esetre vonatkozik, ha az előbbi 
el nem fogadta tnék . Enné l fogva bá tor vagyok szava-
zásra bocsá j t an i a veszprémi püspök ő mél tósága 
módosi tványát , melyet mél tóztassanak meghal lgatni . 
(Hal l juk!) 

Rudnyánszky József br . j e g y z ő : (Olvassa a módo-
sitványt.) 

Elnök: A kik ezen módos i tványt e l fogadják, mél-
tóztassanak felállani. (Megtörténik.; K é r e k el lenpróbát . 
A kik nem fogad ják el, azok méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség nem fogad ja el a módosi t -
ványt . 

Minthogy e módos i tvány nem fogad ta to t t el, kö-
vetkezik a pr imás ő eminencziá jának módosi tványa, a 
melyet kérem méltóztassék felolvasni. 

Rudnyánszky József br. j egyző : (Olvassa a módo-
sitványt.) 

Elnök: A kik ezen módos i tványt e l fogadják, mél-
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) Kérek el lenpróbát . 
A kik nem fogad ják el, azok méltóztassanak fellállani. 
(Megtörténik.) A többség nem fogad ja el a módosi t -
ványt . 
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Már most következik gróf Zichy Nándor módo-
sitványa, mely két részből áll. Az egyik része az volt, 
hogy az első szakasz, első sorában hagyassék ki e szó 
törvényes. E z t visszavonta. A másik része az, hogy a 
harmadik sorban az u t á n : „vagy az anya" beszúrandó 
volna e szó „keresztény." 

Rudnyánszky József br. j e g y z ő : (Olvassa a módo-
sitványt.) 

Elnök: A kik ezen módos i tványt e l fogadják, mél-
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) Ké rek el lenpróbát . 
A kik nem fogad ják el, mél tóztassanak felállani. (Meg-
történik.) A többség nem fogad ja el a módosi tványt . 

Következik gróf Zichy Nándor második indi tványa, 
mely egyforma Czorda B ó d o g indi tványával . 

Zichy Nándor g r ó f : Készségesen elismerem, hogy 
ez az előadónak közelebb álló tiszte, és én indí tványo-
mat visszavonom. (Felkiál tások : Nem min t előadó tet te!) 

Elnök: A két indi tvány egy, t . i. hogy ezen sza-
kasz második bekezdése hagyassék ki. 

Zichy Nándor g r ó f : Részemről visszavonom az 
indi tványt . 

Elnök: A kik az ind i tványt e l fogadják, méltóztas-
sanak felállani. (Megtörténik.) A többség az ind i tványt 
e lfogadja. E szerint az 1. §. azzal a módosi tványnyal 
fogad ta to t t el, hogy annak második bekezdése kiha-
gyass ék. 

Következik a 2. §. 
Gáli József j egyző : (olvassa a 2. §-t.) 
Gyulai Pá l j egyző : Vaszary Kolos b ibornok her-

czegprimás. 
Vaszary Kolos l ierczegprimás : Méltóságos főren-

dek ! Minden indokolás nélkül csak néhány be tű betol-
dását kérem a 2. §. első bekezdéséhez. Módosi tványom 
igy hangzik : „Az 1. §-ban körül i r t megegyezés h iánya 
esetén a gyermekek szülőik vallását nemük szerint 
követhet ik , il letve abban nevel te thetnek." A bekezdés 
többi része marad. 

Czorda B ó d o g : Méltóságos főrendek ! E n e sza-
kaszhoz bá tor vagyok egy módos i tványt te r jesz teni 
elő. Ezen módos i tvány szerint e szakasznak csak első 
bekezdése hagya tnék meg, a 2. 3. 4. és 5-ik bekezdé-
sek azonban k ihagyandók volnának, miu tán ez u tóbb i 
bekezdések a hi t fe lekezeteken kivül állókról rendel-
keznek. (Helyeslés.) 

Gáli József jegyző : (olvassa a módosi tványt .) 
Rudnyánszky József br . : Czorda B ó d o g főrendiházi 

tag úrnak módosi tványát bátor vagyok megtoldani . 
Csak ugy lesz correct a módosi tvány, ha az enyémhez 
is hozzájárul a méltóságos főrendiház. Módosi tványom 
szerint a következő néhány szó volna k ihagyandó : 
„a mennyiben ez a vallás a bevet tek vagy törvényesen 
elismertek közé tartozik." Ez te l jesen felesleges. 

Szilágyi Dezsőigazságügyminiszter: E z nem felesleges. 
Rudnyánszky József báró: Miért n e m ? 
Szilágyi Dezső igazságügy miniszter : Azér t van szük-

ség ezen kifejezésre, mer t vannak szülők, a kiknek 
van vallásuk, amely sem a törvényesen elismert, sem 
valamely bevet t valláshoz nem tartozik. 

Részemről nem járu lha tok hozzá ő eminencziá-

j á n a k módosi tványához s em; nem pedig azért, mer t 
az a szakasznak egész rendelkezését te l jesen fe l forga t ja . 
E z e n 2. szakasz t. i. arra az elvre van épitve, a mi 
kü lönben a törvényjavas la t indokolásában is ki van 
fejezve, hogyha a szülők közt megegyezés nem j ö n 
létre : akkor áll azon régi törvényes elv, hogy a gyer-
m e k e k szüleik vallását követ ik nemük szerint. Már 
most ha a t ö rvénynek parancsoló fo rmája helyet t oda-
tétet ik , hogy „követhet ik" , akkor tu la j donképen az 
egész elv fel van forga tva és ezt elvi vál toztatásnak 
vagyunk kényte lenek tekinteni . (Helyeslés balfelől.) 
Bá to r vagyok m é g azt is hozzátenni, hogy ottan, a 
hol előre van bocsátva, hogy megegyezhe tnek és csak 
egyezkedés hiányán disponál a törvény, ot t a tö rvény 
rendelkezéséig nem határozot tságot , hanem határozat-
lanságot fejezni ki annyi t tenne, hogy az 1. szakaszban 
foglal t azon elvet, hogy a szülőknek egyszer és min-
denkorra m e g kell egyezni, tökéle tesen fe l forgat juk . 
Enné l fogva kérem a szakaszt ugy meghagyni , a mint 
van. (Helyeslés balfelől.) 

Elnök : Kiván-e még valaki szólni ? H a senki sem 
kiván szólani, a v i tá t bezárom. Következ ik a szavazás 
a herczegpr imás indi tványa fölött , mely igy szól : „Az 
1. §-ban körül i r t megegyezés h iánya esetén a gyerme-
kek szülőik vallását nemük szerint követik, i l letőleg 
abban nevel te tnek. I t t a „követik", i l letve „nevel te tnek" 
szavak helyet t „követhet ik" , i l letőleg „nevel te thetnek" 
té tessék." 

Méltóztassanak azok, a kik ezen módosi tványt 
e l fogadják, felállani.- (Megtörténik.) A kik nem fogad ják 
el, sz íveskedjenek felállani. (Megtörténik.) A többség 
nem fogad ja el. Következik Czorda Bódog ő méltó-
ságának indi tványa. 

Gáli Józse j jegyző : (Olvassa a módosi tványt , a 
mely igy hangzik : „Módosi tvány a 2-ik szakaszhoz. 
Ezen szakasznak az első bekezdése hagyandó meg, a 
2., 3., 4., 5. bekezdések hagyassanak ki.") 

Elnök: A kik ezen ind i tványt elfogadják, szíves-
k e d j e n e k felállani. (Megtörténik.) Mindenki elfogadja. 
E szerint e l fogadtat ik ezen módosi tvány, hogy a 2-ik 
szakasz első bekezdése meghagyat ik , a 2—5. bekezdés 
pedig kihagyat ik . 

Következik a 3. §. 
Gáli József j egyző : (Olvassa a 3. §.-t.) 
Gyulai Pá l j e g y z ő : Zichy Nándor g róf ! 
Zichy Nándor g r ó f : Nekem ugy erre a 3. §-ra, 

mint ennek következtében közölt a 4. §-ra tökéletesen 
ugyanazonos módos i tványom volna. Ugyanis ugyanezen 
szakasz 2. bekezdésének véghatározása azt tartalmazza, 
hogy a szülők közti megegyezés a 7 éves kor t el nem 
ért gyermekekre nézve és egyéb eljárás azoknak val-
lási hozzátar tozására vonatkozólag : csak a gyámható-
ság beleegyezése mellet t j öhe t létre. E n a gyámható-
ság beleegyezését mindazon esetekben szükségesnek 
és természetesnek tar tom, a hol a gyámhatóság a szülő 
helyét á l l ja ; de a hol a szülő határozatától f ü g g valami) 
o t tan a gyámhatóság beleegyezésére nincsen szükség, 
legkevésbbé azon esetekben, a melyek t isztán a szü-
lőknek személyes és lelkiismereti meggyőződéséből 
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erednek. De ha ezt el nem ismerem, készségesen hoz-
zájárulnék ahhoz is, mer t a kormány szándéka látszik 
lenni, hogy a helyet t mondassék ki : „ezen megegyezés 
i ránt a gyámhatóság annak r end j e szerint ér tesí tendő." 

Még egyszer előadom szózatomat, ta lán vi lágosabb 
lesz. H a a gyámhatóság a tö rvény ér te lmében közben-
járni hivatot t , gyámhatóság állja a szülők helyét . E s 
erre különösen hivatkozni nem is szükséges, mer t szü-
lők nem lévén, vagy nem lévén törvényes érvényű 
megál lapodások létesitésére képesí te t tek, a gyám-
ha tóság az ő he lyüket állja, v a g y pedig az i l letőt 
tu te lá ja alá veszi. Ott pedig, a hol a szülők, szülői 
jogok tel jes élvezetében és gyakor la tában vannak , a 
gyámhatóságnak i lyenekre nézve, szerintem, befolyása 
nincs is és nem is tudom, micsoda szempontból gya-
korolná azt, mert a szülőknek, kik j o b b a n szeretik 
gyermekeiket , egyik vagy másik val lásban nevelni, ez 
meg van engedve és ehhez a gyámhatóságnak praedi-
lectionális elhatározásokat tu la jdoní tani , ennek én szük-
ségét és jogosul t ságá t nem látom. Más tek in te tben 
pedig az oppor tuni tás i tek in te tek oly természetűek, 
hogy a miniszter urak ezek megvédése szempont jából 
a gyámhatóságnak h i t és vallás dolgában befolyás t adni 
igy sem akarnak. De igen is deferálok abban, hogy 
mindazt , a mi a gyermekek vallásos nevelésére vonat -
kozik, a je len ál láspontnál fogva a gyámha tóságnak 
tudn ia kell. 

A gyámhatóságra méltóztat ik hivatkozni . A gyám-
hatóság ér tesí t te t ik a szülőknek szándékáról és erről 
tudomással bírván, azt jövőre nézve megvédeni lesz 
h iva to t t . Aján lom módos i tványomat elfogadásra. 

Elnök: F e l fog olvastatni a módosi tvány. 
Rudnyánszky József br. j e g y z ő : (Olvassa a módo-

si tványt.) Módosi tvány. A 3. §. második bekezdése 
utolsó sorában e szavak helyet t „csakis a gyámhatóság 
beleegyezése mel le t t" teendők „és ezen áttérésről a 
gyámhatóság annak r end je szerint értesí tendő." 

Szilágyi Dezső igazságügyminisz ter : (Hal l juk! 
H a l l j u k ! ) Nagymél tóságú elnök u r ! Méltóságos főren-
dek ! E n kérném a szakasz fenntar tásá t , egyszersmind 
azon mot ívumot , melyre a gróf ur czélzott, hogy nem 
lá t ja át, mi értelme van ennek az intézkedésnek, rövi-
den k i fe j teni óhaj tom. (Hal l juk! Hal l juk! ) A 3. §. 
rendelkezik arról az esetről, midőn a szülők, k ik í rot t 
egyezséget kö tö t tek gyermekeik vallása iránt, egyikőjük 
vagy mindke t tő jük át térése fo ly tán egyval lásuakká 
válnak. Mi ennek a t énynek következménye a törvény-
nyel szemben? Az, hogy azok a gyermekek, kik 7 éven 
alul vannak, követik az á t tér t szülőket és igy van a 
családban egy vallásuság, t . i. egyvallásuak a szülők és 
a 7 éven aluli gyermekek. Igen, de egy ily családban 
lehetnek gyermekek, kik 7 éven felül vannak, de m é g 
a 18 évet nem haladták meg. Ezen gyermekeknek 18 
éves korukig az eddigi tö rvények szerint nincs át térési 
joguk, mer t nincs képességük. Ezeke t a gyermekeke t 
t ehá t kellene abban a vallásban nevelni, a melyben 
vannak, holot t különben a 7 éven aluliak egy másik 
vallásban, t. i. a szülők vallásában nevel te tnek. H á t az 
a czélja a törvényjavasla t ez intézkedésének, hogy egy 

lehetőséget akart s ta tuálni arra, hogy m é g azoknak a 
gyermekeknek is, a kik a 7—18 év közöt t vannak, az 
át térés lehetősége, abból a szempontból , hogy az egész 
családban egy vallás legyen, megadassék. 

Min thogy azonban a 7—18 évig t e r j edő korban 
levő gye rmekeknek azt a kor lá t lan át térési jogot , mely 
a 18 éven felül ieknek tö rvény által adva van, n e m 
lehe te t t engedni , igen természetes , hogy az ő akara tuk 
bizonyos ellenőrzésre, bizonyos kiegészí tésre szorul ön-
akara tokból nem tehet ik azt, mi t t ehe t a 18 éven felüli, 
t ehá t kiegészí tésre szorulnak, min t minden kor lá tol t 
cselekvési képességű egyén akarata. H o l vegyük ezen 
kiegészí tést ? A szülőknél venni nem let t volna helyes. 
É s mié r t ? (Ha l l juk! Ha l l juk! ) Ne fe le j t sük el, hogy 
i t t már oly gyermekekrő l van szó, kik már vallási okta-
t á sban részesültek, mig a 7 éven aluliak abban n e m 
részesül tek. 7—18 évig igen sok idő, az ily korban 
levőknek már k i fe j le t t vallási meggyőződése , már egy 
meggyökereze t t h i te lehet, és a tö rvény nem adha t j a 
a szülőknek azt a jogot , hogy e fe le t t ugy rendelkez-
zenek, mint a vallási okta tásban m é g nem részesült 
7 éven aluliak felet t . N e m adható tehá t e t ek in te tben 
is nekik az a kor lá t lan jog . Méltóztassék csak arra 
gondolni , hogy egy 16—17 éves gyermek, ki már j ó -
fo rmán az iskoláit elvégezte, van ha tározot t vallási 
meggyőződése , és pusz tán azért, mer t a szülők át tér-
nek, ő is kényte len legyen á t t é rn i ? gondolom, nem 
volna helyes, mer t i t t már egy létező meggyökereze t t 
vallási érzéssel és meggyőződéssel állunk szemben. 
(Helyeslés balfelől.) 

I t t már ne beszé l jünk a szülői hatalomról , mer t 
megengedni , hogy a gyermekekre tekinte t nélkül a 
szülő szabadon rendelkezzék, ez már visszaélés volna 
a szülői ha ta lommal . (HelyTeslés balfelől.) 

De min thogy i t t fe j le t len egyénekről van szó, 
kik oly ko rban vannak , melylyel a tö rvény nem adja 
meg, valamely ha tóság hozzájáru lásá t kellet t adni azon 
szempontbó l : vizsgál ja meg, komoly-e az akarat, nem 
állanak-e kényszer és nyomás alatt, nem sértetik-e 
vallásos érzésük és meggyőződésük ? A gyermek támo-
gatására, a gyermek védelmére van felállí tva a gyám-
hatósági beleegyezés. 

H a azt lát ja, h o g y azon gyermek , kinek van már 
vallása, nem áll-e kényszerí tés alatt, hanem ő vonzó-
dik az u j hi thez és a i ra át akar menni , nincs ok a 
j óváhagyás t megtagadni . 

De meg kell neki erről győződve lenni, mer t az 
a fe j le t len gyermek object iv védelemet éppen nem, vagy 
a dolog természeténél fogva csak a hatóságnál találhat . 
(Helyeslés balfelől.) 

Ez az oka ennek a közbenjárásnak és ezen motí-
vumok alapján kérem a szakaszt vál tozatlanul elfogadni. 
(Élénk helyeslés balfelől.) 

Elnök: Kiván-e m é g valaki szólni? H a senki sem 
k iván szólni, a v i tá t berekesztem. 

Szavazás alá bocsá tom Zichy Nándor gróf ur 
indí tványát , mely abból áll, hogy a 3. §. második be-
kezdésének utolsó sorában ezen szavak helyett , „csakis 
a gyámhatóság beleegyezése mel le t t" tétessék „és ezen 
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áttérésről a gyámhatóság annak r end j e szerint érte-
sí tendő". 

Elnök : Méltóságos főrendek ! Méltóztassanak azok, 
kik ezen módos i tványt e lfogadják, felállani. (Megtör-
ténik.) Ugy látom kisebbség, a többség tehá t a módo-
si tványt nem fogad ja el. Enné l fogva a 3. §. vál tozat-
lanul fogad ta to t t el. Következik a 4. §. 

Gáli József j e g y z ő : (olvassa a 4. §-t.) 
Gyulai Pá l j e g y z ő : Czorda B ó d o g ! 
Csorda B ó d o g : Csak egy kis stiláris módosí tásom 

van, méltóságos főrendek. A 2. §. ugyanis, a min t azt 
módosí tani méltóztatot t , immár csak egy bekezdésből 
áll, nem maradhat t ehá t a szakasz elején az, hogy a 
„2. §. első bekezdésében", hanem ezt igy kel let t módo-
sí tanunk : ..A 2. §-ban foglal t szabály alól" stb. marad, 
ï Helyeslés.) 

Elnök: Ugy hiszem, mélt . főrendek, ezt a módo-
si tványt nem is szükséges szavazás alá bocsá tanunk, 
mer t az előbbi ha tároza tunk következménye. A §-t 
különben e l fogadot tnak je len tem ki. Következ ik az 5. §. 

Gáli József jegyző : (Olvassa az 5. §-t.) 
Gyulai Pá l j e g y z ő : Czorda B ó d o g ! 
Czorda B ó d o g : E szakasz, mélt . főrendek, ismét 

a felekezeteken kivül állókról intézkedik ; b e n y ú j t o m 
tehát módosi tványomat , mely oda irányul, hogy az 
egész szakasz hagyassék ki. Indokolnom ezt ta lán nem 
szükséges. (Helyeslés.) 

Gáli József j e g y z ő : (Olvassa.) Módosi tvány az 
5. §-hoz : „Ezen szakasz hagyassék ki." 

Gyulai Pá l j e g y z ő : P r ó n a y Dezső b á r ó ! 
Prónay Dezső báró : Mélt. fő rendek ! Mivel igény-

telen nézetem szerint, fel kell t ennem, hogy a nagy-
méltóságú kormány a vallás szabad gyakor la táról szóló, 
a főrendiház által ugyan a maga egészében visszauta-
sított tö rvényjavas la tnak fentar tásához ragaszkodik. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Ez már ki 
lett je lentve. 

Prónay Dezső báró : Örömest veszem ezt tudo-
másul, mer t ezt nem tudtam, mivel akkor nem vol tam 
jelen. H a tehát ez ki lett j e l en tve a nagymél tóságú 
kormány részéről, azt hiszem egyszerűen a tö rvény-
alkotás t echniká jának kérdése, hogy i t t megemli t tessék 
ez a felekezetnélküliség, vagyis, hogy a törvényesen 
bevet t és elismert val lásfelekezeteken kivül állókról 
ezen törvényjavas la tban legyen-e emlités vagy n e m ? 
Azonban e mellet t még egy másik kérdés is merül fel, 
az, hogy t. i. felesleges munká t ne végezzünk. Sze-
r in tem helyes let t volna mindenüt t megtar tan i e tör-
vényjavas la tban a hivatkozásokat a fe lekezeteken kivül 
állókra. E n legalább ezen szakasznál, liol erre alkalmam 
nyílik, ennek ki jelentését kérem és azt, hogy a sza-
kaszt méltóztassék változatlanul elfogadni. Ezen okból 
Czorda Bódog ő mél tóságának indí tványát nem foga-
dom el. (Felkiá l tások: E l f o g a d j u k ! Zaj.) Kérem tehát , 
hogy e felet t szavazzunk. (Hal l juk! Hal l juk!) 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : É n azt gon-
dolom, méltóságos főrendek, hogyha az előt tem szólt 
méltóságos báró ur elismeri azt, hogy ez csak törvény-
hozási technikai kérdés ; lia elismerte azt, hogy semmi 

kételv nem férhe t ahhoz, hogy a kormány f en t a r t j a a 
tö rvényjavas la to t a vallás szabad gyakorlatáról és az 
is ki let t je lentve, hogy ezen rendelkezések, melyek a 
felekezetnélkül iek gyermekei vallásos nevelésére vonat-
koznak, át lesznek teendők a vallás szabad gjTakorlatá-
ról szóló törvényjavas la tba , mely ú j r a ezen méltóságos 
ház elé kerül , akkor ez már valóban csak törvény-
hozási technika dolga és semmi egyéb, de éppen ezen 
technikai szempontból már ki let t i t t fe j tve, hogy 
vannak bizonyos körülmények, melyek a jánl ják nem 
azt, hogy ezek elvettessek, mer t a kormány kijelen-
tet te , hogy nem is kéri a ház érdemleges határozatát 
ezekről, l ianem hogy akkor fog j a kérn i az érdemleges 
határozatot , mikor ez azzal a másik törvényjavas la t ta l 
annak kere tében ú j r a a ház elé kerül . H a a j e len tör-
vényjavas la t fenmaradó alkatelemére nézve, t . i. azokra, 
melyek a beve t t és el ismert vallásra vonatkoznak, 
egyetér tés jöhe t lé t re a két ház között , ez siet tetni 
f og j a a házassági j o g re fo rmjának keresztülvi telét . Ez 
igenis több mint technikai ok, ez fontos ok, (Helyes-
lés) mer t a közvélemény is sürgeti , hogy a törvény-
hozás két háza munkásságának minél előbb valami 

I e redménye legyen, mi ezen sikeres munkálkodás el-
érése czéljából akar tuk a magunk részéről megtenni 
azt, a mi nemcsak hogy semmiféle elvi csorbulásokkal 
nem jár, sem a javas lo t t és fen ta r to t t tö rvényja -
vaslatok megvalósí tását még észrevehetőleg nem is 
há t rá l ta t ja . E z okból egyeztünk bele ebbe és azon 
nyi la tkozatok értelmében, melyeket akkor mindke t ten 
t e t tünk ezen padokról , méltóztassék e szakaszt, a j e len 
alkalommal kihagyni . (Élénk helyeslés.) 

Elnök: Szólásra senki sem lévén fel jegyezve, be-
rekesztem a vitát . Fe l teszem a kérdést . A kik elfogad-
ják Czorda B ó d o g ő mél tóságának indí tványát , mely 
abból áll, hogy az 5. §. töröltessék, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség e l fogad ja ; az 5. §. 
t ehá t töröl tet ik. Következ ik a 6. §. 

Gáli József j egyző : (Olvassa a 6. §-t.). 
Gyulai Pá l j e g y z ő : Czorda B ó d o g ! 
Czorda B ó d o g : Méltóságos fő rendek! E szakasz 

második bekezdése ismét a val lásfelekezeteken kivül 
állókról rendelkezik. Következetesen j á rok el tehát , 
midőn ezen második bekezdés kihagyását , i l letőleg 
módosi tványt vagyok bá tor benynj tan i . Egyú t ta l ké-
rem, miután az 1. §-ból a 2-ik bekezdés kihagyatot t , 
ennek következtében i t t a „harmadik és negyedik be-
kezdésének" helyet t teendő „második és harmadik." 
(Helyeslés.) 

Kérem tehát , hogy e szakasz utolsó bekezdésének 
első sorában e szavak helyet t „az 1. §. harmadik és 
negyedik bekezdésének" tétessék „az 1. §. második és 
harmadik bekezdésének" stb. 

Elnök: Fe l fog olvastatni a módosi tvány. 
Gáli József j e g y z ő : (Olvassa) „módosi tvány a 6. 

§-hoz. F §. második bekezdése hagyassék ki, továbbá 
az utolsó bekezdés első sorának végén e szavak helyet t : 
az „1. §. 3. és 4." té tessék: „1. §. 2. és 3." 

Elnök: Kiván-e valaki hozzá szólani? (felkiáltások: 
e l fogadjuk!) Azt hiszem, ki jelenthetem, hogy az elfő-
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gadtat ik . Az ind í tvány második része felet t nem szük-
séges szavazni, mer t az csak irályi módosí tás , a meny-
nyiben csak a h ivatkozások vá l toz ta t ta tnak meg. 

A 6. §. most már az 5. §. számát nyer i . 
Gáli József j egyző : (olvassa a régi 7., most 6. §-t, 

mely észrevétel nélkül e l fogadtat ik . Olvassa a régi 8., 
most 7. §-t. 

Gyulai Pá l j egyző : Zichy Nándor g r ó f ! 
Zichy Nándor gróf : E z t a szakaszt egyszerűen 

szükségtelennek tar tom. A szakasz ugyanis azt mondja , 
hogy a tö rvény azon esetekre alkalmazandó, a melyek 
a tö rvény létezése alatt j ö n n e k létre. Ez nem más, 
min t egyál ta lában e l fogadot t joge lv és ezért nem tar-
tom e helyen szükségesnek, hogy ez i t t k imondassék, 
mer t előt tem a dolog egész egyszerűen áll, a mennyi -
ben nem arról van szó, hogy a tö rvény alakisága fen-
tartassék. H a egy végrendele t rő l in tézkednénk, igen 
természetes, hogy annak a végrende le tnek az érvényét 
szabályozó azon időkben fenálló tö rvények szerint kell 
szövegeztetnie és lé t rejönnie , hogy érvényes legyen és 
egy későbbi tö rvény ezen cselekvénynek jogha tá lyán 
és alakszerűségein mi t sem vál tozta t . Ezen tö rvény 
azonban egy létező és sérelmesnek ta r to t t , az ország 
nyugalmát háborí tó ál lapotnak megszünte tése érdeké-
ben hozat ik lé tre ; ennélfogva te rmészetesen nem is 
t ehe t mást, min t hogy a jövőben kötendő házasságok 
és az ezekből születendő gyermekek vallási hozzátar-
tozandósága i ránt ez alkalommal a törvényhozás által 
jogosnak és mél tányosnak ta r to t t szempontok szerint 
intézkedik és megszünte t i azon tö rvény hatályát , a 
melynek intézkedései t és alkalmazását — s ezt minden 
odium és recr iminat io nélkül akarom mondan i — nem 
t a r t j a többé helyesnek s a köznyugalom helyreál l í tására 
megfelelőnek. Most mi t ö r t é n i k ? Azon házasságokra, 
a melyek e tö rvény kihirdetéséig köt te t tek , más az 
igazság mértéke, min t az ezentúl kötendőkre . I t t nem 
alakiságról, i t t a tö rvény által el ismert és megál lapí to t t 
osztó igazsági eljárásról, a gyermekek nevelése i ránt i 
törvényes intézkedésről, a hit, a vallás, szülők, a fele-
kezetek érdekéről, a köznyugalom helyreáll í tásáról való 
intézkedésről van szó. 

Mindazokra a gyermekekre , a kik, lia ma kihir-
det tet ik a törvény, máig szület tek és mától fogva ered-
nek, olyan családi kötelékből , mely a múl tban köt te-
tet t , más lesz az igazság, az eljárás és a méltányosság, 
mint azokra nézve, a k ik a mától fogva kötendő házas-
ságokból származnak. 

Azt t a r tom tehát, hogy kissé szűkkeblű felfogás, 
hogy ezekről egy alakiság határozzon, vagy pedig, ha 
egyik vagy másik vallásfelekezetnek ily gyermekek 
megtar ta tnak, az egy b o n u m aequisi tum legyen. 

Nevelésről, lelki nyugalomról , családról és elvek-
ről van szó. De miután tudom, hogy módos i tványom 
ugy sem hatolnék keresztül, nem megyek odáig, hogy 
a miniszter urat kér jem, hogy átmenet i intézkedések 
u t j án nyú j t son segédkezet ezen dolog eligazításához. 

Nem hozok tehá t j avas la tba módosítást , de annak 
hangsúlyozását , a mi a közigazgatási e l járásunknak 
erősebben köti meg a kezét, mint különben a törvény-

nek természetes magyarázása és értelmezése, szüksé-
gesnek tar tom, és ezen a szöveg szerinti 8. §-nak tör-
lését indí tványozom. A 7. §. e lhagyásában b a j t vagy 
veszedelmet nem látnék, mer t „lex pos ter ior derogat 
pr ior i" . De ha e lhagyandónak vélem is azon érveket , 
a melyek a 8. §. k ihagyásara birnak, ez a lkalommal 
szükségesnek t a r t o t t am előadni. 

Elnök : A 7. §. kü lönben is el lévén fogadva, arról 
nem beszélhetünk. 

Szilágyi Dezső igazságügyminisz ter : Méltóságos 
főrendek ! A 7. §- ra nézve, miu tán az már el van 
fogadva, gondolom, v i ta nem lehetséges. A mi a 8. §-t 
illeti, röv iden kérem annak fentar tásá t , és erre nagy 
súlyt fekte tek. H a ő nagymél tósága azt az elvet indít-
ványozta volna, hogy ne a házasság előtt kel l jen meg-
egyezni a szülőknek, hanem a házasság u tán akár-
mikor, akkor m o n d h a t n á azt, h o g y e tö rvény már 
ko rábban kö t t e t e t t házasságokra nézve is b i r jon vissza-
ható erővel, mer t akkor a tö rvénynek az volna alap-
elve, h o g y házasság u tán kell megegyezni , de miu tán 
a tö rvény alapelve az, h o g y a házasság előtt kell meg-
tö r ténn i a megegyezésnek : hogyan b i r j on ez vissza-
ható erővel oly esetekre, melyekben a házasság már 
lé t re jö t t a tö rvény ha tá lyba lépte e lő t t? Azt hiszem, a 
dolog természeténél fogva nem bi rha t e t ö rvény vissza-
ható erővel, és hogy ily kényes törvényeknél kerülendő 
mindenfé le hézag, vagy kétesség, mely súr lódást és 
vi l longásokat idézhetne elő. Ezek kizárása véget t az, a 
mire mél tóz ta to t t mondani , hogy magátó l értet ik, igen 
jó , ha világos szavakkal ki van fe jezve és azért kívá-
n o m annak fentar tásá t . (Elénk helyeslés balfelől.) 

Sclüauch. Lőrincz, nagyvárad i püspök, b ibornok : 
Nagymél tóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! É n 
nem megyek annyira , min t Zichy Nándor gr. u r ő 
exczellencziája. E n ezen szakasznak nem elhagyását , 
hanem csak megvál toz ta tásá t vagyok bátor ind í tvány ózni 
és pedig ugy, hogy az visszaható erővel b i r jon . Nekem 
e tek in te tben igen praegnans érvem van s ez az, hogy 
ha a t. ko rmánynak és a már e l fogadot t polgár i há-
zasságnak ál láspont jára állok, akkor ezen szakasz meg-
vál tozta tásának, annak természetes következményei . 

Szilágyi Dezső igazságügyminisz ter : Egymássa l 
semmiféle összefüggésben sincs ez ! 

Schlauch Lőrincz, nagyvá rad i püspök, b ibornok : 
Kérem, ha a polgár i házasságnak visszaható erőt tu-
la jdoni t a törvény, ennek fo ly tán a Magyarországon 
fennál ló házasságok mind kérdésessé vannak téve. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter . É p e n nin-
csenek ! 

Schlauch Lőr incz nagyvárad i püspök, b ibornok : 
Kérdésessé vannak téve, mer t a bontásnak u t j a te l jesen 
szabad. H a ez áll, akkor kérdésessé van téve egy-
szersmind a gyermekek nevelése, kérdésessé van téve 
az a szerződés, a melyet a szülők ne tán a kötö t t há-
zasság előtt kötö t tek . E n n e k következ tében azt kívá-
nom, hogy adassék alkalom arra, hogy miu tán a pol-
gár i házasság e tek in te tben visszaható erővel bir, a 
mit én nem helyeslek, legalább a szülők polgári há-
zassági törvényhez alkalmazkodva, ezután intézked-
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hessenek gyermekeik neveléséről. Ezek után bátor 
vagyok a következő szöveget elfogadásra a jánlani : „ A 
je len törvény életbeléptetése előtt kötöt t házasságokból 
született és születendő gyermekek vallásos nevelésére 
nézve a szülők ezen tö rvény 'é letbeléptetésétől számí-
tandó hat hónap lefolyása alatt, a je len tö rvény 1. 
§-ában megál lapí tot t eljárás mellet t e tö rvény által 
biztosított joghatálylyal egyezhetnek meg." 

Elnök : Fe l fog olvastatni az indí tvány. 
Gáli József jegyző : (Olvassa az indítványt .) 
Elnök: Kíván-e még valaki szólani? H a nem, a 

vi tá t bezárom. 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Nagymél tóságú 

elnök ur ! Méltóságos főrendek ! Néze tem szerint ezen 
előbbi érvelésemben is benne van a felelet ő eminen-
cziájának ind í tványára ; de mégis röviden ismételni 
óhaj tom azt. E z a módosí tás egy bizonyos i ránynak és 
érdekkörnek ket tős mérvben akar ja előnyös helyzetét 
e javasla tba lefektetni . Mert míg a tö rvényjavas la tban 
súlyt mél tóztatnak helyezni arra az elvre, hogy a gyer-
mekek vallása iránti megegyezés, a házasság megkötésé t 
megelőzze, a visszaható erőre nézve ped ig már azt az 
értelmet akar ják adni. hogy a házasságkötés u tán is 
lehessen megegyezés oly házasságokra nézve, a melyek 
ezen törvény hatálya előtt köt te t tek , ez annyi, min t 
egy vélt előnyt két i rányban biztosí tani akarni. Néze-
tem szerint vagy az egyik, vagy a másik. Vagy mél-
tóz ta tnak erre az ál láspontra állni, hogy a megegyezés-
nek a házasságkötése előtt kell lennie, akkor nem szabad 
ezentörvénynekvisszaható erőt tu la jdoní tan i akarni. Vagy 
mél tózta tnak azt a másik elvet helyesnek tar tani , akkor 
helyes let t volna indítványozni , az első §-nál, hogy a 
házasságkötés u tán egyezhetnek meg, nem előbb ; de 
mind a ke t tő t egyesí teni akarni, ez nézetem szerint 
annyi t je lent , hogy túlságosan igénybe akarnak venni 
egy előnyös helyzetet . É n kü lömben is tévesnek t a r tom 
ő eminencziáj ának azt a hivatkozását , hogy ez azzal 
az elvvel, mely a polgári házasságról szóló tö rvény ja -
vaslatban foglaltat ik, összeköttetésben áll, annak folyo-
mánya, vagy mint ta lán j obban ér te t tem, annak ana-
lógiájára volna formálva, hogy minő elv van a m á r 
létező házasságokra nézve, a polgári házasságról szóló 
javasla tban kimondva. Egysze rűen az az elv, hogy 
valamely házasság érvényessége megítél te t ik azon tör-
vény szerint, a melynek uralma alatt keletkezet t és 
hiába állit fel egy későbbi tö rvény érvényesítés tekin-
te tében eltérő szabályt, az ki nem t e r j ed korábban 
kötöt t házasságokra. 

Schlauch Lőrincz b ibornok : A bontásról szóltam ! 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : 0 eminen-

cziája szíves volt azt a tért , melyet én felhoztam, el-
hagyni és bontás terére átvinni a dolgot . 

Altalános, habár nem kivételt nem tűrő elvül kell 
felállítanom, hogy minden törvény k i te r jed és szabá-
lyozza következményét azoknak a tényeknek és ese-
ményeknek, a melyek hatályba lépte u tán tö r ténnek . 

Nem tesz semmi különbséget az, hogy ez a tény-
leges változás oly viszony körében történik, mely 
viszony maga még az u j törvény előtt keletkezett . 

Tel jes következetességgel mondha t j a az u j tör-
vény, hogy bizonyos tények és események alapján, 
melyek hatályba lépte u tán tör téntek, bontási j ogo t ad 
egyik vagy másik házasfélnek. 0 eminencziáj ának az 
a nézete, hogyha egy házasság valamely törvény ura lma 
alat t megköt te te t t , mindörökre ezen házasság követ-
kezményét az a törvény szabja meg, a melynek uralma 
alatt köt te te t t , de nem hiszem, hogy ha j landó volna 
azt elfogadni, akkor midőn az elv következménye egy-
házának ál láspont ja ellen fordulna. P . o. ha egy ország-
ban be van hozva a polgári házasság és a fe lbontás 
is. Ezu tán a következő törvényhozás más meggyőző-
désre té r át és úgymin t eminencziád kétségkívül helye-

! selné a kathol ikus okra és a görög-kathol ikusokra nézve, 
visszaállí taná a kánonjogot . F o g n á - e eminencziád azt 
a nézete t vi tatni , hogy mivel azok a házasságok, melyek 
a korábbi tö rvény uralma alatt keletkeztek, fe lbontha-
tók maradnak a kánon jog ura lma alatt is. É n ebben 
nagyon kétkedem. Ezek szolgál janak magyaráza tául 
annak, hogy téves a hivatkozás a már e l fogadot t házas-
sági javas la t elveire. A mi pedig a je lenlegi módosi t-
vány t illeti az előbb k i fe j te t t okból én nem já ru lha tok 
hozzá. (Helyeslés balfelől.) 

Elnök Következ ik a szavazás. Megin t ké t módo-
si tvány adatot t be a 8., most 7. §-hoz. Az egyik Zichy 
Nándor gr. ő exellencziájának módosi tványa, mely az 
eredet i szövegtől legtávolabb esik : a ki ezen szakasz 
k ihagyását indí tványozza. A kik ezen ind í tványt elfo-
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) E z ki-
sebbség, a többség t ehá t nem fogad j a el. Következ ik 
Schlauch Lőrincz b ibornok ő eminencziáj ának indí t -
ványa. Méltóztassék azt felolvasni. 

Gáli József j egyző : (Olvassa az indí tványt .) 
Elnök: A kik ezen indí tványt e l fogadják, méltóz-

tassanak felállani. (Megtörténik.) E l l enpróbá t kérek. 
A kik nem fogad ják el, mél tóztassanak felállani. (Meg-
történik.) A többség nem fogad ja el. E szerint a 8., 
most 7. §. e l fogadtatot t . Következ ik a 9., most 8. §. 

Gáli József jegyző : (Olvassa a 9. §-t.) 
Czorda B ó d o g : Méltóságos főrendek ! A szakasz-

nak az adot t viszonyok közt csak egy feladata lehet, 
nézetem szerint, t. i. az, hogy az 1868. L I H . t.-cz. i t t 
fe lvet t szakaszait az izraeli tákra is ki ter jesztesse és ezt 
indokol tnak látom épen a törvényjavas la tban lefekte te t t 
alapelvnél fogva. Minden egyéb i rányban azonban a 
t e t t módosí tások u tán nem volna értelme annak, a mi 
már az első bekezdésben, de m é g inkább a második 
bekezdésben mondat ik , mer t ezek a rendelkezések 
ismét a hi t felekezeten kivíil állókról szólanak. 

Bá tor vagyok tehát egy módos i tványt benyú j t an i 
oly értelemben, hogy 1868 : L H I . t.-cz. 13., 14., 15. és 
18. §§-ainak rendelkezései a törvényesen elismert vallást 
követőkre is k i ter jesztve ha tá lyukban fentar tassanak, 
a második bekezdés pedig hagyassék ki. 

Ez t vagyok bá tor ajánlani . 
Elnök: Kérem, méltóztassék a módosi tványt fel-

olvasni. 
Gáli József j egyző : (Olvassa a módosi tványt .) 
Elnök : K iván még valaki szólani ? H a nem, fel-
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teszem a kérdést . Az indí tvány két részből áll. Az első 
az, hogy az első bekezdés igy szerkesztessék. „Az 
1868: LI I I . t.-cz. 13., 14., 15. és 18. §§-ainak rendelke-
zései a törvényesen elismert val lást követőkre is ki-
ter jesz tve ha t á lyukban fen ta r ta tnak . 

Akik az ind í tvány ezen részét e l fogadják, mél tóz-
tassanak felállani. (Megtörténik.) A többség e l fogadja . 

Az indí tvány második része az, h o g y a szakasz 
második bekezdése hagyassék ki. (E l fogad juk !) E l fo -
gadta t ik . 

E szerint a 9., most 8. §., ezen módos i tványnya l 
fogad ta t ik el. 

Következ ik a 10., most 9. §. 
Gáli József j egyző : (Olvassa a 10. §-t.) 
Elnök: H a nincs észrevétel, a szakasz e l fogadtat ik . 
Következik a 11. §., mos t 10. §. 
Gáli József jegyző : (Olvassa a 11. §-t.) 
Gyulai Pá l j e g y z ő : Báró P r ó n a y Dezső ! 
Báró Prónay Dezső : Méltóságos fő rendek! Azon 

törvényjavas la tok , amelyeket a mostani közvélemény 
röviden egyházpoli t ikai tö rvény javas la toknak elneve-
zése alatt foglal össze, egy szer intem egységes pol i t ikai 
p rog rammnak egymással szorosan összefüggő pont ja i . 
U g y függnek ezek egymással össze, min t egyes láncz-
szemek, amelyeket szerintem egymástól elválasztani 
nem lehet. Mellékes kérdés előt tem az, mél tóságos 
főrendek, hogy egy elvi alapon álló poli t ikai p rogramm-
nak a tö rvényjavas la tok a lak jában való megvalósí tása 
négy vagy öt vagy — nem tudom én, h á n y — tör-
vényjavas la tban tör ténik meg, de súlyt kell helyeznem 
arra, hogy, ha egy i lyen egységes pol i t ikai p rog ramm 
feláll í t tatott , az a maga egészében vi tessék keresztül . 
A nagymél tóságú ko rmány ós mindazok, akik az úgy-
nevezet t egyházpol i t ikai j avas la toka t t ámoga t ták , te t ték 
ezt azon az alapon, hogy mindezen tö rvény javas la toka t 
mint a szabadelvüségnek követe lményei t ál l í tot ták oda. 
E törvényjavas la tok , a bennök kifejezést találó poli t ikai 
p rogramm az államnak a törvényesen bevet t feleke-
zetekhez való eddigi v iszonyát sok t ek in te tben meg-
vál toztat ja , és megvál toz ta tná bizonyos mér ték ig a 
törvényesen bevet t val lásfe lekezeteknek egymáshoz való 
viszonyát is, ha nem alakjában, kétségkívül lényegében . 
Az 1868 : L U I . t.-cz. a tö rvényesen beve t t keresz tény 
vallásfelekezetek viszonosságáról szól ; ez van annak a 
czimében kifejezve. A rendszer, a mely az in tercon-
fessionális kérdéseket ná lunk ez idő szerint még sza-
bályozza, a törvényesen beve t t fe lekezeteket viszo-
nosságának rendszere, hol ezek közt kü lönbség nem 
tétet ik, va lamennyi törvényesen bevet t felekezet ; egyik 
előbb, másik később vé te te t t be, de tel jes viszonosság 
van köztük. A mi az 1868-iki idézett tö rvénynek a 
gyermekek vallására vonatkozó intézkedései t illeti, az 
*s kiegészítő része e viszonosságnak. H a al terál juk e 
pontot , a l terál juk az egész rendszert . Tehe t jük ezt 
akkor, ha ál talában az összes interconfessionális viszo-
nyoka t u j alapra f ek te t jük . Az úgynevezet t egyház-
poli t ikai p rogrammnak csak a teljes val lásszabadság 
lehet az elvi alapja. Szerintem, ha az összefüggés e 
javas la tok közt oly szoros, hogy az egyiknek életbe-

I léptetését a más iknak életbeléptetésétől kell feltételezni, 
j ha a j u n c t i m n a k van értelme : akkor az k i ter jesz tendő 
1 a vallás szabad gyakor la táró l szóló javas la t ra is. Mert 

ha csak a polgár i házasságra te r jesz te t ik ki, vi lágosan 
ki tűnik , h o g y ez csak mézes madzag volt, hogy az egyház-
poli t ikával szemben tömörü l t ellenzék in t rans igens ele-
meit m e g n y e r j é k a polgár i házasság számára. Nem akarom 
azt feltételezni, mer t csak ma m o n d t a az igazságügy-
miniszter ur, hogy e javas la t elvi há t te re a vallás sza-
bad gyakor la táró l szóló tö rvény javas la tban van. A 
j u n c t i m n a k v a g y v a n értelme a szabadelvüség szem-
pont jából , v a g y nincs. Vagy in tegráns része ez a k o r m á n y 
egyházpol i t iká jának , és akkor a mai pol i t ikai helyzet-
ben csak ke t tő közöt t lehet választani , vagy megsza-
kí tani az egyházpol i t ikai j avas la tok tárgyalását , a min t 
már t egnap is je leztem és bevárni , mig a képviselőház 
a vallás szabad gyakor la táró l határoz, vagy pedig 
k imondan i a j u n k t i m o t amarra is. H a a ko rmány nem 
volna ha j landó arra, h o g y e tö rvényjavas la t 11. §-ában 
a j u n k t i m o t ki tér jeszszük a vallás szabad gyakorla ta i -
ról szóló tö rvény javas la t r a is, akkor legalább tud juk , 
mi t ér az a n a g y szabadelvüség, legalább t u d o m én, 
és remélem, nem sokára m e g t u d j a az ország is. É n ezt 
nem akarom feltételezni. H a j l a n d ó vagyok fel tenni , 
hogy a k o r m á n y a val lásszabadságot p r o g r a m j a inte-
gráns részeinek tekint i . H a n a m akkor vagy méltóztas-
sék az anyakönyvrő l szóló javas la t tá rgyalásá t elhal-
lasztani, vagy belevenni a j u n k t i m b a a vallás szabad 
gyakor la táró l szóló javas la to t is. 

Mindezeknél fogva azt a módos i tvány t indí tvá-
nyozom, hogy a 11. §-ban e szó u t á n : „házasságot" 
té tessék 6Z . ^ 6S cl vallás szabad gyakor la tá t" . H a nem 
mél tózta t ik ezen ind í tvány t elfogadni, meglehet , h o g y 
e javas la tból tö rvény lesz a val lásszabadság tö rvénybe 
ik ta tása nélkül . Az egyházpol i t ikai p rogramból akkor 
3, esetleg 4 javas la t lép é rvénybe és az, a mely vala-
mennyinek hát teré t , elvi a lapjá t képezi, esetleg elesik. 
A szabadság érdekében á ldozatokra is készeknek kell 
l ennünk . A valódi szabadelvüség érdekében a feleke-
zeti szempontoknak há t t é rbe kell szorulniok. 

Csálcy-Palavicini Zsigmond : Ohó ! 
Prónay Dezső br. : É n nem bánom, ha közbe is 

mél tózta t ik szólani. E javas la t a beve t t vallásfelekezet 
rendszeré t al terál j 8 d b miér t az ev. egyházak sokáig 
küzdtek, a melyben a keresz tény fe lekezetek közt i vi-
szonosság ki fe jezés t nyer , az, ha e törvényjavas la t 
e l fogadtat ik , többé nem áll fenn. De én e javasla t tó l 
nem fél teni az ev. egyházakat . Hiszen már tegnap 
k i je lente t tem, hogy á l láspontom n a g y b a n és egészben 
közel áll ahhoz, a mi t t egnapi remek beszédében a 
herczegpr imás ő eminencziá ja k i fe j te t t , én a szülők 
természetes jogá t , hogy gyermeke ike t nevelhessék leg-
jobb meggyőződésük szerint, v i ta tn i nem k i v á n o m ; 
lianem a gyermekek vallásos nevelését szábályozó tör-
vény nemcsak a családi élet eme részét, a vallásos 
nevelését szabályozza, lianem egyszersmind interkon-
feszszionális t ö rvény jel legével is bir. H a az 1868: LI I I . 
t.-cz. lényegesen módosul, az egyensúly felbillen. Az 
úgyneveze t t egyházpoli t ikai re formok által az evan-

3 
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gélikus egyházak nagy érdekei sérelmet nem szenved-
nek, mer t ha kiálltuk Karaffá t és Kolonicsot , kiál l juk 
ezeket is ; de még azért sem fél tem az evangélikus 
egyházakat , mer t hatalmas szövetségesekre nincs szük-
ségünk, hogy más felekezetekkel szemben a nyi l t 
küzdelmet fe lvegyük, a mi hata lmas szövetségesünk a 
tudomány. E s a tudomány vívmányai révén a mélyen 
tisztelt kathol ikus egyház felfogásaiba öntudat lanul be-
szivárog a protes táns felfogás. A mit a mul t században 
a protestánsok, a szülők természetes j ogának elismerését, 
azt v i ta t ják ma önök. Közeledünk a szabadság terén.-
Ad ja Isten, hogy valamikor találkozzunk. 

A poli t ikai életben szeretem a nyi l t színvallást, 
az igazi szabadelvüség előtt t isztelettel meghajo lok . 
Oly poli t ikát , ha példának okáért köz jog i részét nem 
is osztanám, ha valóban szabadelvű, mégis megnyug-
vással lá tnék a szabadelvüség szempont jából hazánkon 
uralkodni, hanem azt a szabadelvüséget , amely csak 
odáig megy, hogy a kormány hatalmi körét k íván ja 
növelni, és az egyházak közöt t i viszonyt csak ama 
szempontból al terál ja : azt a szabadelvűséget én nem 
szeretem. 

Méltóságos főrendek ! A vita hosszura nyúl t . A 
méltóságos főrendek természetesen e v i t ában némileg 
elfáradtak és ezért nem veszem hosszabban igénybe 
becses figyelmöket, és azért, h o g y kissé hosszabban 
beszéltem és ismétlésekbe bocsátkoztam : azért szives 
elnézésüket kérem. Aján lom módosi tványom elfogadását . 

Elnök • Olvastatni fog a módosi tvány. 
Gáli József jegyző : Olvassa a módosi tványt , a mely 

igy szól: „módosi tvány a 11. §-hoz : ezen szó u t á n : 
„házasságot" té tessenek ezen szavak : „és a vallás szabad 
gyakorla tá t" . 

Gyulai Pál j e g y z ő : Vaszary Kolos bíboros, her-
czegprimás. 

Vaszary Kolos bíboros, herczegpr imás : Nagymél t . 
elnök ur ! Méltóságos fő rendek ! Sajnálom, hogy ő mél-
tóságával, báró P r ó n a y Dezsővel nem lehetek egy vé-
leményben" és a mint ő mél tósága tegnapi conclusioi-
mat nem fogadta el, én ezt azzal viszonozhatom, hogy 
nem fogadom el az ő indí tványát , hanem min thogy 
ezen 11. §. a je len törvényjavas la to t összeköttetésbe 
hozza a polgári házasságot szabályozó törvénjgavas la t -
tal : engedjék meg méltóságos főrendek, k i je len tenem 
azt, hogy e tö rvényjavas la t e lfogadása által semmiféle 
következtetés nem vonható a polgári házasságot elfog-
lalt á l láspontunkra vonatkozólag. S azért bá to rkodom 
a 11. §-hoz a következő indí tványt benyú j tan i . A §. 
módosi tványom szerint igy h a n g z a n é k : „A je len tör-
vény végrehaj tásával a vallás- és közoktatásügyi , — az 
igazságügyi és belügyminiszterek bízatnak meg. (He-
lyeslés jobbfelől.) 

Elnök: Kiván-c valaki még szólani az indí tvány-
hoz '? H a nem kíván senki sem hozzá szólani, berekesz-
tem a vitát . 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Méltóságos 
főrendek ! Kérem a méltóságos főrendeket , a szakaszt, 
ugy a mint szövegezve van, megtar tani . (Helyeslés 
balfelől.) 0 eminenciájának módosi tványához nem járul -

hatok hozzá, mer t magam is k i fe j te t tem, miér t feltétele 
a kötelező polgár i házasság behozatala a je len törvény-
javas la tból keletkező tö rvény hatá lyba lép tének? E z e n 
okok máig is fennál lanak és azt az összeköttetést , a 
mely ebben a §-ban ki van fejezve, továbbra is fenn-
tar tani kérem. (Helyeslés balfelöl.) 

A mi pedig a szabadelvüség szempont jából t e t t 
t ámadás t illeti báró P r ó n a y Dezső részéről, arra igen 
röviden felelek. É n részemről nem háborga tom a nemes 
báró t abban az i l lúziójában, hogy helyes és szabadelvű 
álláspont az, hogy minél t öbb kérdéssel bonyoli tassék 
a polgári házassági tö rvénynek megalkotása, hogy 
minél nagyobb lehetőség nyuj tassék annak elodázására 
vagy talán meghiús í tására (Igaz ! U g y van ! balfelől) 
és a midőn ő méltósága azt mondja , hogy rövid idő 
múlva t i sz tában lesz az ország ezen kormánynak sza-
badelvüségével : én azt gondolom, hogy ma is t i sz tában 
van vele és ezzel a kormánynya l és a mi rövid idő 
múlva tör ténni fog, az ezen véleményét , a mi ma van 
meg, nem f o g j a kedvezőt lenre megvál toztatni . De t isz-
t ában van az ország a méltóságos báró urnák szabad-
elvüségével is. Részemről nincsen ki fogásom az ellen, 
h o g y ő i lyen vagy olyan magata r tás t követe t t ezen 
tö rvényjavas la tok tárgyalása alatt, de azt az egyet ha -
tá rozot tan állítom, hogy nem az ő ál láspontja az, nem 
az ő magata r tása az, a melyről a kormánynak szabacl-
elvüségét vagy magatar tásá t kicsinyleni vagy alaposan 
kri t izálni lehetne. (Helyeslés balfelől.) Kü lönben aján-
lom a szakasznak elfogadását ugy, a min t van. (He-
lyeslés balfelől.) 

Elnök: A 11. §-a következőképen hangz ik : „A je -
len tö rvény a kötelező polgár i házasságot szabályozó . . . 
törvényczikkel egyidejűleg lép életbe s végrehaj tásával 
a vallás- és közoktatásügyi , igazságügyi és belügymi-
niszterek b íza tnak meg." 

P r ó n a y báró k iakar ja bőví teni ezen szakaszt a 
következőkkel : azon szó u tán „házasságot" tétessék 
„és a vallás szabad gyakor la tá t ." Ezzel akar ja kibő-
ví teni ? 

Prónay Dezső br. : Igen. Ezzel ! 
Elnök: A kik ezen indí tványt e l fogadják méltóz-

tassanak felállani. (Prónay Dezső br. egymaga áll fel. 
Derül tség) . A többség nem fogad ja el. 

A primás ő eminencziá ja ped ig a szakaszból a 
következő szavakat akar ja kihagya/tni : „a kötelező 
polgári házasságot szabályozó törvényczikkel egyide-
j ű l e g lép életbe stb." Eszer in t modosi tása ér telmében a 
§. igy hangzanék : „A je len tö rvény végrehaj tásával a 
vallás- és közoktatásügyi , igazságügyi és belügyminisz-
terek bízatnak meg" . 

A kik a pr imás ő eminencziájának indí tványát 
e lfogadják, sz íveskedjenek felállani. (Megtörténik.) K é -
rek ellenpróbát. A kik nem fogad ják el, szíveskedje-
nek felállani. (Megtörténik.) Ugy látom, hogy a több-
ség nem fogad ja el. Eszer in t a 11. §. eredeti szövegé-
ben megmarad és most már 10. §. lesz. 

Végigtárgyal ta tván a törvényjavaslat , kérem a 
méltóságos főrendeket , hogy azok, a kik a tö rvény-
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javaslatot a te t t módosításokkal együtt elfogadják, szí-
veskedj enk felállani. (Megtörténik.) A törvényjavas la t 
el van fogadva. (Éljenzés.) 

Az idő előre haladván az anyakönyvekről szóló 
törvényjavaslatot ma már nem tárgyal juk. (Helyeslés.) 

Holnap d. e. 11. órakor az állami anyakönyvek-
ről szóló törvényjavaslat lesz napirenden. (Helyeslés.) 

Az ülést ezzel bezárom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Luzern, okt. 2. (Ered. tudós.) A svájczi püspöki 

kar és a freiburgi katholikus tudomány- egyetem. — 
„Dicsőséges vállalkozás." Igv nevezi XIII. Leo pápa 

a freiburgi kath. egyetem alapítását. Minden kínálkozó 
alkalomkor visszatér a nagy pápa erre az egyetemre s 
lelkesülten beszél erről „a szép katholihus egyetemről". 
(Lásd ő szentsége válaszát a svájczi zarándokokhoz 1893. 
májusban.) Igy tesz, igy beszél a kereszténység atyja. 
Hogyan gondolkoznak gyermekei? Bizonyára ebben az 
esetben, nemcsak engedelmességből és tiszteletből, hanem 
ugyanazon okokból, mint a szent atya, minden igazi és 
értelmes katholikus ezt az ifjú katholikus egyetemet ugy 
tekinti, mint az egész katholikus világ örömének tárgyát, 
mint oly alkotást, melynek minden kitelhető támogatást 
kell nyújtani, hogy jótékony befolyását az egész világon 
éreztesse. 

S erről a már is nevezetes iskoláról nevezetes ese-
mény jegyezhető fel a legutóbbi hetek történetében. Már 
az előző évekből hivatkozhatunk a svájczi püspöki kar 
együttes hivatalos nyilatkozataira a freiburgi kath. egye-
temről. A legújabb ily együttes főpásztori szózat, mely 
f. évi augusztus hóban kelt, a freiburgi kath. egyetem 
ügyében az egész svájczi katholikus néphez uj ajánlással 
fordul. A híveknek anyagi támogatás végett a freiburgi 
egyetemnek két sajátos intézményét : a theologiai kon-
viktust és a theologiai könyvtárt ajánlja. A főpásztorok 
az uj egyetemnek hatáskörét általában is fényes világí-
tásba állítják. U j buzdítást és megörvendeztető . jutalmat 
kap a főpásztori levélben a freiburgi kantonnak az a két 
katholikus oszlopos államférfia, kik az isteni Gondviselés 
tervében az egyetem alapításának főtényezői. ') Ez a két 
férfiú hazájuk határain tul is híresek. Ez azonban cse-
kélység ahhoz képest, a mik — otthon. Ok a svájczi 
katholikus nép példái, ők, az ima és munka fér fiai. 

A mint már fentebb jelzém, a svájczi püspöki kar 
már előbb (egy feliratban a pápához) nyilatkoztak arról, a 
mi a tudomány-egyetem alapításában a fődolog, a mi kö-
rül forog minden, midőn igy nyilatkozának : „Nagyon, de 
nagyon igaz az, liogy az egyetemek a szerint a szellem sze-
rint, a mely őket vezérli, a népeknek vagy üdvére vagy 
romlására vannak; éppen azért vagyunk kéüytelenek a 
freiburgi uj intézetre a legnagyobb súlyt fektetni." A ki 
ezt nem értené, annak a legújabb püspöki szózat ujabb, 

Az egyik Doutreloux, a hires katholikus sociologus. 
A szerk. 

még világosabb magyarázatokkal szolgál, midőn kifejti, 
hogy csakugyan a főiskoláktól függ, a melyek az állam 
vezetőit és tisztviselőit nevelik, mi ? Az, hogy ezek ho-
gyan vezérlik a népet, vájjon a vallásosság aláásásával e 
vagy annak előmozdításával. 

Szabad legyen egy óhajtásomat kifejezni : Vajha 
mindamaz országoknak államférfiai, melyek magukat ke-
resztény országoknak tekintik, annak a világos látására 
ébredjenek, hogy a nemzetekre nézve életkérdés az, ke-
resztények-e főiskoláik vagy nem? 2 ) Ugy érzem, hogy 
nem túlzok akkor, midőn azt mondom, hogy a svájczi 
katholikusok, élükön a püspöki karral, és különösen a 
freiburgi kanton kitűnő kormányával, melyet egyenlő lel-
kesedésü nép hord vállain, napjainkban az egész ke-
resztény világ figyelmére és bámulatára méltó példát 
adnak. Államfők és tanácsosaik, kik nem ebben a 
szellemben reformálnak, sőt az ellenkező szellemben uj 
alkotásokat bocsátanak a vallástalanság rendelkezésére, 
államaikat a szellemi bukás örvényébe kergetik. Mert 
Bebelnek, a német szocziálisták vezérének és társainak 
igazuk van, midőn avval dicsekszenek, hogy ők a modern 
tudomány férfiainak a vállain állnak. Igenis ugy van ; a 
divatos tudomány, melyet egyetemeink tanítanak, nem 
utasíthatja el magától a szocziálistákat, midőn vallást 
ostromló következtetéseikkel reá, mint szülő anyára hivat-
koznak. 

Az u. n. emberi „szabadság" gyakran rettenes gyü-
mölcsöket terem. I t t a freiburgi kath. egyetemben végre 
az igazi szabadságnak remek gyümölcsét látjuk magunk 
előtt. Éppen az az igazi szabadság, midőn az ember vilá-
gos tudására jön annak, hogy Isten kinyilatkoztatásának 
és törvényének hódolni nem annyit tesz, mint nyomasztó 
békókat rakni tanárra és tanulóra, hanem jelenti az em-
beri szellem felékesítését és felszerelését Isten utainak 
követésére. Es ez a látóhatár igazán végtelen és véghe-
tetlen. A keresztény hit a tudományra nézve nyereség az 
emberiség számára a legmagasabb tökélyre való lelkesités. 
Bármit gondoljon a német vagy franczia a nekik „kül-
föld" Svájezról ; az elfogulatlan keresztény gondolkodók 
és a késő keresztény korok igazlátó történetirói elisme-
réssel fognak nyilatkozni egy kisded országról, Freiburg 
kantonról, a hol a népek kulturkérdéseinek alapkérdését 
egy nép az ő kormányával összhangban, az ő kormányá-
tól vezéreltetve oldja meg, vagyis az állam nemcsak nem 
válik el az egyháztól, hanem karöltve halad az egyházzal 
egy vallásos tudomány egyetem alapításában. A szent 
atya és a püspökök szózata az iránt, hogy az egész vilá-
gon uj, keresztény főiskolák állíttassanak fel, a miniszteri 
bürókban és a fakultások termeiben többnyire süket fü-
lekre találnak, és visszhangot csak a hatalomtól, elkerge-
tett és visszatartott oly katholikus férfiakban kelt, kik 
ha tudnának is segiteni, nem birnak, mert a hatalom 
nincs kezökben. Svájcz Freiburg kantonja e tekintetben 
kivétel. Itt az állami hatalom vallásos és vallásos akar 
maradni és segitő kezet nyújt a kath. egyháznak vallásos 
tudomány alapitására. Nem csoda, ha XIII Leo pápa 
nagy lelke szerencsésnek érzi és hirdeti magát, hogy a 

2) Mintha csak nekünk szólna! A szerk. 
3* 
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f'reiburgi katholikus egyetem alapítása az ő pápasága 
alá esett. 

Az elmúlt félévben az egyetem tanulóinak száma a 
három, u. m. theologiai, jogi és bölcseleti karban 246-ra 
rúgott. A jelen félévre a theologia konviktusba való fel-
vételre már többen jelentkeztek, mint a mennyi felvehető. 
Idővel a helyhiányon is segitve lesz. A theologiai kar 
tudvalevőleg a nagytudományu dömés-rendnek, aquinói 
sz. Tamás rendjének van átadva. Igy akarta a pápa. Leg-
közelebb, valószínűleg két év alatt, fel fogják állítani a 
physico- mathematikai és azután az orvosi kart. Vivat, 
floreat, crescat ! W. 

V E G Y E S E K . 
Nevezetes nap a történelemben 1894. október 

10-ike. Ekkor fogadta XIII. Leo pápa Castelar Emilt, ki 
hódolatra ment a pápához és bocsánatkérésre hibáiért. 
Mikor szálnak magukba a mi — „jó katholikusaink" ? 
Nehéz, nehéz ez a dolog nálunk, mikor papi ajakról ab-
solutiót kapnak azzal, hogy az igaz katholikusság hiánya 
csak — „fogyatkozás!" 

— Jeanne d'Arc beatificatiúja tényleg, nemcsak 
tervben, megindult e napokban. Az orleánsi püspök, a 
pápa által erre felhatalmazva, törvényszéket ad hoc állí-
tott a „de non cultu" megállapítása végett. Az ügyben 
maga Parocchi bibornok a cardinalis ponens, mgr Caprara 
a promotor fidei, abbé Herzog az uj postulator és Mi-
netti az advocatus, abbé Clain vice-postulator. Az orleánsi 
törvényszék emígy van összeállítva: Judex apostolicus 
elnök: a püspök. Judex subdelegatus : abbé Brauchereau, 
seminariumi rektor. Iudices adjuncti: Dulouart és Agnès 
kanonokok. Subpromotor fidei : Despierre kanonok. Nótá-
rius abbé Filiol, püspöki kanczellár. 

— Galimberti bibornoktól, a volt bécsi nuntiustól 
egy mű jelent meg az egyháztörténelem tanításáról. Czi-
me : „Pensieri sopra un corso di Storia ecclesiastica." A 
tudós bibornoknak ugy látszik hogy több szabad ideje van 
most, mint volt nuntius korában. 

— Külföldi kath. testvéreink elismerése és buzditása. 
Főrendiházunk kath. elemeinek önvédelmi harcza nemcsak 
hazai, de külföldi elvtársaink elismerését is kiérdemli. 
Szolgáljon ez nekünk biztatásul e nehéz órákban, midőn 
éppen a legelszántabb harczot kell folytatniok a keresz-
ténység és különösen a kath. egyház megátalkodott ellen-
ségeivel. A meleg elismerés hangja hangzik az osztrák 
Haag városból is, honnan vasárnap a következő távirat 
érkezett: „Zichy Nándor gróf ő excziájának Budapest. 
A felső-ausztriai kath. népegyesület jelenleg Haagban 
tartván közgyűlését, harminczötezer tagja nevében is szent 

vallásunk hősies védelmezéseért legmelegebb elismerésé-
nek kijelentését küldi a ft. és nagym. püspöki karnak, a 
kath. főrendeknek és különösen Nagyméltóságodnak s 
kéri Exczellencziádat, hogy ezt a körülményt fegyvertár-
sainak is tudomására hozni méltóztassék. Isten vezérelje 
ujabb győzelmekre a kath. mágnásokat és védelmezze 
meg szűz Máriának dicsőségteljes országát. Dr Ebenhoch, 
birod. tanácsi képviselő a kath. népegyesület elnöke." 

— Szent István koponyája okt. 11-én egész napon 
ki volt téve a székesegyházban, annak emlékére, hogy a 
szt. tetem 1083-ik évben ezen napon vétetett fel a szé-
kesfehérvári boldogasszony bazilika sírboltjából. 

— A magyarországi róm. kath. tanitők segély-alap-
jának vagyona az 1893. év végén 70,287 frt volt ; a kath. 
tanítói árvaház alapjának vagyona 10,922 frt 70 krt tett 
ki. Még csak! Hol kellene már lenui?! Nemsokára nya-
kunkon lesz a legvehemensebb államosítás. 

— A magyar katholikusok imádsága, melyet ő szent-
sége XIII. Leo pápa engedélyezett s melylyei naponkint 
300 napi bucsut lehet nyerni, kapható a „Magyar Nép-
lap" szerkesztőségében Budapest, I. ker., Döbrentey-utcza 
18. szám. Ara : 50 példány 30 kr. — 100 példány 50 
kr. — 500 példány 2 frt. — 1000 példány 3 frt. 

— A veszprémi püspök a milleniumra. Báró Hornig 
Károly veszprémbői irják — Rómában lakó hazánkfiánál, 
Szoldatits Ferencz kiváló egyházi festőnknél, kinél a püs-
pök már is több képet festetett s ki jelenleg vendége is, 

I a milleniumra egy nagyobb képet rendelt meg. A kép 
Magyarország védasszonyát fogja ábrázolni s az ezredéves 
kiállításon lesz kiállítva külön stílszerű állványon, melyet 
Ruprich budapesti müasztalos készit. 

— Az apostoli király és a budapest lipótvárosi bazi-
lika. A király csütörtökön az általános kihallgatás alkal-
mával Lollok Lénárd lipótvárosi prépost-plébánost is fo-
gadta, kitől nagy érdeklődéssel tudakozódott az épülő 
bazilikáról. Midőn azt hallotta, hogy a bazilikának még 
csak a külseje készült el s a belsejében alig történt va-
lami, csodálkozva kérdezte : „Hát még most is csak a kis 
kápolnában tartaíik meg az istentisztelet?" Es mikor 
erre a prépost-plébános sajnálkozással igenlőleg válaszolt 
hozzátéve, hogy a Lipótvárosban lakó kath. híveknek, 
kiknek száma a 21,000-ret felülmúlja, már csaknem ötven 
év óta nincsen templomuk, a király kijelentette, hogy 

! mindent el fog követni, hogy ez a baj orvosoltassék és 
a bazilika minél előbb elkészüljön. 

Szerkesztőségi telefon. 
A. Folytatása i t t lesz : tehát onnan is jöhet. — O. T. Sz. 

A-on. Tudomásul vettem. Üdvözlet. 

I W Lapunk jelen száma 20 oldal. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brernay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi nv. r. tanai. 
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TARTALOM. Vezéreszmek és Tanulmányok-. Egy indítvány. — Az egyházi anyakönyvek államjogi semmisségének megállapításáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása a főrendiházban — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A legutolsó püspöki konferencziáról és az apostoli 
királyról szóló feliratról. — B r u x e l l e s : Az u j politikai választási szervezetről. — P á r i s : Jules Simon vallomása a franczia ifjúságnak 

a se Istent, se felsőbbséget nem ismerő anarchizmus által való meguiételyezettségéről. — Segyasen. 

Egy indítvány. 
A katholiczizmusnak Magyarországon való 

állapotát, amint az a maga szomorúságában 
szemeink előtt áll, bővebben ecsetelni akarni, 
annyit tenne, mint időt és szót pazarolni. 

E szomorú állapot szanálására már sokszor 
és sokféle eszköz és mód hozatott javaslatba. 

És mi az eredmény? Vittük-e csak egy por-
szemmel is előbbre egyházunk ügyeit? 

E becses lap fején találta a szeget, midőn 
egyházunk beteges állapotai gyógyításának első2) 
feltételeül a tanitás és nevelés ügyének kath. 
szellemben leendő reformálását jelölte meg. De 
nyilvánvaló, hogy e reform csak a jövőre termi 
a gyümölcsöket. S ha az illetők már tényleg 
belekezdtek volna — ami sajnos, még nem tör-
tént meg — a reform létrehozásába, még akkor 
is csak egy ezután fölnevelendő nemzedéktől 
kellene a kath. érdekeknek öntudatos és kellő 
védelmöket s gondozásukat várniok.3) 

*) Az esperesi kerületek figyelmébe ! A szerk. 
2) Abban az értelemben első, hogy az újjászületés 

föltételei és eszközei közt a legfőbb, a legalaposabban, 
legáltalánosabban, leghatalmasabban ható a nevelés, mely-
től függ a gyógyítás többi eszközeinek is fenmaradása, 
gyarapodása és kellő hatásossága. A szerk. 

3) Ez itt, igy mondva, félreértésre adhat okot. 
Mintha t. i. a „kath. érdekeknek öntudatos és kellő vé-
delmüket és gondozásukat" csak a jövő nemzedéktől kel-
lene és lehetne várniok, és nem már ettől a mostani gene-
rácziótól ! Én nem igy proponáltam a nevelésügynek, mint 
a kath. újjászületés főeszközének felkarolását. Nem ugy, 
hogy no ezt tegyük csak, a többit pedig hagyjuk ; hanem 
azt.mondottam : „Mindent meg kell csinálni: kongruát, 

A szervezendő kath. autonomia, mely e 
téren is hivatva lenne az ügyeken lendíteni, 
még szintén a messze jövő ködében rejtőzik, s 
azt sem tudjuk, hogy mily alakot fog ölteni. 

És saját legvitálisabb érdekeik iránt kö-
zönyt tanúsító híveink miként fogják ugyanezen 
érdekeiket képviselni és ezeknek megfelelő ön-
kormányzati tevékenységeket kifejteni, ha a kö-
zönyt érdeklődés nem váltandja fel ? 

A kath. körök alakulása örvendetes lendület 
i jele; de azoknak alig 60-ig1) érő száma Mária 

országára vajmi csekélység! 
Hát a kath. sajtó nem a jövőtől várja iz-

mosodását s az ügyhöz méltó gyarapodását? 
I t t van ismét egy más, nagyon czélraveze-

tőnek feltüntetett, panacea: a kath. nagygyűlé-
sek tartása. Én félek, hogy e nagygyűlések a mi 
magyar jellemünkhöz hiven csak oly parádéféle 
összejövetelekké fajulnak, melyeknél az ismert 

j magyar szalmatüz fogja az illumináczió fényét 
: képezni, melyek eredménye azonban a „fecerunt 

magnum áldomás"-on tul alig fog másban nyil-

autonomiát, katholikus szellemű állampolitikai képvisele-
tet a törvényhozásban stb., de mindenek fölött, hogy 
mindezek számára kellő arányban, sőt bőségesen (mert 
most még nem arányos, nem bőséges) elő legyen teremtve 
a szükséges katholikus szellem, országosan ujja, nagygyá, 
fejletté, erőssé, mindeneket áthatóvá, legutolsó Íziglen 
katholikussá kell tenni Magyarországban a kath. egyház 
iskoláiban minden fokozaton által — a nevelést és taní-
tást." (Religio-Yallás, 1894. szept. 1. 154. 1.) 

A szerk. 
75 a legújabb adat szerint a számuk. 

A szerk. 

W T Lapunk jelen száma 12 oldal. -íp® 
31 



292 RELIGIO. 292 

vánulni. És az ezek ellenében ellentüntetésül 
rendezendő liberális és tudja Isten miféle gyü-
lésezések mellett csak kevés reális hasznot hozó 
izgalmakat s oly zavarokat hozhatnak létre, me-
lyekben a legsikeresebb halászatot a hatalommal 
rendelkezők fogják leginkább tarthatni az ő 
megszokott eszközeikkel. 

Távol van tőlem, hogy a kath. köztevé-
kenység e módjait kicsinyelni akarnám; vajha 
mindez élénk lüktetésben állna előttünk ! 

Érezzük, hogy ki vagyunk híva a küzde-
lemre és vezéreink ki is lépnek a küzdő térre; 
de hol van az őket támogatni hivatott sereg? 
Jó múltkor két buzgó kath. gróf a kath. sajtó 
érdekében fölszólitással lépett a kath. közönség 
elé. s tudomásom szerint némi pénzösszegek a mi 
vidékünkről is küldettek be e czélra; de vájjon 
a különben igen jeles s nagyrabecsült „Fejér-
in egyei Napló" az ő provincziális jellegével 
lehet-e arányban országos érdekeink nagy kép-
viseletére?1) 

Ugy látszik nagyon ideillenek Üdvözítőnk 
szavai : Quis ex vobis volens turrim aedificare 
non prius sedens computat sumptus, qui neces-
sarii sunt, si habeat ad perficiendum; ne, post-
quam posuerit fundamentum, et non potuerit 
perficere, omnes, qui vident, incipiant illudere 
ei, dicentes: Quia hic homo coepit aedificare et 
non potuit consummare? Aut quis rex iturus 
committere bellum adversus alium regem, non 
sedens prius cogitat, si possit cum decern milli-
bus occurrere ei, qui cum viginti millibus venit 
ad se? 

Táborra van szükség nagyra; de hogyan 
szervezzük, hogyan alakítsuk ezt meg? 

A pécsi egyházmegye egyik esp. kerületé-
nek őszi papi gyűlésén egy indítvány tétetett, 
mely szerény nézetem szerint, kath. tábor ala-
kítására, a kath. közszellem gyarapítására alap-
vetésül szolgálhatna. 

Ez indítvány odairányul, hogy mig az esp. 
kerületekben évenkint kétszer tartatni szokott gyű-
lések egyike ezentúl is tisztán papi gyűlés maradna 
lelkipásztorkodási ügyek megbeszélésére, addig a 
lllásik ily esp. ker. gyűlésbe világiak is lennének 
bevonandók általánosb érdekű egyházi ügyeknek 
s:élesb körben való tárgyalására a kath. elvek kellő 

A „Fejérmegyei Napló" az ő provincziális kere-
tében is országos hatású tevékenységet fejt ki. 

A szerk. 

terjesztése czéljából.E papok és világiakból álló 
vegyes gyűlések egyházkormányzati jóváhagyás-
sal magukban foglalnák minden kath. hitközség 
akár iskolaszékének, akár egyháztanácsának világi 
elnökét, jegyzőjét s esetleg gondnokát. 

E gyűléseken az eddigi mód szerint fölol-
vastatnának az egyhm. hatóság által kidolgozás 
és megbeszélésre kitűzött thezisek s amint az 
ily dolgozatok jelesbjei eddig a papi egyéneknek 
is épülésökre s fölbuzdulásukra szolgáltak, ugyané 
hatás lenne remélhető az e gyűléseken ezentúl 
résztveendő világiakban is. Ily eddig tisztán 
papi gyűléseken gyűjtettek a tagok és szolgál-
tat tak be a tagdijak a Szt.-Istv., Szt.-László-Tár-
sulatok czéljaira. Ha a kath. köztevékenység 
élénkítésében a világiak a gyűléseken a papok 
példáját látnák, nem buzdulnának-e e példa kö-
vetésére s nem fognának-e gyarapodni a kath. 
szellem elsajátításában ? Nem ismerkedhetnének-e 
meg ily módon a kath. tanitó-egyletek működé-
sével, mi által a kath. tanitás és nevelés ügye 
iránt szélesb körökre terjedne az érdeklődés? 

Nem lenne-e ez alkalmas mód a tömörü-
lésre, mely nélkül nincs közszellem, a mely 
nélkül nem gyarapodhatik a kath. sajtó, nem 
alakulhatnak kath. körök és pangásban marad-
nak eddigi katholikus egyleteink és társula-
taink is. 

A föntemlitett ker. gyűlés2) az indítványt 
elvben elfogadta s az indítványtevőt utasította 
azt határozottabb alakba önteni s igy a kivitel 
iránti határozathozatalra a jövő k. gyűlés elé 
terjeszteni.3) 

Bármi szerény legyen ez indítvány, tán 
nem méltatlan arra, hogy a kath. szivek meleg 
érdeklődést tanúsítsanak iránta és a kath. elmék 
foglalkozzanak annak bizonyára nem csekély 
sikert igérő kivitele módozataival. 

Egy plébános. 

*) Helyes. Ezek aztán együttesen, rátérhetnének, 
mihamarább arra, a mi már például Barsmegyében meg-
tör tént : a katholikus „x—y" megyei bizottság megalaku-
lására. De ne feledjük, hogy főpásztori áldás legyen min-
denen, a mint czikkiró ur más szavakkal alább ezt igen 
jól mondja. A szerk. 

2) A kerületi gyűléseken kivül, mint már javasoltam, 
szokásba kell hozni a plébániai katholikus gyűlések tar-
tását is. 1—2 számára, egy hosszú esztendőn át, sok elmon-
dani és megállapítani való összegyűlik. A szerk. 

3) Az illető kerület hivja fel az ország összes espe-
resi kerületeit a csatlakozásra ! De gyorsan ! A szerk. 
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Az egyházi anyakönyvek államjogi semmis-
ségének megállapításáról szóló törvényja-

vaslat tárgyalása a főrendiházban 
Október 10-ikén. 

Zichy Nándor gr. Nagyméltóságú elnök ur ! Méltó-
ságos főrendek ! A szőnyegen levő törvényjavaslatot a 
tárgyalás alapjául nem fogadhatom el. Nem fogadhatom 
el azért, mert azt hiszem, hogy ily fontos kérdést egy 
idő pillanatnyi igényei felhevülései, egy dolognak gyor-
sabb vagy lassabb elintézése érdekében szélnek ereszteni, 
annak sikerét kétségessé tenni, annyi és oly fontos ügy 
igazitását ez által veszélyeztetni, a minő fontosságú ügyek 
az anyakönyvezéssel összeköttetésben vannak, szerintem 
nem helyes eljárás. 

En éppenséggel nem állok azon az alapon, hogy az 
ország közigazgatását, az ország ügyeit rendezni és az idő 
igényeinek megfelelőleg szervezetüket átalakítani és fej-
leszteni szükséges nem volna. Sőt inkább én látom azt, 
hogy egy nagy átalakulásnak közepette vagyunk és ezen 
átalakulásnak meg is van anyagi szüksége. Követelik azt 
az élet változott viszonyai, a társadalmi élet változatos-
sága, a sociális viszonyok és azok az igények, melyek a 
közkormányzat irányában korlátokat szabnak. De éppen 
mivel ezen átalakulás nagy tért foglal el, mivel ez gyö-
keres, mivel az kiható az ország minden viszonyaira, eb-
ben egy helyes egymásutánt vélek követendőnek, ha 
csakugyan üdvös czélt akarunk elérni. Ezen átalakulásnak 
alphája az évek és évek óta vajudozó közigazgatási re-
form, a mely közigazgatásnak különböző módjai lehetnek, 
nem éppen szükségszerint az, a mely feltételezhetik, hogy 
a kormány szeme előtt lebeg, de a melyet ez idő szerint 
nem ismerünk, mert nem tudjuk, hogy azon a téren áll-e, 
a melyen előzői állottak. De az kétséget nem szenved, 
hogy a szervezkedés alphája nem igazságügyi, hanem 
közigazgatási téren van, és mindazon szervezkedési intéz-
kedésekre kihat, a melyek itt eligaziást kívánnak, a köz-
igazgatás országos, megyei, községi szervezésére és en-
nek megfelelő beosztására. Csak ezen az alapon lehet iga-
zán megfelelőleg, megnyugvással egy oly nagy nyoma-
tékú kérdésnek eligazításába fogni, minő az anyakönyve-
zés berendezése, a melyből mint már mondtam, ha nem 
megfelelőleg szerveztetik, nagy költségeknek hiában való 
elpazarlása, nagyérdekü magánügyeknek veszélyeztetése, 
az abba helyezett bizalomnak lazítása, és egy oly nagy 
kérdés üdvös eligazításának veszélyeztetése következik, 
mint a minő az állami anyakönyvezés. 

Es hát minő okok azok, hogy kiragadván azt egy 
helyeä egymásután sorozatából, elhamarkodva a mai na-
pon akarjuk eligazítani, midőn ahhoz kellő elfogultság 
nélkül nem is járulhatunk? Mert ez összeköttetésbe ho-
zatott oly kérdésekkel, melyek rendkívüli mértékben iz-
gatják a kedélyeket és eonek következtében az ezzel ösz-
szeköttetésben levő más kérdések megítélését is megza-
varhatják. De magát az álláspontot is változtatják reánk 
nézve. Mert még akkor is, ha azt lehetne feltennem, hogy 
az anyakönyvezés kérdését most a lehető legczélszerűbben 
lehet megoldani, hogy ennek megoldásának előfeltételei 
a közigazgatás berendezésében már meg vannak adva, 

hogy az már kellőleg tanulmányoztatott, hogy az arra 
vonatkozó adatok már mind összegyűjtettek, hogy az or-
szág olyan helyzetben van, hogy azt a nagy átalakulást 
a kellő nyugalommal vehesse be testébe, hogy azt kellő 
nyugalommal lehessen beilleszteni az élet különböző vi-
szonyai közé, még akkor is azt kellene mondanom : ma a pol-
gári anyakönyvvezetésre vonatkozó törvényjavaslatot meg-
szavazni nem kívánom, mert azt a keresztény világ előtt a 
polgári házasság eszközének kell tekinteni, mert annak a 
mai napon való siettetése, erőszakolása és keresztül vitele, 
a másik kérdésnek szintén siettetett, erőszakolt, az elvein-
ket sértő meggyőződésünkkel ellenkező volta miatt el-
lentállásunkat provokáló polgári házasság ügyével való 
összeköttetése miatt történik. 

De hát minő csekély bizalommal viseltetik maga a 
kormány is, a mely e javaslatot így előnkbe terjeszti, az 
iránt, annak bizonyitékát lépten-nyomon talál juk. A bel-
ügyminiszter ur maga mondta, ha meg lesz a közigazga-
tási reform, akkor sokkal olcsóbban, hozzáférhetőbben, 
helyesebben lesz a polgári anyakönyvezés ügye ren-
dezhető. 

Elébe megyünk annak, hogy ma szervezzünk vala-
mit, nagy költséggel SOK ember bevonásával, a kik az-
után ezen életpályától elesnek, szervezzük azért, hogy ha a 
küszöbön álló közigazgatási reform életbelép, azt ismét ujabb 
szervezés elé vigyük és azon tömegeket, melyek ezen közegek-
kel az anyakönyvezés végett mindennapi érintkezésben lesz-
nek, abba a helyzetbe hozzuk, hogy ma ide, holnapután 
oda kell szaladniok. Vagy minő bizalommal viseltetik a 
kormány az állami anyakönyvezés iránt, vagy azon kö-
zegek iránt, a kiknek kezébe teszi e fontos ügyet, midőn 
példának okáért azt a kérdést, hogy a szülők meiy val-
lásban akarják gyermekeiket neveltetni az ez iránt kiál-
lítandó okmányt megnyugvással nem véli azon közeg el-
intézésére bizhatni, a kinek kezében a házasságkötést, ezen 
alapvető ügyet lefekteti, de megkívánja, hogy a házas-
ságkötés tekintetében a szegény házasulandó felek ide, 
gyermekeik nevelése miatt amoda szaladjanak. Ma eme 
közeghez, a szervezés után ama közeghez legyenek kény-
telenek menni, idő és pénz fecsérlésével ? Mert hogyha 
olyan csekély megnyugvással lehet ezen szervezést létesí-
teni, hogy azon közegek kezébe nem lehet letenni azt az 
ügyet, hogy a szülők ezen egyezségét a kellő autenticzi-
tással tudomásul vegyék : akkor az anyakönyvezés sokkal 
fontosabb, sokkal messzehatóbb kérdését, nézetem szerint, 
ezekre bizni még kevésbbé lehet. 

Mindabból a mit mondottam, kitűnik, hogy még azt 
sem látjuk, hogy kik által, minő költséggel lesznek ezen 
közegek felállítva, sem azt nem tudjuk, hogy kik lesznek 
ezen közegek. Ezek mind olyan kérdések, a melyeknek 
kellő isnTerete nélkül ezen fontos kérdés tárgyalásába nem 
ereszkedhetünk. Én tehát, mert ezen törvényjavaslatot 
időelőttinek tartom, mert politikailag megnyugvással meg 
nem szavazhatom, mert azt az ügyek kellő elintézésére 
megfelelőnek nem tartom, mert azt látom, hogy azt erő-
szakolják azért, hogy a legutóbb elfogadott, boldogító, 
— polgári házasságot érvényesiteni lehetetlen, és mert 
én ehhez segédkezet nyújtani nem akarok ! azt a tárgya-
lás alapjául el nem fogadom (Éljenzés balfelől). 
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Gyulai Pál jegyző : Szapáry István gróf ! 
Szapáry István gr . : Nagyméltóságú elnök u r ! Mél-

tóságos főrendek ! Az állami anyakönyveknek ily alakban 
való behozatala, nézetem szerint, nem egyéb, mint bosszu-
politika szüleménye az egyházak ellen első sorban, és a 
jelenlegi társadalmi rend ellen másodsorban. 

Én már, méltóságos főrendek, sokat fordultam meg 
Magyarország legkülönbözőbb vidékein, de sehol földmü-
veléssel foglalkozók, se zsellérek, se iparosok nem is 
álmodtak erről és sokkal vallásosabb a nép, semhogy 
egyházát és egyház szolgáit degradálni és az anyakönyvek 
vezetésétől megfosztani akarná. 

Azt hallom, hogy ez szükséges haladás, a közvéle-
mény követelménye. De hogyan alkotnak közvéleményt? 
és hol ? Zárt ajtók mögött léteznek már minden városban 
titkos konyhák, hol az elvet főzik; magánosok újságokat 
vásárolnak össze, hogy ez elveket hirdessék, pedig becsü-
letes journaiista más irányban nem irhát ; mint lapja szel-
lemében. Egy kis utczai mozgalmat is magukhoz ragad-
tak, és kész a közvélemény ! (Derültség jobbfelől.) 

Ilyen közvélemény szörnyszülötte volt az elkereszte-
lési kérdés is. A tegnapi nap, melyen a szülők joga a 
gyermekek felett elismertetett, bebizonyította, hogy elke-
resztelési kérdés nem is létezett, csak beavatkozás volt a 
szülők természetadta jogaiba és az államhatalom túlka-
pása. Feladásokra, panaszos nélkül, közigazgatási uton 
vizsgáltak, börtönre ítélték az egyház szolgáját, kik csak 
hivatalos kötelességüket teljesíttették, midőn a szülők 
által hozzájuk hozott gyermekeket megkeresztelték. 

Éppen így állunk most a tárgyalás alatt álló tör-
vénynyel. Az állami anyakönyv mindig létezett, a lakos-
ság minden megterheltetése nélkül. Ezeket teljes szak-
avatottsággal az egyházak szolgái kezelték és ezentúl is 
kezelni fognák ; évente a megyékhez is beküldték azokat. 
Exlex emberek is mindig voltak, mint pl. o. a nazarénu-
sok, kiket állami és polgári kötelességeik teljesítésére 
kötelezni kell. Az anyakönyvek az ezekre vonatkozó ada-
tokkal a közigazgatási közegek segélyével kiegészíttettek 
és így meg volt a teljes állami anyakönyv, melyben az 
állam minden adófizetőjét és minden katonáját megtalálta, 
sőt minden iskola-kötelezett gyermeket és a gyermek 
szülei vallását. 

Rá fogunk jőni, hogy az eddigi rendszere az anya-
könyvvezetésnek sokkal megbízhatóbb, mint, ha azok ke-
zelik, kiket a hivatalra, mint mellékfoglalkozásra nevez-
nek ki. Reá fogunk jönni, hogy 5000 kinevezett nem 
képes 10,000 parókiából származó ügy elintézésére, hogy 
a 800,000 frton felül még minden városnak saját zsebé-
ből czivil parókiát kell majd felállítani. Reá fogunk 
jönni, hogy a szegényebb lelkészeket, adóforint járulékból 
kell majd dotálni, még pedig évente fokozottabb mérvben 
kell veszteségeiket kárpótolni, hogy megélhessenek; és 
végre reá fogunk jönni, hogy minderre semmi szükség 
sem volt. 

Engedjünk tehát még egy rövid időt a megfontolás 
és kijózanodásra, és szorítsuk kissé vissza e rögtönzött 
versenyt, az ál-liberálizmus, az ál-szabadéi vüség után. 
Várhat még egy kissé a polgári házasság törvényre eme-
lése és életbe léptetése is, mert az állami közigazgatás 

behozatala nélkül, az egyik is, a másik is nem egyebet, 
mint zűrzavart fog előidézni. A törvényjavaslatot általá-
nosságban sem fogadom el. (Helyeslés jobbfelől.) 

Gyulai Pál jegyző: Szontagh P á l ! 
Szotagh P á l : Nagyméltóságú elnök u r ! Méltóságos 

főrendek ! Én az előttem szólott nagyméltóságú urnák 
előadásából azt vélem absztrahálhatni, ,hogy igen jó ke-
zekben látja letéve jelenleg az anyakönyvezetés ügyét, 
(Ugy van! a jobboldalon) és hogy azt kár változtatni. 
Én szerintem ellenkezőleg áll a dolog. Én példákat merek 
felhozni, ha kivánják, nevek megemlítésével, miként ve-
zettetnek jelenleg a matrikulák. Én azt tartom, hogy az 
az argumentum, hogy az újonnan kinevezendő közegek 
egyéb dologgal is el lesznek foglalva, a matrikulákat 
jelenleg vezető férfiakra épp ugy mondható. Ezek is el 
vannak foglalva sok egyébbel, sok dolguk van, és már 
az által, hogy kötelesek az anyakönyveket a politikai 
hatóságnak felterjeszteni, implicite kényszerítve vannak 
elismerni, hogy állampolgári argumentum szól a melletti 
hogy az anyakönyvvezetés egyedül polgári kezekbe fek-
tettessék. 

Történt ez már a múltban is. Az örök vallások, 
eladások, ezelőtt szintén a káptalanokra, az u. n. hiteles 
helyekre voltak bizva. Ez megszűnt. Miért? Mert nem 
látszott elégségesnek ez az instituczió, hogy az ujabb 
korban a telekkönyveket nélkülözhetőkké tegye, és azért 
az egyházi kezelésből, hogy ugy fejezzem ki magamat, az 
örök vallás és az eladás cselekményei átadattak a telek-
könyvi institucziónak. 

Méltóztassanak meghinni, hogy ez sok tekintetben 
van igy. A középkorban alkalmatos instituczió volt, hogy 
egyházi férfiak kezeljék az anyakönyveket, mert majdnem 
kizárólag ők voltak a tudás, sőt talán Írástudó emberek 
is. De az ujabb korban erre már egyáltalában nincs szük-
ség, és — a mint emiitettem — már számos eltérés tör-
tént. Hozzájárul ehhez még az, hogy a jelenlegi anya-
könyveket kezelő férfiak, nemcsak az elfoglaltság, nemcsak 
az emberi gyarlóság, nemcsak a kötelezettségek felhal-
mazása miatt vannak akadályozva az anyakönyvnek jó 
vezetésében, de alázatos nézetem szerint dogmatikus elfo-
gultságból is. Bátor vagyok példákat felhozni. 

Mellőzöm azt, hogy pl. a zsidó anyakönyvek milyen 
hiányosak, hol férfiak asszonyi névvel vannak megnevezve, 
hogy kikerüljék a katonaállitást, vagy pl. kihagyatnak a 
férfiak. Ez megtörtént egy igen előkelő családnál Nógrád-
vármegyében, s midőn a fiu házasságra készült, ki kellett 
javitani az anyakönyvet. Megtörtént különféle püspöki 
megyékben, hogy a fiút megkeresztelték, s nem vezették 
be az apja vezetéknevével, hanem a nagyapjáéval, igy 
történt pl. egy Palkovicscsal. 

Ezeket mellőzöm, hanem a magam tapasztalásából 
bátor vagyok felhozni a következőt, s ha szükséges ne. 
vekkel szolgálhatok minden perczben. Fölszólittatott két 
protestáns fél, hogy egy róm. kath. gyermeknél mint 
keresztapa és keresztanya fungáljon. Ez meg is történt, 
ez tehát tény. Ez a matrikulába, melynek hiteles jegyző-
könyvnek kell lenni, bevezetendő volt. Hogy az illető lel-
kész lelkiismeretes scrupulusainál fogva Írhatta oda vagy 
a maga nevét, vagy egy keresztény katholikus kereszt-
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anya nevét, abba nem avatkozom, de azt a kettőt csak-
ugyan nem hagyhatta ki, akiket az apa és anya, mint 
olyanokat, megnevezett. Pedig ennél az ifjúnál ki van 
hagyva mind a keresztapa, mint a keresztanya neve, mert 
más hitűek voltak, igy tehát mind a ketten a komaság-
ból kikoptak. 

Sok u j institutiót hoztunk már be, méltóságos fő-
rendek ; erre is szükség van tehát. U j tömlőbe régi bor, 
régi tömlőbe u j bor nem töltendő. Szerintem e javaslat 
csak szükséges corollariuma azon intézkedéseknek, ame-
lyek eddig történtek és amelyek, remélem, nem adatnak 
fel, minthogy a tegnapi szavazás után a házasságról szóló 
javaslat törvénynyé fog válni, amelynek végrehajtására 
ez az institutió szükségesnek látszik. Szükségesnek látszik, 
de nem elkerülhetlenül, mert ha az állami anyakönyvek-
ről szóló törvényjavaslat nem is válik törvénynyé, felté-
telezem, hogy az a kormány, amely a junctimba beleegye-
zett, fog birni annyi erővel, hogy amit törvényhozási 
uton keresztül nem vihetett, azt keresztül fogja vinni ren-
deleti uton. 

En tehát a törvényjavaslatot általánosságban a rész-
letes tárgyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés balfelől.) 

Elnök: Kiván még valaki szólni? Ha nem, a vitát 
bezárom. 

Szó illeti a belügyminiszter urat. 
Hieronymi Károly belügyminiszter : Nagyméltóságú 

elnök ur ! Méltóságos főrendek ! Az előttem szólott mél-
tóságos főrendek első sorban czélszerőségi okokat hoznak 
fel az ellen, hogy ezen javaslat most emeltessék törvény-
erőre, nevezetesen gróf Zichy Nándor ő exczellencziája 
utal t arra, hogy az ország érdekei a közigatási reformot 
minden irányban égetően követelik, s ennélfogva nem 
tart ja czélszerünek, hogy most léptessük életbe az állami 
anyakönyvi intézményt, hanem helyesebb lenne ha a köz-
igazgatási reformot bevárnék és ehhez füznők az anya-
könyvi intézményt. 

Nagyon sokszor halottuk már méltóságos főrendek, 
ezt az ellenvetést. Általánosan elterjedt nézet az, hogy 
közigazgatási reform nélkül az állami anyakönyvek in-
stitutióját czélszerüen meghonosítani nem lehet. Méltósá-
gos főrendek, vizsgáljuk meg ennek az ellenvetésnek a 
magvát, és nézzük meg, hogy min alapul ez a kifogás ? 
Ez a kifogás azon gondolaton fordul meg, hogy az állami 
anyakönyvi institutió szoros összefüggésben áll az állami 
adminisztratió szervezetével, hogy czélszerüen csak az ál-
lami meglévő közegek bízhatók meg az állami anyaköny-
vek kezelésével. És nem csodálkozom, hogy ez a véle-
mény általánosan elterjedt. Okát is tudom adni ; mert 
ott a hol az állami anyakönyvi institutió először lépett 
életbe, t. i. Francziaországban, melynek abbeli intézmé-
nyei általánosan ismeretesek, az állami anyakönyvi institu-
tió csakugyan szoros összefüggésben van a községi intéz-
ményekkel, még pedig nemcsak annyiban, hogy ott az 
állami anyakönyvek vezetője maga a maire, hanem miként 
már a bizottsági tárgyalások során is röviden ráutaltam, 
azért is, mert az állami anyakönyvi institutió azon saját-
ságos fejlődésénél fogva melyet az Francziaországban vett, 
a községeknek egyik jelentékeny bevételi kútforrása és 
igy ott részint a törvények, részint a kifejtett praxis ál-

tal annyira összeforr a községi institutióval, hogy attól 
külön sem választható. 

De, méltóságos főrendek, mind a mellett, hogy ez 
Francziaországban igy van, bátor vagyok arra utalni, hogy 
az állami anyakönyvi institutió szervezetének, az a szoros 
kapcsolat, mely a községi institutió és az állami anya-
könyvek között van, csak egyik, és pedig nem is megfe-
lelő módja. Másutt is meghonositották az állami anya-
könyveket, de nem követték Francziaország példáját, ha-
nem az állami anyakönyvi institutiót függetlenül a köz-
ségi szervezettől léptették életbe s nem hozták azzal 
oly szoros kapcsolatba, mint Francziaországban ; sőt a 
germán nemzeteknél, Angliában és Németországban sz 
állami anyakönyvi institutió nincs ily szoros kapcsolatban 
a községi szervezettel. És ha a népesség számát nézzük, 
amelynél az állami anyakönyvezetés a községi szervezettel 
összeforr és ha vizsgáljuk, hogy hol van különválasztva : 
azt fogjuk látni, hogy a lakosság túlnyomó nagy számá-
nál az külön van választva. 

Méltóságos főrendek ! Mire vezethető vissza az, hogy 
a ma felszólalt méltóságos főrendek közt is ketten csak 
az állami administratio behozatala után tar t ják czélszerüen 
behozhatónak az állami anyakönyvi institutiót ? Felfogá-
som szerint, ez magára az anyakönyvi intézményre nem 
vonatkozhatik, mert ha egy szervezetet megakarunk bí-
rálni, mindenekelőtt magát az intézményt kell megbírálni 
s csak azután vizsgálandó meg az, hogy ezen szervezet 
végrehajtását minő közegekre bízzuk ? 

Ismételem, nem magában a szervezetben, de a szer-
vezet objektív dispositióiban kereshető annak oka, hogy 
miért találkozunk azon ellenvetéssel, hogy csak az állami 
administratio rendezése után lehet czélszerüen az állami 
anyakönyvi institutiót életbe léptetni. Ez oda vezethető 
vissza, hogy azon méltóságos főrendek, a kik ma ezen 
gondolatnak itt kifejezést adtak, azon meggyőződésben vol-
tak, hogy azokat a közegeket az állami adminisztrátió 
behozatala után már készen fogjuk találni. De kizárja-e 
ez a tekintet azt, hogy már ma kiszemeljük ezen köze-
geket ? Hiszen semmiféle törvény és igy az állami admi-
nisztrátióról szóló törvény sem fogja egy csapással az 
ezen országban rendelkezésre álló közegeket megváltoztatni. 
Azok, a kiket az állami adminisztrátió igénybe fog vehetni, 
ma is megvannak, nem kell várni az állami adminisztrátió 
behozatalára, csak jól meg kell válogatni azokat. Ez 
munkával jár, az terhes feladat, de akárki lesz âiẐ  cl ki az 
állami adminisztratiót életbe fogja léptetni, nem kell-e 
majd neki épp ugy e terhes feladatra vállalkoznia és a 
közegeknek ezen kiválasztása nem fog-e az általános ad-
minisztrátió érdekében is állani ? Hisz a ki jó közigazga-
tási tisztviselő, az bizonyára jó anyakönyvezető is lesz és 
aki nem-lesz jó anyakönyvezető, általában véve nem is jó 
közigazgatási tisztviselő. Azon álláspontból kiindulva te-
hát a melyre azon mélt. főrendek, akik az ellenvetést 
teszik, helyezkedtek, egyáltalában nem állithatni, hogy 
nem találhatók megbízható közegek, hanem legföljebb 
mondható annyi, hogy e közegeket ma nehezebb megta-
lálni. Emlitém már, hogy minden institutiónak megbízha-
tósága nagy részben annak szervezetétől függ. Azért e 
kérdéssel is röviden foglalkozni kivánok, hogy Zichy Nán-

dii 
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dor gróf ő nagyméltóságának azon állítását megvilágít-
sam, hogy az állami anyakönyvek behozatala nagy érde 
keket fog veszélyeztetni, hogy a most tervezett anya-
könyvek sem megbízhatóság, sem pontosság tekintetében 
a maiak színvonalán nem fognak állani és hogy ennél-
fogva ezen reformmal az állapotokat nem javitani, hanem 
még rosszabbá tenni fogjak. 

Nézzük meg azért először is magát ez intézményt. 
Ma Magyarországon az anyakönyveket hét felekezet ve-
zeti, hét felekezet lelkészei kezében vannak az anyaköny-
vek letéve. Maguknak az anyakönyveknek egész mostani 
berendezése nem oly megbízható, a mint lesz az a forma, 
a melyben az állami anyakönyvek vezettetni fognak. Mert 
mig a mostani aoyakönyv rovatok kitöltéséből áll, addig 
ezután az állami anyakönyvek jegyzőkönyvi alakban fognak 
kiállíttatni és igy mindazon adatoknak, a melyek a sze-
mélyi statusra vonatkoznak pontos megállapítására sokkal 
alkalmasabb eszközül fognak szolgálni, mint a mostani 
rovatos anyakönyvek. 

Az állami anyakönyvek intézménye fölötte fog ál-
lani a mostaninak, mindenek előtt annyiban, hogy egy-
öntetűek lesznek, holott most azon utasítások, melyek 
szerint ma az anyakönyvek vezettetnek, eltérők a külöm-
böző felekezeteknél, set magában a róm. kath. egyházban 
sincsen mindenben egyöntetű utasítás, hanem az egyes 
megye's püspök urak adnak ki utasításokat, a melyek lé-
nyegükben ugyan megegyeznek, de mégsem mindenben 
azonosak. 

A mai anyakönyvi intézménynél nincsen gondosko-
dás arról, hogy a másodpéldányok, melyeket a lelkészek 
az 1840. évi törvény értelmében beszolgáltatni tartoznak, 
valóban be is szolgáltassanak. 

Schlauch Lőrincz bibornok püspök : Elvesztették a 
iőszolgabirák. 

Hieronymi Károly belügyminiszter. Nem akarok 
ebből az egyháznak szemrehányást tenni, s nem is szólok 
azokról, a kik az anyakönyveket most kezelik, mert egé-
szen objective az intézményről magáról kívánok szólni. 
Már pedig tény az, és erről már nekem is van többszörös 
tapasztalatom, hogy a másodpéldányokat a megyéknek 
be nem szolgáltatják. 

Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök, bibornok: El-
vesztették a szolgabirák ! 

Hieronymi Károly belügyminiszter : Nem kérdezem 
most, hogy mely közegeknek hibája ez, mindenesetre az 
intézménynek hibája az. De ha be is szolgáltatták a 
mostani anyakönyvekben is történnek utólagos bejegyzé-
sek, utólagos kiigazítások ; arról pedig gondoskodva nin-
csen, hogy ezen utólagos bejegyzések és kiigazítások azon 
másodpéldányokba, a melyek a megyék levéltáraiban őriz-
tetnek át is vitessenek. 

További nagy kérdés a felügyelet. Most a felügye-
letet tisztán az egyházi felsőbb hatóságok viszik. Az állam 
ez idő szerint semminemű hatályos felügyeletet nem gya-
korol az anyakönyvek körül. Éppen azért, mert hét kü-
lönböző felekezet lelkészei vezetik az anyakönyveket is, 
mert hét különböző felekezet felsőbb egyházhatóságai vi-
szik az ellenőrzést, ezen ellenőrzés nem lehet távolról 
sem olyan hatályos, mint a hogy azt az előttünk fekvő 

törvényjavaslat tervezi. Mindezen okoknál fogva az állami 
anyakönyvnek intézménye, objective tekintve rosszabbnak, 
kevésbé pontosnak sehogy sem mondható, hanem ellen-
kezőleg minden tekintetben pontosabb, helyesebb és jobb 
lesz. Nem akarok újra kitérni azon közegek kérdésére, a 
kik az állami anyakönyvek vezetésével meglesznek bizan-
dók. A kérdés sok irányban tárgyaltatott már az imént 
is, föltüntettem azon főszempontokat, a melyek azt bizo-
nyítják, hogy ez idő szerint is megfogjuk találni azokat 
a közegeket, a kik az állami anyakönyveket kifogástala-
nul fogják vezetői. -

Még csak arra az észrevételre vagyok bátor kitérni, 
melyet gróf Szapáry István ő nagyméltósága felhozott, 
hogy már azért is sokkal rosszabb az állami anyaköny-
vek institutiója, mert szerinte lehetetlen, hogy azon mun-
kát, a melyet ma 10,000 különböző lelkész végez el az 
országban 500 kinevezett állami anyakönyvvezető helye-
sen el fogná végezni. De hogyan áll ez a kifogás ? Ma, 
az igaz, tizezer és nehányszáz anyakönyvvezető van; 
csakhogy ez a 10,000 anyakönyvvezető nincsen 10,000 
különböző községben, hanem összesen csak 8000 község-
ben van. Éppen azért, mert a felekezetek vezetik az 
anyakönyveket, ma is vannak oly községek, és pedig igen 
nagy számmal, a hol a lakosság számánál fogva ugyan 
nem mindig, de a felekezetek különbözőségénél fogva 
2 - 3 — 4 — 5 — 6 — 7 anyakönyvvezető is van ugyanegy fa-
luban. Hogy minő disparitások jelentkeznek e tekintetben, 
arról bátor leszek néhány példát felhozni. 

Éppen azért, mert felekezetek szerint alakulnak az 
anyakönyvi kerületek, megtörténik ma az, hogy igen nagy 
és népes községekben anyakönyvvezető egyáltalában nincs, 
és megtörténik megfordítva megint az, hogy kis közsé-
gekben, a melyekben a lakosság száma igen csekély, az 
anyakönyvvezetők száma túlságosan nagy. Igy például 
Herencsvölgyben Zólyommegyében 6083 lélek lakik és 
anyakönyvvezető egyáltalában nincs. Majcsán 3551 lélek 
lakik és anyakönyvvezető egy sincs ; Tisza-Sülyön 2722 
lakos van, és anyakönyvvezető egyáltalán nincs, és előt-
tem van még egész hosszú sorozata azon községeknek, 
melyek nagy lélek számmal birnak és a hol anyakönyv-
vezető egyáltalán nincs. 

De vannak esetek a megfordított viszonyról is. 
(Hall juk! Halljuk!) Yannak olyan kis községek, melyek 
lakosságuk csekély számánál fogva a községi nevet meg 
sem érdemlik, és a hol az anyakönyvezetők száma mégis 
jelentékeny. Előttem van egész sora az oly községeknek, 
melyeknek lakossága nem több, mint 200 és néhány, a 
melyek mindegyikében van anyakönyvezető, pedig egy 
200 lakossal biró kis kolonia a község nevet sem érdemli 
meg. Igy Bő-n Maros-Tordamegyében 212 lakos van, és 
az anyakönyvvezetők száma 2, Kebele-Szt-Iványban, Ma-
ros-Tordában 218 lakos s 2 anyakönyvvezető; Kochanöcz-
ban, Trencsénben 249 lakos s 2 anyakönyvvezető; Ingo-
dályban, Nagy-Küküllőmegyében 275 lakos s két anya-
könyvvezet ő van. De mondhatok még ecclatansabb példát 
is. Hátszegen, Hunyadmegyében, összesen 1852 lakos van, 
és az anyakönyvvezetők száma 5, Remetén, Alsó-Fehér-
megyében, 1927 lakos és 5 anyakönyvezető van ; Erzsé-
betvárosban, Kis-Küküllőmegyében 2795 lakos és 6 
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anyakönyvvezető van ; Alvinczen, Alsó Fehérmegyében 
3735 lakos mellett 7 anyakönyvezető van, sőt Brassóban, 
mely szintén nem valami nagyon népes város, 15 anya-
könyvvezető van. 

Ne méltóztassék tehát arra utalni, hogy ma 10,000 
anyakönyvvezető van, mert ez mit sem bizonyit ; mert 
abból, hogy az egész országban tizezer anyakönyvvezető 
van, de abban a nagy községben, mely 5 — 6 ezer lakos-
sal bir anyakönyvvezető helyben nem található, a lakos-
ságnak semmi haszna sincs; viszont semmi haszon sem 
háramlik abból, hogy 200 néhány lakossal biró községben 
több anyakönyvvezető van. 

Az anyakönyvi intézménynek nem előnye az, hogy 
az hétfelé van elforgácsolva, hogy Erzsébetvárosban 6 
anyakönyvezető van, és hogy 6 különböző felekezet anya ' 
könyvében kell az illető Erzsébetvárosi lakost keresni. 
Ellenkezőleg mindez hátránya a mai rendszernek és az 
anyakönyvvezetők mai nagy száma éppenséggel nem elő-
nyös. 

Nem is áll az, hogy a lakosság az anyakönyvveze-
tőhöz könnyen fáradtság nélkül férhet. Méltóztassék p. 
azt venni, hogy a róm. katb. egyházban, a hol az anya-
könyvvezetői intézmény még legegyenletesebben fejlődött, 
az összes lakosságnak csak 74°/o_a találja helyben, a 
maga községében az anyakönyvvezetőt, de 2 6 % m a is 
kénytelen a szomszéd faluba menni. Es a hol a katholi-
kusok száma a többi lakosokhoz képest aránylag csekély, 
sokszor más faluba kénytelen menni az illető, hogy anya-
könyvezetőt találjon. 

Ne méltóztassék tehát ugy tüntetni fel a dolgot, 
mintha a mai állapotok ideálisak volnának és ne méltóz-
tassék ugy tüntetni fel az ügyet, mint gr. Szapáry Ist-
ván tevé, hogy ezután 500 anyakönyvvezető lesz kényte-
len azt a munkát elvégezni, amit eddig 10,000 végzett el. 
Ez nem igy áll, mert 4950 körül lesz az anyakönyvi ke-
rületek száma, 4950 anyakönyvezető fogja azt a munkát 
elvégezni, amelyet ma 10,000 anyakönyvvezető végez, 
nem 10,000, hanem csak 8000 községben. Ne méltóztas-
sék a 8000 anyakönyvi székhelyet szembe állitani a 4900 
székhelylyel, mert a kath. embernek mit sem használ az, 
ha van egy helyben református anyakönyvvezető, a zsidó-
nak nem basznál semmit, ha van ott katholikus vagy ref. 
anyakönyvezető. 

Zichy Nándor gr. ő exczellencziája azonban nem-
csak czélszerüségi okokból ellenzi a javaslatot, hanem 
azért is, mert ezen javaslat nélkül nem léptethető életbe 
a polgári házasság intézménye. 

Erre utalt Szapáry István gr. ő exja is. Mélt. főren-
dek az, hogy a polgári házasságról szóló törvényjavasla-
tot elfogadta az országgyűlés mindkét háza, nem lehet 
ok a mellett, hogy a méltóságos főrendek elvessék az 
anyakönyvekre vonatkozó javaslatot, hanem akkor marad-
nak előbbi szavazatukhoz hiven következetesek, ha a ja -
vaslat megszavazása által megadják a módot arra, hogy 
a másik már megszavazott javaslat életbeléptethessék. 

Méltóságos főrendek ! Ha hazánk parlamenti törté-
netére visszatekintünk, egy sajátságos jelenség tűnik föl 
előttünk. Az ezen századbeli 20-as évekig alig fordult elő 
kezdeményezés anélkül, hogy két ominosus szóval ne ta-

lá lkoznánk: az egyik a systematicus tárgyalás, a másik a 
junctim. Ez a régibb országgyűlési tárgyalások egyik 
fogása, melylyel a reformokat késleltették. Ezzel minden 
reform ellen küzdöttek. Ma már ez a fogás nem hódit 
többé. Ma már azt sem mondhat juk, hogy nem szavazzuk 
meg az anyakönyveket, mig az adminisztrátió reformja 
meg nem lesz, mig meg nem lesz a községi tö rvény: 
nem szavazzuk meg a községi törvényt, mig nem lát juk 
az egész adminisztratió képét, nem tárgyaljuk a törvény-
hatóságok rendezését, mig nem lát juk a garantiális tör-
vényjavasla tokat : ma már elmúlt a junctimoknak és sis-
temáknak az ideje. 

Zichy Nándor gr. Rendszer né lkü l ! 
Hieronymi Károly belügyminiszter: Nem rendszer 

nélkül ! O nagyméltósága bizonyára épp ugy ismeri, mint 
én, más államok hözigazgatási reformjának meneté t ; nem 
fogja tehát mondhatni, hogy pl. a porosz közigazgatási 
reform rendszer nélkül alkottatot t volna meg. Méltóztas-
sék csak emlékezetébe felidézni azt, hogy a porosz köz-
igazgatási reform kezdődött a Kreisausschussokkal. Ne-
künk és mindazoknak, a kik azt a rerdszert helyeslik, 

azt az ellenvetést nem tehetik, hogy azért, mert részen-
kint csináljuk, abban nem volna rendszer, hogy azért, 
mert mi feladatul tüztük ki Magyarországot minden te-
kinte tben az egyéni és személyes szabadság biztosítékaira 
helyezni, abban ne volna rendszer. Kell-e nekünk éppen 
a községi törvényen kezdeni? Nem indulhat-e el más 
uton ? Es ha már megtesszük ezen reformra az első lé-
pést, hogyan lehet a második lépést azzal indokolni, hogy 
függővé tegyük azt más javaslatoktól, a melyek ezen 
ügygyei, mint már kimutatni igyekeztem, semmi szerves 
összefüggésben nincsenek? 

Báfor vagyok a méltóságos főrendeknek mély emlé-
kezetükbe idézni azt, hogy egész Európában még csak 
Ausztriában, nálunk valamint a Skandináv államokban és 
Oroszországban nincs az állami anyakönyvi intézmény be-
hozva. Behozták azt másutt részint nagy forradalmak 
alatt , részint egyébb nagy átalakulások folyamán, de be-
hozták másutt nyugottan, mint egyébb közigazgatási re-
formot. 

Ezen anyakönyvi javaslatnak, azt hiszem, csak azért 
találkozik ma annyi ellenzője, mert történetesen összefüg-
gésben áll az egyházpolitikai kérdésekkel. Pedig ezen 
anyakönyvi javaslat nem egyházpolitikai természetű, ez a 
közigazgatás kérdése, mert a helyes közigazgatás nem 
nélkülözheti az állami anyakönyveket még akkor sem, 
ha a községi reform sokkal távolabb állana, mint a hogy 
nálunk ma van. Ismétlem, nem egyházpolitikai kérdés ez. 
Az államnak a saját anyakönyveire szüksége van, és hogy 
azok az államok, a melyekben ez az intézmény egyszer 
meghorrosodott, habár roppant átalakulásokon mentek át, 
habár kormányformát változtattak, habár megváltozott az 
alkotmányuk is — és e tekintetben csak a nápolyi király-
ságra utalok az egyszer meghonositott állami anyaköny-
vezést megszüntetni, azt új ra a felekezetek, lelkészek 
kezébe adni, soha senkinek eszébe nem jutot t . En tehát 
ajánlom a törvényjavaslatot, mint szükséges, hasznos, és 
meggyőződésem szerint, nagy haladást szives elfogadásra. 
(Helyeslés.) 

* * 
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Zichy Nándor gr. : Nagyméltóságú elnök ur ! Mél-
tóságos főrendek ! 

Elnök: Személyes kérdésben méltóztatik szót kérni? 
Zichy Nándor gr. : Igen, személyes kérdésben és 

meg nem értett, vagyis inkább nem teljesen idézett sza-
vaim helyreigazítása czimén. 

E n soha rendszerről egész beszédemben nem 
értekeztem. A miniszter ur ő exczellencziája ped ig 
egész okoskodását arra építet te , hogy én rendszer t 
követelek. E n helyes egymásután t és nem rendszer t 
emii te t tem és azt hiszem, hogy a l egnagyobb rend-
szertelenség mellet t is e dolognak csak akkor kel let t 
volna megtör ténni , ha helyes egymásu tánban tö r t én t 
volna, t ehá t ha annak létfel tételei vannak. 

Elnök: A vi ta be van rekesztve. Tíz t a g név-
szerinti szavazást kiván. A kérdés az lesz : mél tózta t -
nak a méltóságos főrendek az állami anyakönyvekről 
szóló tö rvényjavas la to t ál talánosságban a részletes tár-
gyalás alapjául elfogadni, igen, vagy n e m ? 

Bánjfy György gr. j egyző : (olvassa a névsort .) 
Igen-ne\ szavaztak : P a p p Kovács Gábor dunán-

túli ev. ref. püspök, Szász Káro ly dunamelléki ev. ref. 
egyh. ker. püspök, Zelenka Pál tiszai ág. ev. püspök ; 
Radó Ká lmán dunántúl i ág. ev. egyházkerüle t fe lügye-
lője, Dániel Gábor az uni tár ius egyház f ő g o n d n o k a ; 
Khuen-Hédervá ry Káro ly gróf, Horvát -Sz lavon-Dalmát-
ország bánja , Széchényi Gyula gr. kir. főa j tónál lómes-
ter, Csáky Albin gr. kir. főasztalnokmester , Orczy 
Béla br . kir . főkamarásmester ; Szabó Miklós a kir. 
curia elnöke, Czorda B ó d o g a kir. curia másodelnöke, 
Yértesy Sándor a budapes t i kir. í té lőtábla elnöke ; 
Ba t thyány La jos gr . fiumei ko rmányzó ; Ba t thyány-
St ra t tmann Ödön herczeg, Odescalchy Gyula l ierczeg; 
g r ó f o k : Almássy Ká lmán if j . , Andrássy Aladár, Appony i 
Sándor, Bánf fy György, B a t t h y á n y Géza, Berch to ld 
Artúr , Bolza József , Bolza Géza, Bolza Pál , Dégenfe ld-
Schomburg József , Dégenfe ld-Scl iomburg Lajos , Dras-
kovich György, Es te rházy Ernő , Es te rházy István, 
Es te rházy Káro ly Is tván, Hal ler Jenő , Jankovicl i Ala-
dár, Jankov ich László ifj . , Jankovicl i Tivadar , Káro ly i 
Tibor, Kornis Károly, Nádasdy Ferencz , Széchényi 
Béla, Széchényi Ferencz , Széchényi Sándor, Széchényi 
Bertalan, Teleki Gyula ; bárók : Ambrózy István, Orczy 
Andor, Podmaniczky Géza, Radvánszky Béla, Rad -
vánszky Géza, Radvánszky János , R a u c h Géza, Yay 
Béla, T a y Sándor, Yay Dénes, Wesse lényi Miklós, 
W o di an er Alber t i f j . ; Barcsay József , Bé ldy Ákos gr., 
Bolius Zsigmond, Bornemisza Káro ly báró, Burcha rd 
Bélavári Konrád , Csáky Zénó gr., Daruvá ry Alajos, 
Eö tvös Loránd br., i f j . E rdőd i I s tván gr., id. Es te rházy 
Ferencz gr., Fe j é rvá ry Géza báró, F i á t h Miklós báró, 
Gajzágó Salamon, Gáli József, Gervay Mihály, Ghyczy 
Béla, Görgey Kornél , Gyulai Pál, Hol lán Ernő, H o r t h y 
István, Jós ika Samu, Kál lay Albert , Ka rap Ferencz , 
Keglevich Is tván gr., K e m é n y Kálmán br., Kochmeis te r 
Fr igyes br., Korányi F r igyes dr., Lechner Ágoston, 
Lévay Henrik , Lónya i János , Ludv igh Gyula, Lukács 
Antal , Madarassy Pál, Mikó Bálint, Molnár Is tván, 
Nyáry J e nő br., Rátli Károly, R ibá ry József , Sváb 

Károly, Szalavszky Gyula, i f j . Széchényi Imre gr., 
Szontágk Pál, Tlián Károly , Üchtr i tz Zsigmond báró, 
W a s s Alber t gr., Zichy Anta l gr., Zichy Antal , Zuber 
József . 

.ZVem-mel szavaztak : Yaszary Kolos Ferencz bib őr-
nők herczegprimás, esz tergomi érsek, Samassa József 
egri érsek, Császka György kalocsai érsek, Posi lovich 
György zágrábi érsek, Zalka J á n o s győri püspök, 
Páve l Mihály nagyváradi gör. kath . püspök, Schlauch 
Lőrincz bibornok, lat. szert, nagyváradi püspök, Mihályi 
Yik tor lugosi püspök, Schus ter Kons tan t in váczi püs-
pök, Szabó J á n o s szamosujvár i püspök, Hidassy Kor-
nél szombathelyi püspök, Yállyi J ános eper jes i püspök, 
B e n d e Imre nyi t ra i püspök, Bubics Zs igmond kassai 
püspök, Meszlényi Gyula szatmári püspök, Horn ig 
Káro ly báró veszprémi püspök, Dessewffy Sándor, 
csanádi püspök, Steiner Fü löp székesfehérvári püspök, 
F i rczák Gyula munkács i gör. kath. püspök, Drolio-
beczky Gyula körösi g. kath . püspök, Szmrecsányi Pá l 
szepesi püspök, Rimély Káro ly beszterczebányai püs-
pök, Majorosi J á n o s t innini felszentel t püspök, F e h é r 
Ipo ly pannonhalmi főapát , Renedek Ferencz jászói 
főpap és prépost , Brankovi t s György szerb patr iárka, 
R o m á n Miron román metropol i ta , Gru j ic Mihály károly-
városi püspök, Met ianu János aradi 'püspök, Popovics 
Nikanor temesvár i püspök, Dimitr ievics Nektár ius ver-
seczi püspök, P o p e a Miklós karánsebes i püspök, Niko-
lich Miron pakráczi püspök, Opacsics Germán bácsi 
gör . kel. szerb püspök ; P r ó n a y Dezső br., az ágost. 
ev. egyház egyetemes fe lügye lő je ; Zichy Ferencz gróf 
kir. tá rnokmester , Szápáry Géza gr., kir. főudvarmes ter ; 
Pá l í fy Miklós hg. ; g rófok : Almássy Tasziló, Appony i 
Antal , Appony i Géza, Appony i Lajos , Ba t t hyány Iván, 
Ba t t hyány József id., Cebrián László, Cziráky Antal, 
Dessewffy Alajos, Dessewffy Béla, Dessewffy Dénes, 
Es te rházy Dániel, Es te rházy Ferencz if j . , Es te rházy 
Jenő , Es te rházy Miklós Móricz, Es te rházy Sándor, Es ter -
házy Pál , F o r g á c h István, H u n y a d y Imre, H u n y a d y 
László, Kará t sonyi Aladár, Kará t sonyi Jenő, Mailáth 
I s tván Géza, Mailáth György, Mailáth József , Pálffy 
Mór, Pe jácsev ich László id., Somssicli Adolf, Szapáry 
Is tván, Széchényi Kálmán, Szirmay György, Wenckhe im 
Dénes, Wenckhe im Géza, W e n c k h e i m Is tván, Zichy 
Ágost , Zichy Aladár , Zichy János , Zichy Nep. János 
id., Zichy Nep. J á n o s if j . , Zichy József , Zichy Nándor 
id., Zichy Nándor if j . , Zichy Pá l Ferencz , Zichy János 
i f j . ; Rédl Béla, Réd l Lajos , Révay Gyula, Sennyey 
Béla ; Dezasse Emi l gr., Máriássy János br., Odescalchy 
A r t h u r hg., Pá l f fy Béla gr., Pongrácz Ágos ton gr., 
Rudnyánszky József báró, Szécsen Antal gr., Sztáray 
Nep. János gr., Yécsey Miklós br., Zichy Gábor gr. 

Elnök : A szavazatok összeolvasása véget t az ülést 
néhány perezre fe l függesztem. 

(Szünet után.) 
Elnök: Az ülést ismét megnyi tom. A jegyző urak 

összeszámítván a beadot t szavazatokat, (Hal l juk! Hall-
j uk ! ) az eredmény a köve tkező : beadato t t 198 szava-
zat, ebből 102 igen-nel, 96 nem-mel, (Éljenzés balfelől.) 
és igy a törvényjavas la t 6 szavazattöbbséggel a rész-
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letes tárgyalás a lapjául e l fogadta to t t . (Él jenzés bal-
felől.) 

Következik a részletes tárgyalás . Mélt. fő rendek ! 
A törvényjavas la t 96 §-ból ál l ; én azt hiszem, hogy a 
mélt. fő rendek mindegyike ugy is t i sz tában van aziránt, 
hogy melyik szakaszhoz van észrevétele. H a mél tóz ta t -
nának belejegyezni , köve the tnők a már többször köve-
te t t gyakor la to t , hogy csak a szakaszok száma olvas-
tassák. (Helyeslés.) A méltóságos fő rendek közül azok, 
a k iknek valamely szakaszhoz észrevételük van, mél-
tóztassanak az illető szakasznál j elentkezni, (Helyeslés) 
mél tóz ta tnak ebbe be leegyezni? (Igen!) Következ ik a 
részletes tárgyalás ! 

Bánffy György gr. j egyző : (olvassa a czimet és a 
1—3—4. §§-t, melyek észrevétel né lkül e l fogadta tnak, 
olvassa a 35. §-t.) 

Odescalchy Ar tú r hg. : Nagymél tóságú elnök ur ! 
Méltóságos fő rendek! Az u tóbb i években tapaszta l tuk, 
hogy a rohamosan fe j lődő sajtó, kivál t azon oknál fogva, 
mivel mond juk , nagyobb részben u j polgár társa ink ke-
zébe kerül t , nye lvében igen nagy csorbákat szenvedet t . 
Nem látom okát, hogy ezt á tv igyük a tö rvényhozásba 
is, és ot t a hol eredet i magyar ki té te leket alkalmaz-
hatunk, u j , és rosszul csinált neveke t és szókat alkal-
mazzunk. Ma már u g y látszik a körü lmények fe j lődése 
fo ly tán in r e g n u m olim Marianum a „kereszt név" is 
ki lesz küszöbölve. Méltóztassék legalább a he lyébe 
egy j ó pót ló magyar szót alkalmazni és nem az „utó-
név" szót. Nem is lenne ez más min t a „Nachname" 
forditása, a német azonban „vorname u -nak nevezi ; 
igy is, úgyis rossz. 

Elnök : Engede lme t kérek ; t án a 38. §-hoz méltóz-
ta t ik szólni? 

Odescalchy Ar thu r herczeg : Az egész fe jeze tben 
sürün fordul elő, tehát nehogy inconsequent ia ál l jon 
elő, már i t t felemlitem. 

Elnök: Tehá t ál talában mél tózta t ik a kifejezés 
ellen szólni? 

Odescalchy Ar thu r herczeg : Miután az u tónév soha 
magyar szó nem vol t és nem is lesz, hanem a „veze-
téknév" , „keresztnév", „csaladnév" ki fe jezések használ-
tat tak, bá tor vagyok ajánlani, hogy ha már a „kereszt-
nevet" kiküszöbölni mél tózta tnak, használ juk a „személy-
név" k i fe jezésé t : „Personen-Name" „nomina persona-
lia", (Helyeslés balfelől) a „személynevet" megkülön-
böztetőleg a „vezetéknévtől" . A ján lom módosi tásomat 
elfogadásra. (Helyeslés jobbfe lő l és fe lk iá l tások: E l fo -
gadjuk!) 

Hieronymi Károly belügyminiszter : Nagymél tóságú 
elnök ur ! Méltóságos főrendek ! El ismerem, hogy e szó 
„utónév" u j és eddig nye lvünkben szokatlan. Az előt-
tem szólott mél tóságos főrendnek tökéle tesen igaza van, 
hogy a közönséges életben mindig „családnév", „veze-
téknév" és „ke re sz tnévé rő l beszélünk. De e törvény-
ben, mely nemcsak a keresztények, hanem a keresz-
t ény valláshoz nem tar tozó ál lampolgárok anyakönyve-
zéséről is szól, a dolog természete szerint a „kereszt-
név" szót nem használhat juk, egy más kifejezést kell 
tehát használnunk. Azt hiszem azonban, hogy ez a szó 

„u tónév" épen oly jó, min t az e lőt tem szólt mél tóságos 
fő rend i t a g ur javasol ta „személynév" ; mer t ez ép oly 
szokatlan a közönséges é le tben és nyelvhasználatban, 
min t az „utónév" . 

É n tehá t t isz te le t te l ké rem a méltóságos főrende-
ket , hogy miu tán már a képviselőház és magának a 
mél tóságos főrendiháznak b izot t sága is m e g n y u g o d o t t 
ebben a szóban, mél tóztassék azt szintén elfogadni . 
(Helyeslés.) 

Szontágh Pá l : Nagymél tóságú elnök ur ! Méltósá-
gos fő rendek ! É n merőben pá r to lom hg. Odescalclii 
főrendiházi t a g ur módosi tását , mer t valóságosan már 
annyi ra el vannak — h o g y én is haszná l jak egyet — 
..telitve" tö rvénye ink mindenfé le eddig hal lat lan és 
gyakor la tban n e m levő iuridicai j argonnal , hogy szinte 
jó l esik, ha valakinek figyelme effélére is k i te r jed . 

I smét lem t ehá t : ha csak egyszer a beve t t és or-
szágszerte l egnépszerűbb „keresztnév," vagy „vezeték-
név" használa tá t nem aka r j ák elfogadni, az „u tónév" 
he lye t t a „személynév" be ik ta tásá t k ivánom. (Felkiál-
tások : Maradjon.) 

Elnök : Kiván-e m é g valaki szólni ? H a szólni senki 
sem kiván, a v i tá t bezárom. A kérdés az lesz, méltóz-
ta tnak-e e l fogadni Odescalchi A r t h u r hg. főrendiházi 
t ag ur i n d í t v á n y á t ? A kik e l fogadják , mél tóztassanak 
felállani. (Megtörténik) . 

A többség nem fogad ta el, t ehá t marad az ere-
deti szöveg. Köve tkez ik a 36. §. Bánffy György gr. 
j egyző : (Olvassa a 36—86. §§-okat, melyek észrevétel 
nélkül e l fogadta t tak , olvassa t ovábbá a 87. §-t.) 

Császka G y ö r g y kalocsai érsek : Nagymél tóságú 
elnök ur ! Méltóságos fő rendek ! Nehéz megér teni , h o g y 
a tö rvény javas la tnak következő in t ézkedése : „oly gyer -
mekeknél , a k iknek szülői magya r á l lampolgárok és 
valamely tö rvényesen el ismert val lásfelekezethez tar-
toznak, az állami születési anyakönyvbe a gye rmek val-
lása a fennál ló jogszabá lyoknak megfele lőleg be jegy-
zendő" — miér t szorí tkozik csupán csak a tö rvényesen 
elismert, vagy el ismerendő val lásokra és miér t nem 
te r j esz te t ik ki egyszersmind a beve t t val lásokhoz tar-
tozókra is. 

(Fölkiál tások balfelől : K i t e r j e d azokra is !) Sze-
r in tem tehá t i t t is nem csak „ törvényesen el ismert" 
hanem „beve t t " val lásokról is kel lene szólni s e szó 
i t t be ik ta tandó lenne. 

Hieronymi Ká ro ly be lügyminisz ter : Nagymél tóságú 
elnök ur ! Méltóságos fő rendek ! É n abban a vélemény-
b e n vagyok, hogy az i ránt n e m lehet semmi néven ne-
vezendő kétség, hogy a tö rvényesen elismert vallások 
alat t a beve t t vallások is ér tendők. Több tö rvényünk 
van, me lyekben a bevet t és tö rvényesen elismert val-
lások együt tesen ezen egy g y ű j t ő név alatt használ-
ta tnak . H o g y egyebet ne említsek, pl. az 1878. tö rvény 
a bünte tő codex kizárólag mind ig csak a tö rvényesen 
el ismert val lásokról szól és kétségtelen, hogy ez alatt 
a tö rvényesen beve t t vallások is ér tendők. 

É n tehá t t isztelet tel kérem, méltóztassék a szöve-
get vál tozat lanul megtar tani . 

Császka György kalocsai érsek : Az elöbbeni tör-
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vényjavasla t okban mindenüt t előfordul a bevet t vallás 
emlitése. 

Hieronymi Károly belügyminiszter : De azokat, a 
hol ez a megkülönböztetés is előfordul, nem méltóztat-
tak elfogadni. 

Elnök : Kiván még valaki szólani ? Ha senkisem 
kiván szólani a vi tát berekesztem. Kérem azokat a kik 
a módositást elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg-
történik.) A többség az eredeti szöveget fogadja el. 
Következik a 88. §. 

Bán f f y György g r . j e g y z ő : (olvassa a 88-93. §§-at, 
melyek észrevétel nélkül elfogadtat tak ; olvassa a 94. §-t.) 
A 94. §-nál a következő módosi tvány adatot t be : (olvassa.) 
A felekezeti anyakönyvvezető akkor esik bünte tés alá, 
ha valamely közigazgatási vagy birósági hatóság felhi-
vására sem szolgáltat ja ki az illető anyakönyvi kivo-
natot. 

Császica György kalocsai érsek : Azért adom be a 
módosi tványt , mer t lehetnek esetek, hogy a magánfe-
lek, mint a múl tba és most is, ugy a jövőben is a kivo-
na toka t il letéktelenül kérik. 

Hieronymi Károly belügyminiszter : Méltóságos 
főrendek ! Ezen kihágási eset, a mint méltóztat ik látni 
a harmadik bekezdésből, a kir. járásbiróság hatáskörébe 
van utalva. Annak a cognit iója körébe tar tozik annak 
a megitélése is, hogy vá j jon illetékes egyén kérte-e az 
anyakönyvi kivonatot, mert ha nem illetékes egyén kérte, 
és az illető lelkész megtagadja a kivonat kiadását, a 
biróság őt ezért nem fogja elitélni. É n tehát azt hiszem, 
hogy ő exellencziáját ez meg fogja nyugtatni , miután 
ez nem vezérelhet semmiféle visszásságra, vagy vissza-
élésre. (Helyeslés balfelől). 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Talán egészen 
megnyugszik excellencziád akkor, ha utalok a 94. sza-
kaszkövetkező szavaira : „anyakönyvekből közhitelességii 
kivonatokat azeddigi módozatok mellett szolgál ta tn i . . ." 
Ez annyit jelent, hogy a hol és amely alakban, eddig 
kötelessége volt ezen kivonatokat kiadni, kötelessége 
lesz a jövőben is ott és abban az alakban kiadni. Vilá-
gos tehát, hogy olyan kivonatok kiadásának megta-
gadásáért, amelyeket eddig, az az jelenleg nem tarto-
zik k iadni : a jövőben őt felelősségre vonni nem lehet. 
(Helyeslés). 

Császka Gy. kalocsai érsek: Ebben megnyugszom ! 
Elnök: Tehát méltóztatik visszavonni a"módositást? 
Császka György kalocsai érsek : Visszavonom ! 

(Helyeslés). 
Zichy Nándor gr. : É n részemről magamévá teszem 

a módositást, mert jelenleg is tapasztaljuk, hogy 
olyanok részéről kivántatik az anyakönyvi kivonatok 
kiszolgáltatása, a kik arra nem illetékesek. A törvény 
ebben nem intézkedik, s a dolog a biróság önkényétől, 
az illető egy én s aj át arbitriumától függ, annak van kiszol-
gáltatva. Ez nem rendezet t jogi állapot! Hiszen bor-
zasztó az a birság mely i t t ki van róva. E n ezt mér-
séklendönek tartom, és ezért, fentar tom ő nagyméltó-
sága módositvány át. (Felkiáltások: Szavazzunk!) 

Enök: A k i k ő excellentiája inditványát elfogad-
ják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik). 

A többség nem fogadja el; tehát a 94. §. váltó 
zatlanul marad. 

Bánffy György j egyző : (olvassa a 95. és 96. §§-t, 
melyeket észrevétel nélkül elfogadnak). 

Elnök : (Halljuk ! Hal l juk !) E szerint a törvény-
javaslat végig letárgyaltatván, már most kérem, hogy 
azok, kik a törvényjavaslatot harmadszori olvasásban, 
ál talánosságban és részleteiben is elfogadják, méltóz-
tassanak felállani ! (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

E szerint a törvényjavaslat változatlanul elfogad-
ta tván (Élénk éljenzés) erről a képviselőház szokott 
módon értesit tetni fog. (Zajos éljenzés.) 

Kérek csendet ! Méltóztassék pár perczig türelem-
mel lenni, hogy mindjár t hitelesithető legyen a jegyző-
könyv s e véget t ne kel jen külön ülést tar tani . . . . 

Gáli József jegyző : (olvassa a jegyzőkönyvet) . 
Elnök: Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyvet hite-

lesitem. A legközelebbi ülés szokott módon fog a mélt. 
főrendek tudomására adatni. Ezzel az ülést berekesz-
kesztem. (Élénk felkiál tások: É l j en az elnök!) 

EGYHAVI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 16. A legutolsó püspöki konferencziá-

ról és az apostoli királyhoz szóló feliratról. — 
Az utolsóelőtti püspöki konferenczián a püspöki 

kar azt határozta, hogy bárhogy dőljön is el az egyház-
politikai reformok sorsa a főrendiházban, a legutolsó sza-
vazást követő napon a primási palotában gyülekezik egybe 
uj értekezletre. 

E határozat értelmében okt. 11-én délelőtt 10 óra-
kor össze is jöttek a püspökök a budavári primási palo-
tában, hol a primás elnöklete alatt tanácskoztak. Jelen 
voltak dr. Samassa József érseken, dr. Schlauch Lőrincz 
bibornok püspökön, dr. Schopper György rozsnyói, Lön-
hart Ferencz erdélyi, Hidasy Kornél szombathelyi püs-
pökön kivül, a kik az előző konferencziára az ország fő-
városába feljöttek, valamennyien. 

A primás rövid imával nyitotta meg a tanácskozást 
és kijelentette, hogy a magyar főpapság elfoglalt elvi ál-
láspontjához a főrendiházi szavazás daczára szigorúan ra-
gaszkodik s az alkotmányos ellenállás minden eszközével 
fog küzdeni az egyházra sérelmes reformjavaslatok ellen. 
A dolgot még nem tekinthetik befejezettnek, minthogy a 
javaslatokat csak a szentesítés teszi törvénynyé. Meg fog-
ják tehát tenni a legutolsó lépést a koronánál és testüle-
tileg fogják kérelmezni, hogy a sérelmes javaslatokat a ki-
rály ne emelje törvényerőre. 

Másik tárgya az értekezletnek a kongrua-ügyek fö-
lött folytatott tanácskozás volt. 

Az országos kongrua-bizottság tudvalevőleg Császka 
György elnöklése alatt albizottságot küldött ki, hogy a 
püspöki kar álláspontjának végleges megállapítása vé-
gett javaslatot tegyen. 

A konferenczia azt határozta, hogy a tanitó-rendek 
javadalmai a kongrua-alap összeírásánál nem vétetnek 
tekintetbe ; ellenben a kultuszminisztert fölkéri a püs-

i pöki kar, hogy ugy a katholikus alapokat, valamint az 
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alapítványokat rendeltetésüknek megfelelőleg egyházi és 
iskolai czélokra fordítsák. 

A tanitórendek javadalmaira vonatkozólag hozott 
püspöki határozat következtében a lapunkban megindított 
s a jövö számban folytatandó tanulmánynak ezentúl tehát 
csakis doctrinális értéke és éle lehet. 

A mi a püspöki karnak az apostoli királyhoz szóló 
feliratát illeti, hát az valóban gondviseléses tett, főpász-
toraink utolsó apostoli szózata a király lelkiismeretéhez. 
S éppen azért, mert ez a nevezetes szózat egy bizonyos 
„monitum secretum" jellegével kell hogy birjon, legalább 
is a királyi tudomásvételig, s mert arról nyilvánosan is 
az hirdettetett, hogy az egyelőre nem képezheti a közön-
ség olvasásának tárgyát, hát mi, mi hallgatunk annak még 
tartalmáról is, mert azt tartjuk, hogy a secretum regis, a 
királyi secretum, egy királyi lelkiismeret secretuma meg-
érdemli azt a tekintetet, hogy midőn a sacerdotium négy-
szemközt monitum secretum-ot ad az imperiumnak, akkor 
ne C3ak mondjuk, hogy a monitum nem a közönség elé 
való, de annak tartalmát se adjuk a király előtt tudomására 
a közönségnek, hanem csak annyit mondjunk, hogy fel-
irat megy a királyhoz — és ezzel punktum. Tényleg ne 
czáfoljuk meg a monitum secretumról adott kijelentésün-
ket. A mi a felirat felmenetelének jelentésén kivül és 
felül van, az mind a prudentia pastoralis ellen van, melyet 
a sajtótól hiába várunk. 

Tekintsük a püspöki feliratot a király lelkiismereté-
hez a maga magasztos felségi pro foro conscientiae szóló 
jellegében, s akkor belátjuk,^hogy csakugyan tisztelni kell 
a secretum regis-t. 

A testvéri korrekczióra nézve maga Krisztus Urunk 
azt állította fel első elvül, hogy „corripe eum inter te et 
ipsum solum", azaz négyszemközt. A sacerdotium elsőben 
mint testvérét tekinti az imperiumot, s mielőtt hivatalo-
san és nyilvánosan mondana Ítéletet az impérium felett, 
testvériesen meginti négyszemközött. Ez a lelkeket sze-
rető, kereső és paczifikáló krisztusi eljárás, ez a pruden-
tia postoralis, melyre a szabadelvű sajtót persze sem 
kioktatni, sem kötelezni nem lehet. 

Mi lett volna most, ha az egyházellenes, zsidó-sza-
badkőmüves és protestáns sajtó világraszóló zajt csap s 
lármás csetepatét indit a felirat tartalma körül, még 
mielőtt a felirat a király kezébe került volna ? ! = 

Bruxel les , okt. 13. Az uj politikai választási szer-
vezetről. — 

Holnapután, vagyis vasárnap választ Belgium népe 
76 senátort és 152 képviselőt. Ez a nap rendkívüli neve-
zetességgel bir a „minta alkotmányu modern állam" tör-
ténetében. A szavazati jognak souffrage universessé, vagyis 
minden 25 férfiura való kiterjesztése, a pártok megvál-
tozott helyzete, az uj helyzetek uj szükségletei — mind, 
de mind, nagyon érdekesek és sok tanulságot rejtenek 
mébökben. A mi a katholikus világot leginkább érdekli, 
hogy a keresztény demokraták vagyis néppártiak, mint 
külön párt, bár szövetségben az eddigi katholikus konser-
vativ párttal, most szerepelnek először az urnáknál. 
Hogyha jelöltjeik a szocziálisták és szabadelvű kerületek-
ben csakugyan győznek, akkor övék lesz a jövö, mert az 
ő eszményök, a keresztény társadalom, népuralomra fek-
tetve ez által sanctiót kapna. De ne töltsük az időt 
prognostikonokkal. Lássuk mindenek a küzdelem terét : 

Belgium politikai választásainak u j szervezetét. Ez egé-
szen u j és páratlan. Merész, de tekintve a jelen idők de-
mokratikus irányzatát, következetes és tapintatos. 

Minden belga férfiú, ha 25 éves, választhat a kép-
viselőházba, ha 30 éves, választhat a senatusba is. A kik 
képtelenek vagy méltatlanok e souverain jog gyakorlá-
sára, azokról a törvény kellő szigorral intézkedik. A sza-
vazásra való jogosultság háromféle : egyszerű, kettős, 
hármas. Vagyis vannak, kiknek szavazata egyet, vannak, 
kiknek szavazata kettőt, vannak, kiké három szavazatot 
számit. Az igy keletkezett 1 vagy 2 pótszavazatra jogo-
sultak azok a 35 éves polgárok, kik családapák, kik 
továbbá bizonyos fokú jobbmód felett rendelkeznek és a 
kik diplomások stb. 

A szavazás jogának kiterjesztése a választók számát 
megtizszeresitette, mig a szavazatok száma megtizenhat-
szorosodott. A választók száma 1892-ben 135,000-re rú-
gott, 1894-ben a választók száma a következő : 1. a kép-
viselőházra nézve az 1 szavazattal biroké 853,628 ; a 2 
szavazattal biroké 293,678; a három szavazattal biroké 
223,381, vagyis összesen 1.370,687. 2. a senatusra nézve 
1 szavazattal birnak 647,678 ; 2 szavazattal 285,862 ; 3 
szavazattal 215,174, vagyis összesen 1.158,714 választó 
1.874,924 szavazattal. Belgium lakosságának száma 6 mil-
lió 300,000 levén a képviselőházra szavazni jogosultak 
közöl 218 és 334 szavazat esik 1000 lakosra. Figyelemre 
méltó, hogy mig egyszerű szavazók (1 szavazattal birók) 
száma tetemesen meghaladja a több szavazattal birók szá-
mát, t. i. 853,000 a több szavazattal birók 517,000 szá-
mával szemben : az alatt a több szavazattal birók szava-
zata ugyan oly arányban haladja tul az egy szavazattal 
birók szavazatának számát, lévén köztük az arányszám a 
következő : több szavazattal birók szavazatának összege : 
1.258,000, egy szavazattal birók szavazatának összege : 
853,000. Még egy jellemző adat. Bruxellesben, az ország 
fővárosában van 154,000 szavazó 236,000 szavazattal. Ez 
előtt volt csak 24,000 szavazat. 

Ez a szervezet. 
Most, ez a szervezet, nagy változást okozott vala-

mennyi párt programmjában és jelöléseiben. A programmba 
valamennyi párt bevette a gazdasági reformokat s jelölt-
jei közé, kik eddig többnyire városi urak valának, fold-
miveseket és munkásokat is beiktatott. Valóságos népkor-
mányzás készül tehát Belgiumban. 

Az igy u j alapokra fektetett választásoknál 5 párt 
jelentkezett: 1. a régi katholikus konservativ párt, élén 
Bernaerttel és Woertével, kik egymással nem a legbensőbb 
nézetközösségben élnek. 2. a katholikus néppárt, a mely 
a franczia keresztény socziális párt vezéreinek, de Mun 
grófnak programmját követve, jeles vezérek köré sora-
kozik, milyenek például abbé Pottier, Harlez kanonok, 
a löweni kath. egyetem tanára, Kurth liègei egyetemi 
tanár, a jeles kultúrtörténeti iró. Ez a két párt képezi a 
jobboldalt, erős reménynyel a többségre. A baloldal a 
következő három frakczióból ál l : 3. a doktrinér liberális 
párt Frère-Orban, Bara, Graux stb. vezetése alatt. Val-
lásgyülölő, önző, gazdag polgárok pártja, 4. a radikális 
párt Janson vezetése alatt. Vallásgyülölő, államszocziá-
lista párt. 5. szocziálista párt atheizmussal és kommuniz-
mussal mint végczéllal, Auseele és Vanderwelde párt-
vezérségével. 

Hogy a fent ismertetett választási szervezetet a volt 
képviselőház uralkodó kath. többsége készítette, az a kö-
rülmény kettőre mutat : a belga katholikusok bátorságára 
és életre valóságára. Nem félnek a néptől, mert megtesz-
nek érte mindent Igy győzték a doktrinér belga szabad-
elvűeket. Népet nevelni és reá hivatkozni — ez a katho-
liczizmus utja ebben a híres szabadelvű korszakban 
világszerte. 
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Páris, okt. 10 (Ered. tud.) Jules Simon vallomása a 
franczia ifjúságnak a se Istent, se felsőbbséget nem ismerő 
anarchizmus által való megmételyezettségéről. — 

Jules Simon, akadémikus, volt közoktatásügyi mi-
niszter, a „szabad" gondolkozó vagyis raczionálista filo-
zof, a ki maga is nagyban hozzájárult a „laiczizáczió" 
diadalához Francziaországban, de a kinek a szemet tanai-
nak fanyar gyümölcsei most felnyitották, bevallja, hogy a 
franczia ifjúság az anarchizmus által meg van mételyezve. 
Okául e szomorú jelenségnek azt a harczot bélyegzi meg, 
melyet a laiczizáczió czimén a vallási eszmék ellen foly-
tattak. 2) 

„Felvetettek azt a kérdést, igy ir a hires akadémi-
kus, vájjon a pap a tanrenden kivül eső órákban és ki-
zárólag a családapák tekintélyének védelme alatt, adhat-e 
hitoktatást? Nem. Nem volt szabad a papnak még csak 
ezt se tenni. Felvetették, vájjon a tanitónak szabad-e a 
gyermekeket templomba vezetni? Nem volt szabad. Vaj 
jon a szülők kívánságára szabad e a tanitónak a gyerme-
keket a katechismusból kikérdezni? Azt felelték, nem. 
Nem volt szabad. Ki volt mondva, hogy jövőre papi és 
szerzetesi ruha az iskolákban soha többé látható ne le-
gyen. Száműzték az iskolából a feszületet, a vallásos ké-
peket, a szentírásból vett feliratokat is ; a törekvés oda 
is kiterjedt, hogy az iskolai könyvtárakból minden könyv 
kiküszöbölve legyen, a melyben ez a szó „Isten" előfor-
dul. Bizonyára nehéz feladat; mert ezzel a könyvtárak 
halálos Ítélete lőn kimondva. 

„Miután „laizálták" az iskolát, neki estek az utczának, 
hogy azt is laizálják. Kitiltották az utczából a processió-
kat, a kalváriákat, a szent szobrokat. Arról is kezdtek 
már beszélni, hogy eltiltják a harangozást. A „törvény" az-
tán behatolt a kórházakba, amaz ürügy alatt, hogy a bete-
geket védelmezi a missionáriusok s a betegápoló szerzetes-
nők ellen. Laiczizálták az igazságszolgáltatás termeit is. 
Indítványozták, hogy az esküt egyszerű becsületszó he-
lyettesítse. Miért? Azt mondták, mert a becsületszó „pol-
gári", az eskü klerikális dolog. A „reform" a fegy- és fog-
házakra is kiterjedt, sőt a hadsereget és tengeri haderőt 
is megnyerte. Egy samamegyei prefektus minden keresz-
tet összehalmozott az iskolákból és tömegesen bedobatta 
egy gödörbe . . . 

„Es az eredmény? Az eredmény ez volt: 
„A pap eltűnése, a szerzetes kizárása, a káté el-

itéltetése és üldözése mintha becstelen könyv volna, az 
imázás abbahagyása és eltiltása, a vallásos gyülekezetek-
kel való oly bánásmód mintha összeesküvők összejövetelei 
volnának, •— mind ez hangosan és szakadatlanul beszélt 
a gyermekek lelkéhez. A gyermek folytonosan hallani volt 
kénytelen, hogy a társadalom gyermekczipőitől szabadult 
meg, hogy magát a vallás gyámkodása alól emanczipálta. 
Mi volt természetesebb, mint, hogy a gyermek is meg-
tette a maga következtetését és most magát minden 
gyámkodás alól kivonandónak tartja. A társadalom, mi-
dőn a gyermeket iskolába kényszeritette s abban lefogva 
tartotta, a gyermek gyengeségén végrehajtotta azt a „jo- i 
got", melyre hivatkozhatott, az erősebb „jogát" a gyenge J 
fölött. De bezzeg, ha nagy lesz, gondolá magában a ; 

Divatos szólam. A katholikus latin nemzeteknél jö t t di-
vatba s jelent egy egész világnézletet, jelenti az emberi társadalmi 
életnek Isten, vallás, különösen kereszténység, katholikus egyház 
és papság nélkül való átalakitását. Ide tartozik a polgári házasság 
a „laicus" vagyis a positiv vallásnélküli iskola, a „polgári kereszt-
ség", a polgári temetés stb. Isten és vallás nélkül. 

2) Ha jól emlékszünk, maga Jules Simon is irt iskolai hasz 
nálatra egy u. n. „laikus kátét" , vagyis polgári erkölcstani tan-
könyvet, positiv vallás vallása és követése nélkül. 

gyermek, az ő joga is más korlátot nem fog ismerni, 
mint az erőét ; az élet harczát ő minden fék és szabály 
nélkül fogja megvivni, ösztöneit és szenvedélyeit bizony 
nem fogja holmi u. n. szabályok által korlátozni engedni, 
melyeket egy maroknyi szövetkezett kiváltságos a nép el-
nyomására gondolt ki ; minden emlékét a múltnak, mint 
valami rossz álmot, le fogja rázni lelkéről, és hagyomány, 
tisztelet, hit. vallás nélkül, nem félve csak az erősebbtől, 
nem törekedve másra, mint kivánságainak kielégítésére, 
végre, gondolja magában ez az ifjúság, boldognak fogja 
magát érezhetni. Miért ? Ugyan miért ? Mert az emberi 
élet alapfeltételeiről áttért egy vadállat életének alapfel-
tételeire.11 

Ezt mondja Jules Simon.x) 

V E G Y E S E K . 
— Megindidt a hajsza az egyházi vagyon ellen. Elő-

ször is a kath. vallás- és tanulmányi alapot támadják. 
40 millió értékű vagyon — szép jószág. A radikális 
liberalizmus egyik főközlönye, az „Egyetértés", „Az ellen-
őrzetlen vagyon" czimén, és azon a „czimén", hogy az 
1848-iki törvényhozás „elfeledkezett tüzetesebben intéz-
kedni és azt az országgyűlés ellenőrzése alá nem ren-
delte", továbbá az 1848. 3. t.-cz. „czimén", mely azt 
rendeli, hogy ezen alapok „az ország javára czélzó 
rendeletüknél fogva törvényhozási felügyelet és ellen-
őrzés alá tar toznak", azt indítványozza, hogy a kath. 
vallás-'ós tanulmányi alapok állami „ellenőrzés" alá vétes-
senek, vagyis az egyházi javak seculárisátiója, confis-
catiója, elrablása kezdetét vegye. Ez a válasz, a bosszú 
válasza a Szilágyi Dezső által vezérelt radikális szabad-
elvüség részéről Zichy Nándor gróf azon vádjára, melyet 
a főrendiházi vitában e j te t t ki ajkáin, hogy a katholi-
kus vagyon kormányzati czélokra fordí t tatnak. Sión 
őrei vigyázzatok ! 

— Ki az a Pápay ? Mindnyájan ismerjük őt. Derék, 
finom ember a király oldala mellett. De azt nem tud-
t u k m é g eddig róla, hogy oly hatalmas ember, a milyennek 
Szilágyi miniszter festet te le pozsonyi beszédében. 
E b b e n azt mondot ta a vasgyúró miniszter, hogy a három 
letárgyalt kulturharczos törvényjavaslat királyi san-
ctiója „nem késhetik, mióta Pápay meggyógyulván, át-
vet te hivatalát." Hát , hogy Pápay befolyásos ember, azt 
mindenki tud ja ; de hogy ily hatalmas volna, hogy a királyi 
sanctio az ő személyétől függne, azt még nem tudtuk. 

— A Szent-István-Társulat tudományos és iro-
dalmi osztálya 1894-ik évi október hó 18-án délután 4 
órakor osztály-gyűlést tart. Tárgysorozat : 1. Folyó ügyek. 
2. Előadó-választás a II-dik szakosztály részére. 3. Tag-
ajánlás. 4. Dr. Czobor Béla felolvasása a spalatói archaeo-
logiai kongresszusról. 

— A Szent Imre egyesület f. hó 14-én tartotta ala-
kuló közgyűlését saját helyiségében. A megejtett választás 
eredménye a következő : elnök Zichy János gróf, alelnök 
Claudi Mihály, titkár Lengyel Zoltán, jegyző Müller 
Ferencz, pénztáros Erdőssy Jenő, könyvtáros Karla József, 
ellenőr Hauer Gyula, háznagy Gremsberger Károly. Vá-
lasztmányi tagok : Dietl Lajos, Hegedűs Aladár, Nagy 
Árpád, Révy László, Szöllössy Oszkár, Turner János, 
Vértessy Géza, Wehner Károly. 

') És nálunk most csinálják az egyház és az állam elválasz-
tásának, az állam „souverainitásának" ezt a — „nagy reform"-ját ! 
Dicső re form: áttérés „egy vadállat életének alapföltételeire !" 

A szerk. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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ügyében. — Katii. Tevékenység. Két katholikus nagygyűlés kilátásban. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Az ország biboros hgprimásának egy pro vi -
dencziális gondolata és tette. 

„O pasteurs d'Israël, élargissez vos 
entreilles, soyez pères ; ce n'est pas 
assez: soyez mères." lénélon. 

Mikor szentséges atyánk, a pápa, néhány 
hét előtt, a nagy szünidők alatt, néhány pré-
montrei rendű magyar szerzetest magán audien-
ezián fogadott, a többi közt azt kérdezte tőlük : 
„Quid facit Cardinalis Vaszary?" A világegyház 
magas kormányzásának gondjait nem érző jólelkű 
szerzetesek feleletükben a pápa kérdésének ma-
gas szárnyalását talán szerénységből is nem kö-
vették s a mindennapi élet köréből merített 
válaszszal azt felelték : „Hála Istennek, egészsé-
ges és jól érzi magát." De a pápa kipótolta, a 
mi a magasztos szárnyalásra nézve e feleletben 
hiányzott és uj kérdésével: „Est in augustiis?" 
— felemelte a társalgást ismét pápai, magas, 
oktató szinvonalra, a melyen nekünk papoknak 
a kegyelet és tisztelet amaz előkelő nemével, 
ama hő érzelmeivel kell főpásztorainkra fölte-
kinteni, a melyeket az apa és az anya gondo-
lata támaszt a nemes és magasztos érzelmekre 
nézve el nem fásult szivekben. 

Mert valóban, kik az ország millióinak lelki 
üdveért első sorban viselik a felelősséget — s kiket 
az Ur első sorban fog felelősségre vonni, mert 
másod, harmad stbi sorban a sirba szállt nem-
zedékeket fogja Ítélete alá venni mulasztásaikért 
— Magyarország kilenczszázados keresztény álla-
miságának tönkremenéseért és uj kiküzdésének 

szükségességeért, — azok bizonyára egy atya és 
anya lelki szorongattatásainak mindenaggodalmán, 
kínján ós fájdalmán keresztül esnek s érettünk 
a golgothai keserves kereszthalál kelyhéből mé-
lyen kénytelenek naponkint üríteni. Azt olvas-
tam valahol, hogy szent Athanáz sirjára ez van 
felirva : „A püspöki gyürü és kereszt ragyogó kin-
csek ; de az utolsó Ítélet napján ki fog tűnni, 
hogy mily rettentően nehezek." 

A főpásztori gondok, melyek sokszor ugyan-
csak igénybe veszik egy-egy világosan látó elme 
és érzékeny sziv húrjait, sokszor oly hatással 
vannak egy-egy főpásztor lelkére, mint a tüz 
világtengerének titkait magában rejtő aczél, ha 
kovához erősen odaütjük. A lelki gondoktól vert 
főpásztori lelkek szikrát hánynak magukból, fényt 
és uj életre keltő meleget árasztanak szét magok 
körül. 

Ily gondviseléses gyújtó szikra pattant ki 
Vaszary Kolos bibornok lelkéből, midőn király-
váró gondjai közt Balassa-Gyarmaton „Nógrád-
és a szomszédos megyék nagy hölgyközönségének" 
tisztelgését fogadva, az üdvözlő beszédre oly vá-
laszt adott, a mely, mint az a lap mondja, mely-
ből a tudósitást átvesszük, „Magyarország höl-
gyeihez (összes keresztény nőihez, mondjuk mi) 
intézett szózat jelentőségével bir." Az ország 
első főpásztorának úttörő szózata Magyarország 
keresztény nőihez az emiitett lap tudósítójának 
feljegyzése szerint1) ez volt: 

„Itt látva Nógrád hölgyeit, a magyar anyá-

*) Budapesti Hirlap, szept. 18. 
307 



304 RELIGIO. 304 

kat és leányokat, önkéntelenül visszaemlékezem 
gyermekkoromra s áldom azt a kezet, mely ak-
kor ápolt; hallani vélem most is az ajkakat, 
melyek imádkozni megtanitottak ; s ma is érzem 
a sziv lüktetését, mely érettem dobogott. Kép-
zelhetik, miért emlitem ezeket? — Mert át va-
gyok hatva annak a viszonynak a rendkívüli je-
lentőségétől, mely az anyát gyermekéhez fűzi s mely 
a gyermek nevelésére, jövő hivatására messze kihat. 
Csak a nők vannak azzal a gyengédséggel, azzal 
a szeretettel, azzal a türelemmel megáldva, mely-
nél fogva a társadalmi élet tág mezején is igen 
nagy és jelentékeny hatásn szerepet tölthetnek 
be. Azzal végezte a primás beszédét, hogy kí-
vánja a tisztelgő hölgyeknek, fejtsék ki ők is 
azt az áldásos tevékenységet, melyet tőlük az egyház 
s magyar hazánk vár, mert e haza a világon 
páratlanul álló előjogokkal, kedvezményekkel ru-
házta föl a magyar nőt. Végül megköszönte a 
tisztelgést s valamennyi hölgyhöz intézett pár 
szives szót." 

Magyarország első főpásztora e szózatban a 
keresztény vallásért folyó nagy harczban a ke-
resztény nők, a keresztény anyák szivére appel-
lált ; Magyarország társadalma és államisága 
keresztény jellegének védelmére és fentartására 
a keresztény nőket szólította fel, kik a keresz-
tény vallásnak női méltóságuk s anyai jogaik 
emancipátióját s biztosítását köszönhetik. Mi volt 
a nő a minta-jogtudomány államában, a pogány 
római birodalomban? Röviden bajos az ő leal-
jasitását leirni. Halikarnaszi Dénes elég röviden 
mindent megmond: „Urbis conditor maritis 
omnem in uxores potestatem concessit hasque in 
eorum manu ac mancipio esse iussit, dum penes 
viros non solum domesticum impérium, sed 
ipsum ius vitae ac necis esse voluit." A férj ön-
kényére hagyott tárgyszerű, az önálló személyi-
ség jogaitól megfosztott lény, ki élt vagy halt, 
a mint a férj önkényének tetszett : ez volt a nő 
a keresztény vallás előtt — s ez nagyjában 
most is, a keresztény vallás oltalma nélkül. 

Valóban, Istentől sugallt gondolat volt tehát 
a keresztény vallás védelmére a keresztény nők 
és anyák szivét szólítani fel. A földön Isten 
után nincs nagyobb hatalmasság az anyai szere-
tetnél, az első és legfőbb nevelőnél. 

Egy nagyérdemű németajkú keresztény em-
bernevelő az anyákat röviden „diese unabsetz-

') Lib. 2, c. 26. 

baren Schulinspektoren" czimmel ruházta fel. 
Erre az isteni hatóságra a keletkezőben levő 
magyar állami omnipotencziával szemben, mely 
az Istent az egyházban nem akarja sem észre-
venni, sem respektálni, talán már nem sokára 
nagy szükségünk leszen. Azért legközelebb arról 
fogunk irni, hogyan lehet és kell Magyarország-
ban a keresztény vallás, a katholikus egyház 
védelmére a keresztény nők és anyák szövetsé-
gét megalkotni és egyesületi alakba önteni. 

Addig is hálás szívvel s hódoló tisztelettel 
üdvözöljük Magyarország bíboros hgprimásának 
úttörő szózatát a keresztény magyar nők istenes 
szivéhez, a keresztény magyar anyák öntudatá-
nak magas, Istentől szentesitett méltóságához. 

* 
* * 

H a l b i k C y p r i a n , 
az uj tihanyi apát. 

E z e n szép hangzású névnél a pannonhalmi t radi t iók 
h iva to t t közve t í tő jé t t isztel jük. 

Veszprémvármegye törzsgyökeres magyar falujá-
ban, Dákán 1840. évi jul . 6-án pi l lantot ta meg a nap-
világot. Akkor , midőn a nemzet i ébredés a magyar 
kedélyeket te l jesen igénybe vet te . — Batthyányi Lajos 
bi r toka vol t ez és i t t érte el egyik legfényesebb szó-
noki ha tásá t Vaszary Kolos, midőn mint pápai kezdő 
t anár a veszprémmegyei kü ldöt t ség élén üdvözölte a 
nemzet i vé r t anú hazatérő özvegyét. A magyar minisz-
tere lnök gyászos sorsa oly közel ér in te t te Dáka lakóit, 
hogy a kis Halb ik kedélye al ighanem már akkor borul t 
el oly édes-bus fá jdalommal , mely beszédes szemének 
sötét bogarán örökös könny gyanán t r agyog mai napig is. 
Az utolsó magyar szabadságharcz lezajlása u tán a pápai 
gymnas ium tanu ló ja let t az iparkodó i f ju . A főgym-
nasiumi osztályokat Győrö t t végezte. É s mint Pápán 
F ü s s y Tamás igazgató, ugy Győrö t t Szabó Otmár, 
Fáb i án Ambrus , F o j t é n y i Kasszián, ma jd Rómer Flór is 
je les benczés tanárok ha to t tak a szépen fej lődő fiatal 
emberre, hogy 1857. szept. 8-án ő is benczés növendék-
papnak öltözött be. Iskolatársa Steiner Fülöp püspök 
akkor már győri kispap volt. A négy évi h i t tudo-
mányi tanfo lyam elvégzése u tán 186*2. jun . 10-én Pan-
nonhalmán ünnepélyes fogadalommal hűséget esküdöt t 
azon rendnek, melynek u tóbb nemcsak tör ténet i rója , 
de egyik kiváló clisze lőn. Miután az egyházilag tör-
vényes kor t elérte, 1864. jul . 31-én áldozó pappá szen-
te l ték fel. Már ekkor fe l ismerték benne a kiváló szó-
noki tehetséget , hogy mind já r t a pannonhalmi székes-
egyház szónokává te t ték . 

K i is fe j leszte t te ez iránybeli rá te rmet t ségé t 
annyira, hogy előadásának tapin ta tos választékossága 
tökéletes összhangzásba hozta megnyerő szép külsejé-
vel egész életére. 

Ez a r i tka és minden körü lmények közöt t i r igylésre 
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méltó szónoki verve elkísérte a komáromi ka thedrá ra 
ugy, min t 1866 óta a győr i főgymnas iumba is. E z e n 
u tóbbi in tézet éppen Halb ik t anárkodásának i t teni 
korszakában emelkedet t oly hirnévre, l iogy m é g sokára 
azután is a r end legjelesebb főgymnas iumának ta r to t -
ták. Schiebinger Emil , Méry Etel , Vaszary Kolos, 
Halb ik Cyprián, Abday Asztrik, B ie rbauer L ipó t és 
Vil lányi Szaniszló oly korszakot alkotó működés t 
f e j t e t t ek ki, hogy az u j apá t nemcsak bele i l lett 
ezen derék karba, hanem szivének nemes érzület-
től rezgő húr ja i és elegáns társa lgásának t eno r j á -
val a leg több figyelmet magára vonta . H a valahol, 
i t t nyi l t alkalma tanárkorában azt a varázsl iatást 
előidézni, hogy a jóakara tú i f júságo t u g y szólván 
magához lánczolta. Előadásai mind ig mélyen mara-
dandó benyomás t e redményeztek és a valódi, hamisí-
ta t lanul vallásos művel tségre i rányoztak. Mint az isko-
lában, ugy tudo t t a közéletben minden körü lmények 
között a fogékonyabb kedélyekre n a g y vonzóerőt gya-
korolni. 

Nem lehet t ehá t csodálni, hogy ily kimagasló 
egyéniséget már t izenkét éves tanárkodás u tán az 
igazgatói polczra emelték. 

Nem sokáig marad t azonban ezen hivatalában, 
mer t a szellemet mind ig többre becsül te a lélekölő 
bureaukrat izmusnál . 

K é t kézzel ragad ta m e g tehá t az alkalmat, midőn 
1879-ben a pannonhalmi főapá tság központ i könyvtá rának 
főkönyvtárnokává hívták meg. E g y Maár Bonijácz, 
Szeder Fábián, Czuczor Gergely és Czimár Mór örökébe 
léphetni , elég volt az ö idealist ikus ambi t ió jának kielé-
gítésére. A mint ezek is szívesen felcserél ték a gymn. 
igazgatóságot , ugy ő is boldog volt , hogy ebben kö-
ve the t te őket. Legfőbb czélja volt a 100,000 köte tné l 
jóval többe t számláló, l egnagyobb vidéki könyvgyű j -
t eményt ú j r a la js t romozni és rendszeresen szaporí tani . 
Kuncze Leo által t e rvbe ve t t münchen i rendszer t a 
nemz. muzeum könyvtárának és a helyi v iszonyoknak 
folytonos tek in te tbe vételével s ikerült neki keresztül 
vinni. Lankada t lan ki tar tásának tanu je le i azon czédula-
katalogus- tokok, melyek azon gazdag könyvhalmaznak 
legalább már egy ha tározot t a lakban való la j s t romo-
zását képezik. E s ezen szorgalma annál inkább kieme-
lendő, mer t másodkönyvtá rnoka inak türe lme sorban 
feladta a szolgálatot, mig ő egyet len Írnokkal oly 
munkát ha j t o t t végre, melyet a hasonló nyi lvános 
könyvtáraknál egy egész h iva ta lnoksereg végez. 

E z e n időbe esnek pannonhalmi levéltári kutatásai , 
melyek gyümölcse öt Sz. Benedek XLX. százados év-
fordulója alkalmával a je lesebb magyar benczés tör -
ténet í rók sorába emelte. 

Vaszary Kolos főapát mél tányol ta Halb iknak a 
rend körül szerzett érdemeit , midőn 1885-ben a főmo-
nostor alperj elévé és egyút ta l a rendi tanárképző igaz-
ga tó jává mozdí tot ta elő. A rendi főiskola tanár i karával 
és növendékeivel való sürübb érintkezés, min t a szt.-
már ton i egyházkerület esperese a rendi p lébánosok 
érdekének meleg felkarolása, az ő szeretetre mél tó 
lénye i ránt annyi rokonérzést kel te t t rendtársaiban, 

h o g y csak az alkalmat lesték, a midőn ennek ki fe jezés t 
adhassanak. 

Igaz, hogy sokára, de végre beköve tkeze t t az az 
időpont is, hogy a r en d zöme is lerót ta i rányában az 
elismerés adóját . 

Midőn Vaszary Kolos a főapá tságba ú j o n n a n be-
kebelezet t zalavári apá tságot 1891-ben Roszmanith Richárd 
főmonos to r i pe r j e lnek szánta, akkor ennek helyébe a 
főmonos to r élére siet tek a r end tá r sak Halbik Cypriánt 
megválasztani . 

A k iknek alkalmuk vol t ezen h ivata lában vele 
érintkezni , ped ig sokszor kellet t a távol levő főapát 
he lyé t pótolnia, azok m i n d el vol tak r agad ta tva az ő 
európai széles látóköréről , az ő n a g y szivének nemes 
érzületéről, azon t á g vi lágnézletről és választékos tá r -
salkodási modoráról , melyet nemcsak szerzetesnél, de 
papná l á l ta lában csak n a g y r i tkán lehet feltalálni. Nem 
muta tkozo t t benne a szükkeblüségnek, a kizárólagos-
ságnak, azon kor lá to l t l á tókörnek vagy a kor u j a b b 
v ívmányai t kü lömbség nélkül fitymáló czinikus bor-
nir tság, u. n. provincziál is na ivságnak (mely papi 
köre inkben annyi ra t e r jed) m é g árnyéka sem ér in te t te őt. 

Halb ik Pannonha lmának kimagasló ormairól nem 
egy megyének , v idéknek, vagy országnak, hanem az 
egész ember iségnek művelődés i mozzanata i t k isér te 
élénk figyelemmel. Nemcsak a j e len t ismerte, hanem 
beha tóan néze t t vissza a múl tba és komoly tanu l t ságo t 
von t le belőle a r endre és hazánkra vonatkozólag jövő 
századokra. A rend i hagyományok élő le té teményese 
vol t és egy müvei t bened ik t inusnak eszményképe. 

Je les férfiak mondták , hogy Pannonha lmának ily 
pe r j e l e csak egyszer lehet egy században. Év t i zedek 
mul tán hiába keressük mását . Nem élte magá t bele 
annyira a főmonos tor i adminis t ra t io köznapiasságába, 
hogy ne t a r to t t volna fenn felkel t le lkülete számára oly 
alkalmakat , melyek annak szellemesebb szárnyalását 
megengedték . Je l lemző reá nézve, hogy sokoldalú teen-
dői mel le t t görcsösen ragaszkodot t a központ i könyv-
tárhoz és n e m r a j t a mult , hogy a már emii te t tem ka-
ta lóguson kivtil, a helyi- és tárgyi-katalogussal el n e m 
készülhete t t . 

Midőn Vaszary Kolos főapá t herczegpr imássá lett , 
vol t te rmészetesen Ha lb ik -nak a r endben nagy p á r t j a 
a megürü l t főpásztor i szék betöl tésénél ; de a maga 
legnagyobb híve vol t testi- lelki jó ba rá t j ának Fehér 
Ipoly főapá tnak és élte l egboldogabb nap jának mon-
dotta, midőn ez u tóbb i választás sikerült . 

Mily sok te remtő eszmét meghányt -ve te t t e ké t 
férfin rövid összemüködésük alat t és mennyi re é r te t ték 
egymást vál lvete t t törekvése ikben. 

De végre is elérkezet t a ju t a lom ideje. A biboros-
herczegpr imás és a főapát kedves üdülő-pont jához közel, 
az ősi t ihanyi apát i szék hosszabb idő óta üresedésben 
volt . Ba la ton-Füredhez , az előkelő magyar tá rsaság 
ezen találkozási helyéhez oly háziúr volt kívánatos, a 
ki nemcsak az igaz, hanem minden j ó és szép i ránt 
é lénkebb érzékkel b i r jon . Midőn tehá t a r end egyszerre 
ké t fiók-apátságra je löl t ki megfelelő férfiakat, a főapá t 

32* 
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épen Tihanyba Halbik Czypriánt találta alkalmasnak. 
Kinevezése általános te tszést kel tet t . 

R i tka szép ünnepe volt az Pannonhalmának, midőn 
Fehér Ipoly főapá t f. évi augusztus végén t a r to t t rendi 
nagykápta lan méltó betetőzéseül Vajda János zirczi 
apát, Hollósy Jusztinián dr., dömölki, RoszmanWt Richárd 
zala-vári és Rita Dezső dr. bélai benczés-apátok segéd-
letével Hallik Czypriánt t ihanyi, Villányi Szaniszlőt ped ig 
bakony-bél i apát tá benedikál ta . 

Azon magas szárnyalású szózatok, melyek akkor 
Pannonha lmán a főapát és tö r téne t tudós apátok részé-
ről hallatszottak, visszaidézték azon idők emlékét, 
midőn a török hódol tság előtt t öbb benczés apát gyűl t 
össze a pannonha lmi főapát előliilése mellett . Örömmel 
üdvözöl ték min t legelső élő magyar benczés apátot , 
a biboros herczegprimást . A török idők óta nem vol t 
annyi magyar benczés apát hazánkban, min t f. évi aug. 
26-ika óta ismét. 

Bármi ly megtisztelő Halb ik Cypriánra nézve a 
főpapi kereszt, bá rmennyi re fe jé re illik az apát i infula, 
az ő kedvel t Pannonha lmáró l nehéz s z i w e l ve t t búcsút . 

A pannonhalmi benedict iónál a székesegyházban 
elhangzott „Ad multos annos" imaszerű óhaj f. évi 
szept. 20-án viszhangzot t T ihanyban az apátsági tem-
plom oldalfalán, a m i d ő n diadalkapukon át, sűrű mozsár-
durrogatás közben, lovas bander iumos diszmenetben, 
fehérruhás leánykák serege és a vidéki papság n a g y 
száma egy s z i w e l lélekkel énekelte „Ad mul tos annos" ! 

Ha m é g egy röpke pi l lantást ve tünk irodalmi 
működésére, nem tar tozot t azok közé, a kik szeretnek 
mindent , a mi jök van bőven kamatozta tni . Tág és mély 
ismereteiből inkább élőszóval, min t Írásban szeretet t 
árulgatni . 

I gy esett meg, hogy több dolga kézi ra tban rekedt . 
Ket tőrő l biztos tudomásunk van : 
„Spárta viszonya egyéb görög államokhoz az 

Antalkidásról neveze t t béke u tán Epaminondas halá-
láig" ; és 

„A magyar állam áta lakulásának időpont ja i 
889—1867-ig s azon főbb mozzanatok, melyek az állam-
szerkezet módosulását eszközölték.1) 

Legkiválóbb müve ezen szerény czim alatt j e len t 
meg Sz. Benedek X I V . százados emlékünnepén. 

„Adatok Pannonhalma múltjához1880. 8-r. 100 1. 
Ez eredeti levéltári ku ta tások a lapján dolgozza föl a 
pannonhalmi főapátok életrajzi fonalán az egész fŐmo-
nostor tör ténetét . Sok kétes kérdés t deri te t t fel.2) E n n e k 
következtében nevezte ki őt Kruesz főapát a rend 
tör ténet i rój ának.3) 

Van egy szép programm-ér tekezése ezen czim alat t : 
Benső vonatkozások a földrajz és világtörténelem között. 

1879. Komáromi Értes í tőben. 
Kisebb müvei ; 
„Nagy Képes Naptárt" szerkesztet t Győröt t 1877. 
') „Scriptores O. S. B." 18; 0. Viennae 168. 
2) Ezt annak idején kimerítően ismertettem „Sz. Benedek 

születésének XIV. százados évfordulója és a magyar Monte Cassino" 
cz. czikksorozatómban a Religio" 1S80. évf. 28.. 39., 40., 42., 43., 
44. és 45. számaiban. Historicus. 

3) A pannonhalmi Sz. Ben. rend névtára 1882—3. 

és 1878. évben. 4-r. Gross Gusztáv kiadásában. E b b e n 
megi r ta Zalka János dr. püspök, Kruesz Krizosztom dr. 
főapát , József főherczeg, Litzen-Mayer Sándor festő és 
mások életrajzát . Nem chablonszerü feldicsérések ezek, 
hanem irójok valóban le lkükbe nézet t az i l letőknek. 
Ugyan i t t j elent m e g tőle : 

„Az 1809-iki Győr-Kis-Megyer táján vivott csataa 

leírása. 
Mint könyv tá rnok is i r t általános érdekű érteke-

zést a Sz.-Is tván-társulat 1882-iki Emlékkönyvébe . 
„Könyvtárak" czim alatt. Közöl t továbbá sz. be-

szédeket is Jagicza L. „Isten Igéje" ezimü folyóiratában 
és Gross G.-féle , . I f j ú ság i Könyvtárban" Győröt t , régeb-
ben a következő elbeszéléseket : 

3. „A bána t kiengesztel ." 
4. „Borcsa néni ." 
8. „Buchenhors t örökösei." 

10. „A végrendele t ." 
Remek az a „Búcsúszó", melyet 1891-ben a her-

czegprimássá kinevezet t Vaszary Kolos főapáthoz, mint 
a főmonostor per je le in tézet t és a rendtársak kíván-
ságára k inyomatot t . 

Ál ta lában meg kell jegyeznünk, hogy a milyen 
szabatos és választékos élőszava, oly gyönyörű, sokszor 
költői szárnyalású az ő stílusa. 

E z t különösen a főapátok életrajzának megirásánál 
tanúsí tot ta , mily élvezetes, remek alakban t u d j a előadni 
szép eszméit. Szere t tem volna én is azzal a nyelvér-
zékkel, azzal az ecsetvonással rendelkezni, hogy az ő 
szép lelkét mél tóbban megrajzolhassam. 

Még deli férfi korá t éli rokonszenves valója és 
azért nem nyuga lomba t é r t Tihanyba, hanem mint 
Ipolyi és F r aknó i megír ták beneficiumuk tör téneté t , 
midőn arra kiszemeltet tek ; ugy lesz Halbik-ra nézve a 
t ihanyi apá tság múl t j a oly érdekes kérdés, melybe 
szokott alaposságával bele f og mélyedhetni . I sméte l jük 
a t ihanyi v isszhanggal : „Ad multus annos!!" 

Historicus. 

Gróf Szapáry László beszéde a képviselőház 
okt. 17-iki ülésében. 

T. ház ! Nem reflektálok ebben a perczben Wlassics 
Gyula, mélyen t. képviselőtársam szavaira, mert azt tar-
tom, hogy gróf Apponyi Albert közvetlenül ezelőtt éppen 
azon dolgokban, miket t. képviselő ur a felekezetnélküli-
ségről mondott, igen ékesen és nagyon kimerítően vála-
szolt előre is. (Nyugtalanság. Elnök csenget.) 

Örömmel veszem azonban, hogy a főrendiház ezen 
törvényjavaslatot visszavetette (Derültség jobbfelől), a 
többi között azért, mert alkalmat nyújt nekünk ellene 
ujolag opponálni, ha kevés is a reményünk azt vissza-
vethetni. 

Méltó kiegészítése a vallás szabad gyakorlatáról 
szóló törvényjavaslat, az egyházpolitikai törvényjavaslatok 
egész áldástalan sorozatának és épp ugy rí ki belőle, mint 
a többitől a kormány, vallás- és felekezetiségellenes ten-
dencziája. (Ellenmondás jobbfelől.) 

Elnök : (Csenget.) Csendet kérek, t. ház ! 
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Gróf Szapáry László : Uj viszony keletkezik ugyanis 
ezen törvényjavaslat által az állam és a felekezetek között. 
Eddig ugyanis az állam, ha már nem is állott többé az 
állami vallás terén, mint azt némelyek állítják, mondván, 
hogy az állam-vallás jogosítványai csak az összes keresz-
tény felekezetekre lettek kiterjesztve, hogy igy az állam-
vallás a kereszténység — a mi kontroverzia tárgya, de 
tény az, hogyha nem is nyiltan, de tényleg mégis a ke-
resztény állam fogalma volt az, a melyen az eddigi fele-
kezeti szisztéma alapult. 

Az állam és a vallások egymás tekintélyére támasz-
kodva együtt igyekeztek az egymástól elválaszthatlan benső 
és külső rend fenntartására. 

Nem döntötte volna romba ezen még helyes szisz-
témát, ha az izraelita vallás1) vagy még egyéb vallások re-
czipiáltatnának, vagy mások a bevett vallások sorába a 
parlament határozatai folytán helyeztetnének, mert az 
alapprincz^pium, miszerint az állam és a felekezetek a 
társadalom egyenrangú szövetséges őrei, végképp még 
nem lett volna feldöntve, mint azt ezen törvényjavas-
lat teszi. 

Az állam a jelen törvényjavaslat által körülbelől azt 
mondja : Nekem semmi közöm hozzá, hogy alattvalóim az 
Istenségről hogy fantáziálnak, és miképp igyekeznek azt 
tisztelni, ha az egyik azt is imádja a mit a másik meg-
vet, s az erkölcstanuk egymással homlok egyenest ellen-
kezik is. 

Ez által t. ház, az állam felmondja a szövetséget a 
felekezeteknek. Továbbá azt mondja még ezen törvény-
javaslatban, ha nem is fantáziálnak róla és nem is tiszte-
lik, ha nem is hisznek az Istenségben, ahhoz nekem 
semmi közöm, megállok a saját lábamon, nem szorulok 
az Istenség fogalmának törvény elismerésére. (Ellentmon-
dás jobbfelől.) 

Itt, t. ház, már ujjat huz a felekezetekkel és sirt ás 
maga magának ; helyesen mondja Disraeli a konzervati-
vizmusról mondott beszédében, meg vagyunk arról győ-
ződve, hogy semmi államot alkotó társadalom sem állhat 
fenn, ha csak a földi uralom providencziális voltát és az 
embernek a túlvilágon való felelősségre vonását tényleg el 
nem ismeri. 

Tanúbizonyság szavai helyessége mellett a szoczialo-
gikus világtörténelem. 

Látjuk a legkezdetlegesebb nomád és patriachális 
népfajoknál, nemkülönben az államnak már kevésbé em-
broilikus alakzatait;ál, hogy a fetisező pap a vezér, orvos 
és törvényhozó többé-kevésbé egy személy vagy testület-
ben van. Ezen funkcziók lassankint mindinkább különvál-
nak és midőn különváltak, a törzsfők kezdik a vallást 
szolgálatukba hajtani, a mi nem sikerülvén, azt mint fö-
lösleges czeremoniát babonának nézik és a lelkészekre 
hárítják. Afrikai utazók tanúskodnak arról, hogy még 
jelenleg is vannak népfajok, a melyek ezen proczesszuson 
keresztülmennek. Ezen baserek között rendesen más tár-
sadalom fejlődik ki. Ugyanily fejleményeket látunk mind 
a községi, mind a kasztrendszeren alapuló társadalomnál, 
a mely harczok között születik meg a hóditó társadalom. 

A zsidó hitre való áttérhetés kizárásával. Mert e nélkül 
az állam keresztény jellege elvesz. A szerit. 

Róma a hóditó társadalmak legnagyobbika, midőn 
saját vallását már annyira nem tisztelte, hogy a tódított 
népek isteneit reczipiálta szenátus-konzultumok által, ép-
pen megérett arra, hogy darabokra szakadván, az egyik-
ben a keresztény vallás alkosson uj társadalmat, a másik 
meg hithű barbárok martalékává legyen. 

A középkorban majdnem ugyanazon tények folya-
matát észleljük az egyházi társadalomban is, a hol a pápa 
és császár együttértve, Európát uralták, mig ki nem tört 
köztük a Guelfek és Gibelinek meddő harcza, a melyből 
a császárok meggyőződtek, hogy Rómát leigázni nem le-
het, kezdték tehát végleg a két hatáskört egymástól el-
különíteni, a miből a császárság hanyatlása és a nemzeti 
állam megszületése következett. 

Nagyban hozzájárult némely országban a nemzeti 
állam kifejléséhez a cujus regis illius religio elvét hirdető 
protestantizmus, uj lelkesedéssel töltvén el a lelkeket. A 
mult század végén és a josefinizmus doktrínái alapján 
az állami hatalom ismét teljesen kezei közé iparkodott az 
egyházi és felekezeti felsőbbséget ragadni és azt saját 
policziális czéljai elérésére eszközkép használni, nemkü-
lönben azt a legzsarnokibb felügyelet alatt tartani. Ezen 
törekvések kudarcza magával hozta az egész josefiniszti-
kus rendszer bukását és im mit látunk ? azt, hogy száza-
dunk törekvése ismét a vallást az állami életben faktor-
nak elismerni nem akarja és hogy a hatáskörök elkülöní-
tésének jelszava alatt az egész vallási életet az érzelmi 
világ lomtárába igyekszik helyezni. Kifejlődik újra min-
den államban egy nagy kulturharcz, a melyet nyomon 
követ a szocziális kérdés, a jövő társadalom uralkodó esz-
méje. 

Es már is hajnallik a láthatáron, a hol ezen társa-
dalom alakzatai elő kezdenek tűnni, ismét vallásos érze-
lem és a vallások és fiatal társadalmak közt keletkező, 
folyton megujuló régi szövetség. 

De közelgének másrészt ismét véres kézzel és Gor-
gon-fejjel a társadalom szétrombolására a bosszúálló isten-
nők az anarchizmus alakjában, a melylyel az államhata-
lom, mint a társadalomtól teljesen elkülönített társadalom 
megküzdeni nem tud. 

Most már szabad az anarchizmusról beszélni addig, 
mig a/, csak a fejedelmek életét fenyegette, addig azok-
ról, kik erről beszéltek, azt mondották, hogy rémképeket 
csinálnak vagy klerikális ijesztegetést űznek ; de most, 
hogy köztársasági elnökök és a bourgeoisienak pozitivista 
és saját félistenségüktől eltelt kormányait fenyegetik, most 
már látják azon liberális államférfiak is, hogy mily sem-
mis az állam, mely csak magára a nép akaratszerüségére 
hivatkozik. 

Elő is kezdik hozni, mint például Crispi, az érzelmi 
világ lomtárából a felekezeteket és emlegetni a vallásos-
ság szükségét. 

Epp azért, t. ház, fájlalom és restelem, hogy a kor-
mány tisztán mai apropos önfentartási vagy székfoglalási 
okokból most hozza elő ezen kérdéseket, a mikor Európa 
már az általuk okozott bajban sinlődik. 

Pedig mi nem voltunk még a nemzeti államban oly 
konszolidáltak, mint a többi államok és e miatt talán ezen 
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káros fejlődést épp ugy kikerülhettük volna, mint egyko-
ron a hűbériséget és annak bajait. 

Ezen okoknál fogva nagy sajnálatomra, a törvényja-
vaslatot nem fogadhatom el. (Helyeslés. Zaj.) 

EGTHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 19. Országos tévedés és csalódás, mély 

mind a két alakjában országos „csapdá"-nak is beillik. — 
A képviselőház tegnap és tegnapelőtt, azaz most 

csütörtökön és szerdán tárgyalta a gyászos emlékű Csáky 
Albin gróf által beterjesztett s a „vallás szabad gyakor-
latáról" czimzett tvjavaslatot. 

Ha végig tekintünk e tárgyaláson, a legnagyobb 
szomorúsággal telik meg lelkünk. A keresztény vallástól 
való apostasia, a hűtlenség a 900 éves keresztény magyar 
állami hatalom első és legfőbb elve iránt, mely az em-
berré lett Isten Fiát vallotta egyedül követendő, mert 
egyedül isteni vallásalapitónak, a hűtlenség és árulás 
Krisztus ellen oly nagy, oly általános ebben az ország-
ban, hogy 440 és néhány képviselő közöl nem szólalt fel 
csak kettő teljes tudatával és teljes elhatározottságával 
az ő keresztény katholikus hitének az ország keresztény 
jellegének fentartása mellett s a magyar állami hatalom-
nak a keresztény vallástól való apostasiája ellen. Néha 
állatokból, sőt a szentírás szavai szerint (lapides clamabunt) 
a kövekből is megszólal az Isten szava ; hát hogyne szólalna 
meg emberekből is, kik bár öntudatos lenyek, néha mégis, 
mikor éppen Isten ellen szítják a harczot, Isten akaratá-
nak eszközei, sőt az ő szavainak is szórói-szóra hűséges 
kimondói, akaratuk ellenére. Ilyen szerep jutott a katho-
likus-faló Horváth Gyula lapjának, a „Magyar Hirlap"-
nak is. „Magyar irredenta" czimü czikkében f. hó 17-én 
szórói-szóra azt ajánlotta „mindazoknak, a kik a magyar 
nemzet vesztét akarják, hogy — fonják össze karjaikat 
s bizzák mi reánk a munkájokat !" Szentül igaza van. A 
magyar államiságot, a magyar államot, Magyarországot 
biztosabban és alaposabban semmiféle ellenség nem volna 
képes tönkretenni, mint maga a — „reform"-nak neki 
bolondult s az országot vizözönként elárasztó magyar 
szabadelvüség és doktriner fenhéjázás. 

A két képviselő közöl, kik keresztény és katholikus 
vallásukból folyó következetességgel az ország állami 
hatalma számára a keresztény vallás iránt váló 900 éves meg-
hódolás szent örökségének fentartása mellett szálltak 
síkra, az egyik pap, Vajay István káplán és Szapáry 
László gróf, az ifjú katholikus mágnás. Szapáry László 
gróf beszédét fentebb közöljük, egy megjegyzéssel. Üdvö-
zöljük a nemes grófot, mint az ifjú katholikus államfér-
fiúi nemzedék egyik vezéralakját. 

A többi főúri és közrendi szónok urakról, pedig 
szólt ám Apponyi Albert gróf és Ugrón Gábor is a vita 
folytán, csak azt mondhatjuk, hogy beszédjeiknek a val-
lásosságra és a katholikusságra nézve itt-ott mosolyogni 
és kedvezni látszó csillogása daczára, az ő szerepök ebben 
az óriás világharczban, melyet az elkereszténytelenedés 
vív hazánkban a kath. egyházzal, a keresztény vallás 
isteni őrével és fentartójával, bizony, sajnos, igen sajnos, 
nem egyéb mint egy horogra csalt hal tehetetlen hányko-

lódása és vergődése. Apponyi, Ugrón, sőt még Batthyány 
Tivadar, a Szapáry Gyula gróf pártja „opportunista" 
katholikusságának a szónoka, — valamennyien mint tehe-
tetlen halak vergődnek hosszú és hol pattogó, hol le-
mondó beszédeik fonalán az absolut szabadelvüség horgán. 
Valamennyien elfogadták elvben a tárgyalt törvényjavas-
lat alapgondolatát : vallás dolgában az egyéni önkény 
korlátlan szabadságát. Tették ezt akkor, midőn a javas-
latot elfogadták, holott abban, annak elején, világosan 
ki van irva a keresztény vallástól való elszakadás s a 
legabsurdabb nézeteknek „hit" és „vallás" neve alatt való 
— államjogositása, a törvényjavaslat 1. §-ának leges-
legelején kimondatván alapelvül az, hogy ebben az or-
szágban mindenki követhet bármely hitet és vallást. 

A felekezetlenség ellen vivott harcz, ennek az alap-
elvnek elfogadása után, a nevezett „katholikus" állam-
férfiak részéről igen szerencsétlen politikai büvész-operá-
cziónak látszik előttünk. Féltik a vallásosságot az eltűnéstől, 
azért az az állami törvényeknek a felekezeti kötelékhez 
tartozás hordójában akarják becsukva látni. Igen ám. De 
nem igy tesznek, mint az igazi keresztény katholikus 
államférfiak szoktak a vallásosság fentartására szánt álla-
mi institucziók hordójával tenni, kik t. i. mind a két 
lyukat a hordón, felül is, alul is, bedugva tartják. A mi 
szabadelvű és opportunista, azaz hol katholikus, hol sza-
badelvű „katholikus" államférfiaink, befogják a hordó 
felső száját az elfelekezetlenedés ellen, de kinyitják a 
„bármely hit és vallás" követésének vagyis a min-
den felekezetből való kilépésnek engedélyezése által a 
vallástalanságnak, vagyis a vallásosság elfolyásának, a 
hordó alsó, elfolyásra készült csaplyukát. „A szabad-
ság ideáljának megvalósulása felé haladó" *) ez az ál-
lamférfiúi bölcseség — bizony „parva sapientia." így 
jár mindenki, a ki az isteni igazság köteles mértéke he-
lyett nemzetére és magára nézve az egyéni tetszés gyarló, 
sőt nyomorúságosan apró emberi mértékét fogadja el. Össze-
zsugorodik maga, s összezsugorodott kézzel összeszoritja az 
ország nagy ügyeit. Rabszolgája lesz mások diadalmas egyéni 
tetszésének, holott, ha hű marad az egyéni tetszéssel szem-
ben az isteni igazság kultuszához, még az ellenfél győ-
zelmi mámorában is ő az uralkodó. Servire Deo regnare 
est. Gyakran bámultuk Apponyi és Ugrón tojástánczát a 
szabadelvüség sikos terén a katholikus elvek tojásai, az 
egyéni és nemzeti élet isteni „protoplasmái" körül ; néha 
szabadelvű tojástánczuk ügyességét meg is dicsértük, meg-
tapsoltuk ; ámde katholikus szellemük épsége és egészsége 
mindig félelmünk és aggodalmunk tárgya vala s határo-
zott keresztény és katholikus állásfoglalásukat mindig 
epedve vártuk. A szabadelvű kormány radikális, vallás-
ügyi „reform"-jai iránt való szabadelvű állásfoglalásuk 
hátrább vetett bennünket Ugrón és Apponyi Albert ker. 
és kath. államférfiúi állásfoglalásának reményében, hátrább 
mint bármikor valánk. Egy-két balfelfogást és elszólást 
könnyű jóvá tenni. Szakitani a szabadelvüséggel, mikor 
annak fülig lett valaki adósa a ^keresztény vallástól való 
apostasiára, — nagyon, de nagyon nehéz. 

Az országos tévedés és csalódás a „vallás szabad 
gyakorlatáról" szóló tvjavaslatra nézve t. i. ott rejlik, 

Apponyi Albert gróf szavai. 
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hogy csaknem mindenki a felekezetlenségről szóló részét 
tartja lényegének és legveszedelmesebb, legkardinalisabb 
pontjának, s ezt támadja minden erőből, holott annak alá-
rendelt szerepe yan s tulajdonképpen a tvjavaslat elejének 
ama kijelentése után, mely azt mondja, hogy Magyar-
országban ezentúl „mindenki követhet bármely hitet és 
vallást" érthetetlen, valamint az ellene ugy a mellette 
lángra lobbant egész harcz. Nagy hiba történt a főrendi-
házban, hogy a részletes tárgyalásnál a bármely vallás 
követhetésébe bujtatott minden vallásból való kivetkez-
tetés szabadsága ellen senki fel nem szólalt, sőt azt a 
főrendiház, egy meglepetés és sajnos félreértés folytán, 
ellenzés nélkül elfogadta. A főrendiház maga is belement 
a csapdába és elfogadta a felekezetlenség elvét abban, 
hogy „mindenki követhet bármely hitet és vallást". Ebből 
a csapdából nem szabadulhatni azzal, hogy nem szervez-
zük a feljogosított felekezetlenséget ; hanem abból csakis 
a minden felekezetből való kiléphetés vagyis a tvjavaslat 
egész I. fejezetének visszavetése ált il lehet megszaba-
dulni. Az I. f. s nem a III. f. az elvallástalanodás, az 
elkereszténytelenedés kardinalis pontja. Azt kell megdönteni 
s akkor a III. magától összeomlik. P? 

Róma, okt. 15. A líeleti egyház időszámításának ki-
javítása ügyében — egy nevezetes lépésről tudósíthatom 
önöket. A hellén és orosz lapok már egy év óta foglal-
koznak Cesera Tondini barnabita atya egy levelével, 
melyet a tudós szerzetes a bolognai tudományos akadémia 
képviseletében a konstantinápolyi n. e pátriárkához inté-
zett, a végett, hogy a keleti egyház időszámításán, Calen-
dariumán, a szükséges javítást tovább ne halasszák. A 
keleti egyház számítása tudvalevőleg a helyes időszámi-
tástól, mely a kath. egyházé, 12 nappal tér el, 1900. febr. 
28 ától kezdve pedig 13 nappal fog eltérni. Tondini atya 
elérkezettnek látja az időt arra, hogy levelének szövegét 
a nyilvánosság elé bocsássa. íme a nevezetes levél szövege: 

A keleti egyház oecumenieus pátriárkájához. 
Alulírott, igen tekintélyes tanácsok és az oecumeni-

cus patriarkátus részéről tapasztalt kegyes fogadtatás 
emléke által felbátorítva, mély tisztelettel egy óhajt ter-
jesztek elébe, melyről azt mondották a tekintélyek, hogy 
méltó a patriarkátus elé való terjesztésre. 

Ha alulirott azokból a szerencsekivánatokból és 
lelkesitésekből következtethet, melyeket a görög Sylloge-
ban junius 7/19. és 14/26-án tartott két értekezése kapcsán 
a görög nemzet legkiválóbb tagjai részéről kapott, akkor 
az óhaj, mely a Calendarium mielőbbi egyöntetűségére 
vonatkozik, elég általánosan elterjedettnek látszik. 

Es a konstantinápolyi oecumenikus patriarkátus nagy 
befolyást gyakorolhat ennek a műveletnek létesítésére, 
melyet valamint a tudomány, ugy a nemzetközi összeköt-
tetések egyre növekvő szálai hangosan követelnek. 

Valahányszor eddig a Calendarium Julianum reform-
ját akarták elővenni, a kormányokat a vallásos érzékeny-
ség megsértésének félelme tartotta vissza. Sokan azt hitték, 
hogy a Naptárhoz nyúlni annyit jelent, mint magát a 
vallást megbolygatni. Ez a balvélemény annál sajnálato-
sabb, minthogy a vallás ellenségei arra használják fel, 
hogy miatta a vallást teszik felelőssé a sok kellemetlen-

ség miatt, melyek a kétféle Naptárból a tudományra és 
a nemzetközi érintkezésekre háramlanak. 

íme az ok, a miért a keleti egyház első tekintélyé-
nek egy oda vágó nyilatkozata, hogy a Calendarium Ju-
liánum csillagászati kijavításának emez egyház részéről 
semmi sem áll útjában, még a kevésbbé müveit híveket 
is megnyugtatná és megczáfolná a vallás ellenségeinek vád-
jait, az állami kormányoknak pedig szabad kezet adna, 
melytől eddig meg voltak fosztva. 

Ez esetben ugyanis a kormányok dolga lenne meg-
vizsgáltatni, vájjon az az egy napi eltérés 3000-nél több 
év után, melyet a Calendarium Gregorianumnak vetnek 
a szemére, s a mely eltérésen egyébiránt egy bissextilis 
nap közbeszúrása által azonnal segítettek, nem volna-e 
kisebb baj, különösen az időszámításra, mintha egészen 
uj Calendariumot csinálnak és általában mit kelljen ok-
vetetlenül javitani és megváltoztatni a Calendarium Gre-
gorianumon, hogy mint általános Naptár véglegesittessék. 

Az államkormányok tehát nem foglalkoznának más-
sal, mint a Callendarium Julianum csillagászati javitásá-
val. Mindaz, a mi akár a húsvét meghatározására, akár 
az év többi változható vagy változatlan ünnepnapjainak 
szétoszlására vonatkozik, az egyház kizárólagos hatáskö-
rében maradna. 

Alulirott, végzetül azt a meggyőződését nyilvánítja, 
hogy a keleti egyház oecumenikus patriárkátusa az egész 
tudományos világot, és az összes államkormányokat lekö-
telezné azzal a nyilatkozatával, mely iránt jelen előterjesz-
tésben tisztelettel teljes óhajt fejez ki. 

Cesare Tondini da Quarenghi. 
a bolognai tudományos akadémia képviseletében. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Két katholikus nagygyűlés kilátásban. 

Előbb érkezett a hir a somogymegyei katholikusok 
tervbe vett nagygyűléséről. A mozgalom az igali esperesi 
kerület őszi üléséből indult ki. Ez az esperesi kerület 
kimondotta, hogy Somogymegye összes esperesi kerületeit 
felszólitja egy somogymegyei kath. nagygyűlés tartására. 
Siettetni kell a dolgot. 

A másik tervbe vett kath. nagygyűlés biztosabb 
auspiciumok közt indult meg Székesfehérvárott. Itt fog 
lenni a magyarországi katholikus nagygyűlések második 
cyklusának elseje, a fejérmegyei katholikusok nagygyűlése. 
Lelkünk mélyéből üdvözöljük. 

Katholikus körök kongresszusa. 
Az országos katholikus akcziónak egy nagyfontos-

ságú megnyilatkozása, a kath. körök kongresszusa tarta-
tik meg legközelebb Budapesten az ottani kath. kör 
nagytermében. A kongresszuson az eddig létező 75 kath. 
körök mind képviselve lesznek. A kongresszus czélja lesz 
egy egységes kath. mozgalom módozatainak megállapítása. 

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

terjesztésére Palotay László nagyváradi latin szertartású 
székesegyházi kanonoknak a Boldogságos Szűz Máriáról 
nevezett, Vámos-Györk melletti monostori czimzetes apát-
ságot adományozom. 



310 RELIGIO. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére Petykó Elek czimzetes kanonok és újbányái 
alesperes-plebánosnak a Szt. Jánosról nevezett bártíai 
czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1894. évi október hó 5-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Báró Eötvös Loránd, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A budapesti Vigadó mint zsinagóga. Hatalmasan 

zsidósodunk ! Már a Vigadó is zsinagógává lett. De ez 
egyszer még megjárta. A főváros tanácsa ugyanis Eger-
vári Gézát, a Vigadó bérlőjét, kétszáz forint pénzbirság-
gal büntette, mert a zsidó ünnepek alatt hatósági enge-
dély nélkül imaházat rendezett be a Vigadóban. 

— A belgiumi választások eredménye a katholiku-
sokra nézve kedvező. A nép milliói helyeselték a kath. 
párt uralkodását, a senatusba 7-el szaporodott a katholi-
kus párt eddigi többsége. A képviselőházba megválaszta-
tott 17 katholikus, 7 szabadelvű és radikális, 12 szoczia-
lista. A doktrinär szabadelvüség meg van semmisítve. 56 
esetben lesz pótválasztás. 152 képviselő közt a kath. párt 
már most is többségben van. 

— Furcsa eset. Folyó hó 4-én volt Gyulafehér-
várott az erdélyi róm. kath. irod. társulat XVII. ren-
des közgyűlése dr. Tódor József kanonok, országgy. 
képviselő, társulati elnök előliilése mellett. A megnyitó 
beszéd után, a mint az ülésről szóló jelentésben olvas-
suk, elnök a „szabályszerűen egybehívott közgyűlést 
megnyitja s fölkéri ft. Kóródi Péter társ. titkár urat, 
hogy tisztéből kifolyólag az irod. társulat évi működé-
séről tegyen jelentést". Most következett, a mire ily 
távolban, az elnöki felkérés elhangzása után, bizony 
senki sem volt elkészülve : Etz j 3j miről a jelentés foly-
tatólag igy szól: „A titkár azonban nem v o l t j e l e n , 
s írásbeli jelentést sem adott be. A közgyűlésnek — így 
folytatja a jegyzőkönyvszerü jelentés — ez ügyre vonat-
kozó részét jobbnak látjuk mellőzni; pusztán azt je-
gyezvén meg, hogyr egy megelőző választmányi ülésben 
történtekről való tekintetből, a titkári állás megürese-
dettnek nyilváníttatott". Nem mondhatunk Ítéletet az 
esetről, mert nem fekszenek előttünk az akták. Saj-
náljuk az eset megtörténtét. Az erdélyi róm. kath. irod. 
egylet ügyének anyagi oldala egyébiránt a körülmé-
nyekhez képest V jól áll, 1754 frt bevétellel szemben 
1563 frt kiadást, tehát 171 frt többletet mutat ki. 
Ugyanezen ülésben történt a „Közművelődés" uj szer-
kesztő bizottságának megválasztása is. Felelős szerkesztő 
lett: Förster János püspöki szertartó; társszerkesztők 
JBálinth G-yörgy, Çserni Béla dr., Fejér Grerő és Vass 
Albert, Üdvözöljük! 

— Szakadás az olasz szabadkőmivességben. A „Moni-
tour de Rome" jelenti, hogy az olasz páholyok közül 16 
a franczia Nagy Oriens hatósága alá ment át^ Semmi 
olasz nagymesterrel s a szabadkőmivesség dogmatikus 
fejével — ezek a páholyoü nincsenek megelégedve. 

— Castelar Emil, a hitetlen republikánusból hivő 
monarchistává változott spanyol államférfiú, író és szónok, 
mikor most Rómában volt a pápánál, ugy intézkedett, 
hogy az olasz királyság emberei csak a pápai audienczia 
után érintkezhettek vele. Igy, csak a pápa előtti hódolás 
után jutott Crispi alkalomhoz Castelar meglátogatására. 

— Nagy lárma, nagy effektus. Ez a felületen úszkáló 
világ izlése. Az igazi kiváló, a nagy alkotásokat végre-
hajtó emberek szeretik a csendességet. Némán, mint a 
nagy természet, termik meg elméjök hasznos, nagyhatású 
konczepczióit. Igy Bell telefonja, melynek óriás haszna 
van a köz- és magánéletben, csendesen, reklám nélkül 
foglalta el helyét az életben ; mig Edison az ő fonográfja 
mellett, a melynek tulajdonképpen csak csecse-becse értéke 
van, egész a pápai székig feltolakodó lármát csapott. 
Most ismét egy valóban nagyhasznu és hatású felfedezés-
ről van szó, a mely szerzőjének papi szerénységénél fogva 
néma méltósággal készül helyét elfoglalni az élet szolgá-
latában ; Abbate Cerebotani Milanóban oly találmányt 
mutatott be, mely a szépirást, rajzot, szóval minden kéz-
írást távolba fog híven, lemásolni. Az uj találmány neve 
pantelegraf. 

— A Szent-István-társulat tudományos és irodalmi 
osztálya a nyári szünidő után csütörtökön tartott első 
ülését Kisfaludy A. Béla elnöklete alatt, a ki első sorban 
bejelentette Komócsy József halálát, mit a tagok rész-
véttel vettek tudomásul. Felolvasták Fraknói Vilmos 
levelét, melyben értesiti a társulatot, hogy Rómában a 
magyar történetbuvárok háza már elkészült s használa-
tára a társulat fel van jogosítva. Ezután következtek a 
tagválasztások, végül pedig Czobor Béla rendes tag ol-
vasta fel jelentését a keresztény régiségbuvárok spalatói 
kongresszusáról, melyben mint a társulat tagja vett részt. 

— Alkalmas és megbízható könyöradomány-gyűjtő 
kerestetik. A kispesti „Rudolf fogadalmi templom" föl-
építésének előmozdítására gyűjtési engedély adatott ki a 
magas belügyminisztériumtól. E végből keresünk alkalmas 
két egyént, kik a hivatalosan kiállított két könyvre gyűj-
teni hajlandók volnának. A szent és fenkölt czél legyen 
a legfőbb buzditójuk azoknak, kik e fáradozásban mű-
ködni akarnak. Igazán nemes lélekre vallana, ha bárki és 
minden nyerészkedési vágytól menten, Isten iránt való 
szeretetből vállalkoznék e nemes feladatra. — Alkalmas 
és jó ajánló levelekkel ellátott egyének jelentkezzenek a 
kispesti róm. kath. plébánián. 

— A római germanica-hungaricum collegium növendékei 
közül harminczan nevezetes kirándulást tettek folyó hó 
8-án, kifejezést adandók a sz. Atya, XIII. Leo pápa iránti 
kegyeletüknek, ragaszkodásuknak, Carpinetot látogatták 
meg s benne azon grófi palotát, melyben a nagy pápa 
született Carpinetónek hithű lakossága, mely jó korán 
értesült odaérkezésükről és látogatásuk czéljáról, a Pecci 
grófi családdal egyesülten nagyszerű ovácziókban része-
sítette a fiatal levitákat mindjárt megérkezésükkor. Este 
a város zenekara a Pecci palota előtt játszott a palota 
vendégeinek tiszteletére. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcz.a 8. sz.) 
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netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Budapesten, október 24. 
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ÍA RT ALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szilágyi Dezső pozsonyi beszámolója. — Észrevételek a tani tórendnek a congruáról szóló 
memorandumára. — Egyházi TudÓÁÍtáfok : f Hoffmann Vendel. — K ö l n : „Egyetértés és összetartás a hazáért és vallásért", vagyis 

visszapillantás a német katholikusok negyvenegyedik nagygyűlésére. — Tárcza. A kath. vallás Ausztráliában. — Vegyesek. 

Szilágyi Dezső pozsonyi beszámolója. 
Szilágyi D. nem csupán Pozsonynak ország-

gyűlési képviselője s ekkép a törvényalkotó tes-
tület egyik befolyásos tagja, de a hazai kor-
mánynak igazságügyi minisztere is: annálfogva 
a közönségesnél nagyobb értéke és fontossága 
van az ö beszámolójának; és mi hivatva, feljo-
gosítva, sőt kötelezve érezzük magunkat a be-
számoló képviselő és miniszter ur beszédét ros-
tára venni. Annál inkább helyén van és szüksé-
ges eme rostálás, mivel a képviselő miniszter 
beszámoló beszédében eddigi t e t t e i t s viselt dol-
gait indokolja; s az általa elszórt magvak össze-
gyűjtve valószinüleg nem sokára lisztté, táplá-
lékká fognak átalakulni. Az ár ta lmas magvakból 
pedig csakis ár talmas anyag és ártalmas eledel 
keletkezhetik. 

Vegyük tehát vizsgálat alá a „nagy " Szilágyi 
pozsonyi beszédét s lássuk, mi valódi és mi 
csalfa rejlik benne. 

Már magában a beszéd bevezetésében van 
egy merész állítás, mintha a polgári házasság 
és annak függelékei utáni vá^'v „Magyarország 
szive verésének felelne meg." Hát ezt majd lá tni 
és tapasztalni fogja a miniszter ur, ha ugyan a 
polgári házasság s összes sallangja életbeléptet-
te tni megkiséreltetik. Az meg éppen non plus 
ul t rá ja az el bizakodásnak, midőn azt hiszi és 
mondja, hogy az ő uj intézménye, tulajdonkép-
pen a külföldtől elmaimolt torz-szülötte „egyik 
dmozdithatatlan talpköve lesz Magyarország tör-
vényes rendjének.« Szilágyi miniszter ur a fen-

nen hangoztatot t haladás czimén a világüdvözitő 
és embermegváltó által letet t alapból egy követ 
kimozdított , kilökött, és gőgös felfuvalkodásában 
azt hiszi, hogy az a kő, melyet ő helyébe lera-
kott , kimozdít hatatlan talpköve lesz Magyarország 
törvényes rendjének. Igy tehá t a Szilágyi mi-
niszter talpkövén tul már nincs többé helye a 
haladásnak. Hát nem nevetséges, nem botrányos 
ez? Senki más alapot nem rakhat le, min tame ly 
le van téve Krisztus által, — mond sz. Pál — 
melynek egyik talpköve a házasság szentsége.. . 
De bizony tud a miniszter ur egy másik és pe-
dig „elmozdithatat lan" ta lpkövet a polgári pá-
rosodásban letenni, melytől Magyarországnak 
törvényes rendje, üdve függ !. . . 

„Mi nem egyes jelszavak bolygó fénye után 
indul tunk" — mondja Szilágyi. — Maga az 
annyit hánytorga to t t „szabadelvüség" egy nagy 
bolygó fényű jelszó, melytől a kormánypár t s a 
pár tkormány nevét kölcsönzé. Ám adja a minisz-
ter ur annak a bálványozott szabadelvüségnek 
definiczióját; határozza meg tüzetesen, mit ért a 
szabadelvüség a la t t ? Talán az elveknek a sza-
badságát? Ez éppen a legnagyobb elvtelenség, 
in concreto: jellemtelenség volna! „Sarkcsillaga 
a miniszter urnák a vallás és lelkiismereti sza-
badság biztosítása." Talán fogja tudni a minisz-
ter ur, mi a lelkiismeret és hogy van gyöngéd, 
van tág, csökönyös, megátalkodott lelkiismeret 
is. Melyiket érti a miniszter ur ? A kath. ember 
lelkiismerete azt mondja, azt sugallja, azt köve-
teli és arra jogosít is, hogy kath. ember csak 
oly módon kelhet házasságilag érvényesen egybe, 
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amily módon azt az üdvözitő Istenember ren-
delé. Szilágyi és minisztertársai ellenben azt 
mondják: a haladás örvén s a kor szellemének 
megfelelőleg oly módon fogtok egybekelni, amely 
módon én rendelem és mi parancsoljuk és érvé-
nyes csakis a miáltalunk megrendelt egybekelés 
lesz. A vallás és lelkiismereti szabadságnak ez 
az a biztosítása? — Sarkcsillaga, továbbá: „az 
állam jogrendjének felszabadítása felekezeti egy-
oldalii érdekektől, önző felfogásoktól." Ez az „álla-
mi jogrend" egy másik bolygó fényű jelszó. Há-
zasságról levén szó, tudja-e megmondani és be 
is igazolni a miniszter ur, mikor tar tozott a 
házasság az állam jogkörébe, mikor csavarta ki 
a házasság jogát az egyház az állam karmai kö-
zül? A házasság a világ teremtése óta mindig, 
mindenütt , minden népnél, még a legvadabbak-
nál is és a legműveltebbeknél a család, az egy-
ház jogkörébe tar tozot t és tartozik, és igy nem 
zavarhat ta s nem zavarhatja meg az állam jog-
rendjét . melynek ahhoz semmi köze. Eszerint 
nevetséges dolog okos emberek előtt „az 
állam jogrendjének felszabadításáról" beszélni. 
Bizony ez is amolyan bolygó fényű jelszó. Ami 
pedig az egyoldalú érdekeket és az önző felfo-
gásokat illeti, melyektől a lelánczolt államot fel 
kell szabadítani: mig felekezetek, különféle hit-
vallások lesznek, mindaddig lesznek külön érde-
kek és külön felfogások is. Ezeket ignorálni, 
vagy éppen megsérteni az államnak általában 
nincsen joga, annál kevésbé egy szabadelvű: állam-
nak! Annál szégyenletesebb: megengedni a fele-
kezetek S2aporodását, beszélni vallás és lelkiis-
mereti szabadságról egyrészt, másrészt feljajdulni 
az állam elnyomatása miat t és annak a feleke-
zetektől való felszabaditásaért küzdeni! 

Bolygó fényű jelszó „az egyházak szabad- | 
sága is a vallási élet terén." Talán inkább az 
egyházaknak egy kalap alá vonása és szorítása 
— akará mondani a miniszter. Tényleg ez felel 
meg a valóságnak. Gyönyörű szabadság! 

„A jogegyenlőség megvalósítása." Ismét 
egy bolygó fényű jelszó. Nem sajtóhiba ez, j 
jogegyenlőség: jogegység helyett? Mindannyit 
egy kalap alá vonni, megfosztani eddigi jogá-
tól b egy jogot engedni meg mindannyinak, 
inkább jogegység, mint jogegyenlőség, mely 
utóbbi mindenkinek jogát tiszteletben tar t ja , 
védi. Mondotta volna inkább miniszter u r : a 
jogegyenlőség konfiskálása s az állami jogegység 
zsarnok megvalósítása. 

Csalóka fényű bolygóé jelszó is : „A válasz 
falak elhárítása polgár ós polgár között oly 
téreken, melyeken azok egy eltüut korszak ma-
radványaiként még fenállanak", t. i. a válasz-
falak. Melyik korszakot érti és jelzi a miniszter 
ur, melynek maradványaiként némely válasz-
falak még fenállanak. A reformáczió előtti kor-
szakot, vagy a 48 előtti korszakot, vagy a 
szabadelvüség előtti legújabb korszakot ? A refor-
máczió előtti, vagyis a. katholiczizmus korszakára 
nem illik a miniszter állítása. Ebből a korszak-
ból, a tisztán kath. korszakból nem maradtak 
válaszfalak fenn polgár és polgár között. Válasz-
falakat az úgynevezett reformáczió korszaka, 
maga a reformáczió emelt. Fentar t ja , tatarozza 
a szabadelvüség. Tessék ezeket elhárítani és a 
magyar nemzet ismét nagy és dicső lesz, mint 
volt azelőtt. Szilágyi miniszter ur azonban et 
con sortes a polgári házasság és vallásszabadság 
sajátszerű theoriájával nem csak nem hárí t ják 
el, de sőt magasabbra emelik és támogat ják ama 
válaszfalakat; s a szabadelvű kormány és a con-
servativ katholiczizmus között ujabb válaszfalat 
emelnek, melyet ostromolni a katholiczizmus 
meg nem szünhetik. 

A „megfontolás" egymaga még nem iga-
zolja az ember bármi te t té t , hisz a legnagyobb 
gonosztevő is megfontolva cselekedhetik és sú-
lyosbíthat ja azzal cselekedetének terhelő vol tá t : 
megfontolja t e t t é t bizonyos irányban, a maga 
érdekében. Hogy az igazságügyi miniszter s a 
kormány indítványai nem „rögtönzöttek" s nem 
„kísérletkép" vet te t tek oda, elhiszszük; de hogy 
éppen nem eredetiek, hanem utánzottak, azt is 
tudjuk. Csakis azon csodálkozunk, hogy midőn 
ugyanazon mozgalom, másut t már lejárófélben 
van : a mi bölcs (?) kormányunk most indítja 
azt meg, s ülteti erőszakosan és furfanggal oly 
talajba át, mely annak befogadására nem alkal-
mas, nem, mintha nemzetünk annyira még nem 
fejlődött volna ki, hanem, mivel, hála Istennek! 
nem romlott még annyira meg. 

Hogy „a reformok alku tárgyát képezik, 
melynek ára van," kereken tagadja a miniszter 
ur. Mi ellenben azt látjuk, hogy azon hosszú 
időtől, mióta a reformok szőnyegen forognak, 
nemzetközi és hazai égető ügyeink háttérbe szo-
rulnak, mintha egyéb bajunk nem is volna s 
teljes boldogságunkra egyéb nem is hiányzanék, 
mint éppen a polgári házasság, a vallásszabad-



tíELlGlü. 313 

ság korlát lansága és a zsidó receptió, a keresz-
ténynek zsidóvá válhatása. 

Vádolja a kath. ellenzéket a miniszter ur 
azzal, hogy „a nagy néposztályok jóhiszeműsé-
gére s erős vallásos érzetére számitva, köztük a 
bizalmatlanság és gyűlölet magvát hint i el, midőn 
az ellenzék azt ál l i t ja, hogy a törvényjavasla tok 
a vallásosságnak csorbitására, a közerkölcsiség-
nek megrendi tésére szolgálnak." A törvényjavas-
latok érvényesülésének eme káros ha tásá t egy-
szerűen t agad ja a miniszter ur, min t máskor is 
és miként társai is: azon futi l is a rgumenta t ió -
val élve hogy „mi sértése rejlik az én vallási 
hi temnek és az én meggyőződésemnek abban, — 
úgymond — ha más t nem gátolok abban, hogy 
saját vallási meggyőződését és hi té t kövesse ; ha 
nem vonom meg a szabadságot mástól, hogy 
vallási társulás körében mások is szabadon já r -
hassanak el." Ugyan ki gátol valakit a katho-
likusok közül abban ? A miniszter urnák ezen 
ledér okoskodását derültség követte a hal lgató-
ság részéről. Méltán. 

„Az is a homályos és fel nem világositott 
pontokhoz tartozik, — mondja továbbá a mi-
niszter ur, — hogy az egyházaknak, melyek mű-
ködése és benső élete az önkéntességre, híveik-
nek odaadó ragaszkodására (talán : Isten igéjére, 
az isteni kinyi la tkoztatásra , Krisztusra) van épitve, 
és kell, hogy mindörökre épitve legyen : hogy 
mi megrenditése foglaltat ik az egyházaknak ab-
ban, ha a külső ál lami kényszer köteléke nem 
csatolja szinleg hozzá, hozzá nem fűzi azokat, 
akik különben szivünknél, meggyőződésöknél, 
t ehá t vallásuknál fogva hozzá nem ta r toznak?" 
— E többes számban és ál talános ér telemben 
t e t t megjegyzés, miután a protestánsok a kor-
mánynyal közös, azonos elveiknél fogva a tör-
vényjavaslatokat nem ellenzik, annálfogva e 
megjegyzés, miként mondám, t isztán a katholi-
kusokra vonatkozik. Ám mutassa ki, bizonyítsa 
be a miniszter ur, mikor, hol vet te a kath . 
egyház igénybe a külső állami kényszert a vég-
ből, hogy szinleg a kath . egyházhoz fűzze és 
csatolja azokat, akik hozzá nem akarnak t a r -
tozni. Ezt a kath. egyház sehol és soha sem 
tet te . Annyira távol volt attól, miszerint va laha 
állami kényszert igénybe vegyen a végett , hogy 
éppen isteni szerzője egy független, önálló főről 
gondoskodott örök időkre, aki fentar tója legyen 
a kath. egységnek. A kath. egyháznak e t e k i n -
tetben állami befolyásra, támogatásra , segede-

lemre szüksége nincs is. Azt a t. miniszter ur 
vallási táborában kell keresnünk, ahol azt meg 
is t a lá lha t juk a pro tes táns devis-ben: cujus regio, 
illius religio. I lyetén eszközt csak a p ro tes tán-
t izmus igényel és azt fel is szokta használni, 
fel kell használnia, mer t különben nem élhet-
ne meg. 

Azután ismét „önző érdekeket és törekvé-
seket" emleget. Legyen meggyőződve, miniszter 
ur, miszerint a kath. egyház és papságának, hí-
veinek érdekei sokkal önzetlenebbek, törekvései 
t isztábbak, fenségesebbek, magasztosabbak, m i n t 
az övéi. Ez a laptalan rága lmat egyszerűen visz-

í szautasi t juk. 
Minő meghamisí tása az a valónak, az igaz-

nak, midőn az igazság minisztere ismételten 
hal la t ja , „hogy az állam csak „visszavette" a t é r t 
(melyet soha se bir t) a házassági jog és az 
anyakönyvvezetés (melyet soha se vezetett) te-

! k in te tében , hogy a házasság jogi rendjét , az 
intézmény magas erkölcsi, fensége által kívánt, szi-
lárdság biztosításával (risum tenea t i s emici!) meg-
óvja," 

Messze ve te t te el a sulykot az igazság szol-
gála tában álló miniszter, midőn a kath. egyhá-
z a t h a z á n k b a n hatalmi érdekek által megvakitott-
nak és nz állam feletti uralkodásra törekvőnek 
inszinuálja. Csak a vak nem lá t ja , hogy mind-
ezen enkómiumok szórul-szóra, be türő l -be türe a 
magyarországi protes táns egyházra illenek, mely 
az ország, a hata lom és a dicsőség polczán ül 
megvakítva, és az á l lammal karöl tve törekszik 

I a katholiczizmus felet t i tel jes u ra lomra . Aljas 
I dolog a katholiczizmust i lyesmivel gyanús í tan i ! 

„Gyűlöletről" is vádolja az igazság minisz 
te re a kathol ikusokat , midőn igazaikat az a lkot-
mány és törvény kor lá ta i közt védik. Mi illő 
t isztelettel visel tetünk a kormányzat közegei s 
köztük az igazságügy minisztere i r án t is ; de 
engedjen meg: nem messze esnénk Isten képé-
nek hasonlatosságától , ki a bűnt s a bűnnek a 
szolgáját is megveti , ha t i sz te le tünknek és sze-
re te tünknek bizonyos részét megvonnók mi is 
az igazságügyminiszter személyétől s az anya-
szentegyház összes üldözői ós sanyargatóitól , 
nem a mi, hanem az Isten és Krisztus anya-
szentegyháza ádáz ellenségeinek tek in tvén őket-

Kedves katholikus hitsorsosaim ! verődjetek 
össze, csoportosuljatok, egyházi zászlók a la t t 
processióban özönöljetek Budapest re , hálá t ad-
ván „az idő hatalmának", a nagy Szilágyinak, a 
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kor eme nagy szellemének, a magyar kormány-
nak és az uj a lkotmánynak! Ezentúl már „az 
államnak minden polgára, (elaltatott) lelkiisme 
retének minden csorbulása nélkül fog élhetni ez 
intézmények alatt. Nem fog csorbát szenvedni 
többé a vallásosság sem. mert az egyházak in-
kább reá lesznek utalva hiveik lelki gondozására 
a vallási élet kultiválására. Nyerni fog benső-
ségben a vallási élet, ugy amint az másutt tör-
tént Európa nyugatán." „Üdvözöljétek a vallási 
életnek ez uj, nemes és állami szempontból is 
kivánatos fellendülését!" Ilyest csak az esztelen-
ség, vagy rosszakarat mondhat, persvadeálhat az 
esztelenségnek és rossz akaratnak. Dixit insi-
piens. — Egy tekintetben van értelme a minisz-
ter emez enuncziácziójának, amennyiben például 
a tűzvész megújí t ja , megszépíti a városokat, 
kényszeritvén a lakosokat ujabb, szebb épületek 
emelésére; a lopás, rablás nagyobb éberségre, 
vigyázatra, óvakodásra készti az embereket. 
Ámde e szempontból a miniszter a gyújtogatok 
és rablók kategóriájába sorolja magát. 

A nemzetiségi kérdést is felemlít i beszédé-
ben a miniszter és vádolja azokat, akik a tör-
vényjavaslatok megtámadásánál a nemzetiségi 
érzést is segítségre hivták. Ez invectiva nem 
érint ugyan sem explicite, sem implicite ben-
nünket ; de nem tar tózta that juk magunkat azon 
megjegyzéstől, hogy a nemzetiségi érzést elbá-
násával és magatartásával éppen maga a kor-
mány ébresztette fel és nevelte. Szent István 
kímélte a nyelveket, a nemzetiségeket, de hit-
egységre törekedett s egy erős, hatalmas, dicső 
nemzetet nevelt. A szabadelvű kormán^ meg-
fordítva jár el ez ügyben : sok vallás, egy nyelv. 
Majd meglátjuk, mire viszi. A hatalmas római 
nemzetet a meghódított népek befogadott sok- ! 
féle istensége s az abból sarjadzó vallástalanság 
és elerkölcstelenedés bukta t ta meg. 

Téves a miniszter urnák azon felfogása, 
mintha mi kezdtük volna a harczot. A harczot 
mindig a támadó kezdi, bármily természetű, 
nyilt, alattomos, vagy kiszámított az, és nem a 
védekező. 0 és elvrokonai folytatni fogják a 
kérlelhetetlen harczot, a meg nem szünőt, nem 
lankadót a végleges győzelemig. Mi állunk eléje 
abban a biztos reményben, hogy a végleges győ-
zedelem a miénk. Zelestyei. 

Észrevételek a tanitórendnek a congrnáról 
szóló memorandumára.x) 

ív. 
A memorandum szerint a visszaállított szerzetes-

rendek összes kötelezettségei megállapitvák a visszaállító 
kir. oklevélben. Az igaz, megmondatik a memorandum-
ban is, hogy az oklevél 7-ik pontjában föntartatik még 
egy más kötelezettség kérdésének elintézése is ; az t. i. : 
„tartoznak-e és mennyivel a kérdéses szerzetes-rendek a 
várerőditési pénztárhoz (fortificatorium) hozzájárulni?" — 
Minek is „az igazság és méltányosság szerinti" eldöntése 
későbbre hagyatott fenn. 

Nos ez a kérdés is eldöntetett; az 1813. évi febr. 
18-iki kir. resolutioban kimondatván „7. Ut restituti très 
religiosi Ordines tantumdem, quantum ante sui sublatio-
nem tituio íortificatorii administrarunt, posthac etiam 
etquidem incipiendo a 1-a Januarii a. h. usquedum aliud 
in rem disponere visum fuerit, pendere tenentur;"2) 
vagyis: a visszaállított három szerzetes-rend 1813. jan. 
1-től kezdve további rendelkezésig a várerőditési pénz-
tárba ugyanannyit köteleztetett fizetni, a mennyit eltöröl-
tetésük előtt is már fizettek. 

Az igazságos, a méltányos kirovás ekként megtör-
tént. —. Minek elmondásához itt csak azon megjegyzést 
fűzzük, hogy az a tanügyi czél, melyre a memorandum 
szerint a javadalmak első sorban visszaadattak volna, 
mely czéllal pedig szerintünk egyfontosságu rájuk nézve 
a cultus-ügy is. az a czél nem zárt ki egyéb czélokat ; 
nem zárta ki különösen is, sőt megengedetté tette egy 
sokkal idegenebb természetű czélra : a várerőditési pénz-
tárba való adózást, mint a miuő czél a lelkészek fölse-
gélése. 

Bajos is lenne okát adni, miért kellene teljesen el-
zárkózniok a szerzetes-rendeknek emez utóbbi czél gyá-
molitása elől, ha a várerőditési pénztárba való fizetéssel 
történt megterheltetésük ellen jogos szót nem tehetnek. 
— Királyi oklevélben rovatott rájuk 1802 után is még a 
várerőditési pénztárba fizetés kötelezettsége ? — De egy 
ujabb kir. rendelet nem tehetné meg ugyanezt kifejezet-
ten a lelkészek segélyezésének czéljára? . . . Itt is csak a 
kérdést teszszük fel. 

V. 

A memorandum a congruához való hozzájárulás el 
háritása czéljából, különös nyomatékot helyezvén azon 
körülményre, hogy mily terhek, illetőleg, mily segélye-
zési hozzájárulások feküdtek az egyházi birtokokon, tulaj 
donképp : mily segélyezést kívántak királyaink e birto-
koktól ? — részletesebben foglalkozik e segélyezések há-
romféle fajával, t. i. 1. a várerőditésre, 2. a papnöveldék 
fentartására és az elaggott papok ellátására, és 3. a lel-
készek részére (pro cassa parochorum) kivánt s kirótt se-
gélyekkel. 

Ezek felsorolásánál pedig az elérendő czél tulajdon-

Már kijelentettük egyszer, hogy a püspöki konferenczia 
döntése után a jelen észrevételek doktrinális értékkel birnak. 

A szerk. 
2) Vallásalapi Vezérokmányok. 83. 1. 
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képpen azon felfogás érvényre juttatása, mely nagy ar-
gumentumképp vonul át a memorandumon s következőleg 
adható vissza : A vallásalap, különösebben ennek egyik alkotó 
eleme, a lelkészek pénztára (cassa parochorum) a lelkész-
kedő papság fölsegélésére szolgál ; a kik tehát ez alaphoz 
évi befizetésekkel járultak, azok a lelkészek segélyezésé-
hez is járulni hivatvák ; a kik pedig ez alapba évi járu-
lékokat nem szolgáltattak be, azoknak a lelkészek fölse-
géléséhez semmi közük. — Mivel pedig az 1802-iki kir. 
oklevélben emiitett szerzetes-rendek a vallásalapba való 
évi fizetéstől az oklevél szerint fölmentettek : tehát a 
kongrua ügyek rájok nézve teljesen idegen. 

E felfogással kell nekünk is első helyen leszámol-
nunk. Szólunk azért először is a szerzetes rendeknek a 
vallásalaphoz való viszonyukról. — De mindenek előtt 
egyet kell megjegyeznünk. 

Ha t. i. az imént összefoglalt érvelés áll, magyará-
zat lenne szükséges arra : mikép vélheti magát akkor a 
kegyes tanitórend s mikép vélik a többi szerzetesrendek 
a kegyes tanitórendet a kongruához való járulástól föl-
mentettnek, midőn világosan megvan irva a memoran-
dumban s tény is, hogy „kötelességévé" teszi továbbá — 
az 1807. aug. 10 én kelt — kir. adománylevél a kegyes 
tanitórendnek azt is, hogy évenkint egy bizonyos össze-
get fizessen a lelkészek pénztárába (cassa parochorum) ; 
és fizetett is folyton. 

A memorandum íróinak álláspontjából e kérdéssel 
az ügyet a kegyes tanitórendre akár elintézettnek, befe-
jezettnek is tekinthetnők. 

De vizsgáljuk az ügyet, a vallásalapba fizetés kér-
dését tüzetesebben. 

* 

Fölöslegesnek tartjuk a vallás-alap keletkezésének 
történetét, annak rendeltetését itt részletesebben ismer-
tetni. 

Csak annak kiemelésére szorítkozunk, hogy II. József 
ez alap megalkotására fordította az általa eltörölt szer-
zetes-rendek, köztük a benczések, premontreiek, cisterciták 
vagyonát; — ezt a már létezett cassa parochorumhoz 
csatolta ; s hogy e cassának, valamint magának II. József 
által ama cassa bevonásával megalkotott vallás-alapnak 
főfőrendeltetését, első sorban álló czélját a lelkészek se-
gélyezése képezi. „Ne fundus pro piis his institutis, cum-
primis autem augendarum et melius dotandarum paro-
chiarum desit, universam etiam abolitorum claustrorum 
massam eundem in finem clementer contulimus atque 
praeexistenti cassae parochorum adjecimus ;" „Hogy pedig 
e jámbor czélu intézményekre, mindenekelőtt pedig a 
plébániák szaporítására és jobb javadalmazására az alap 
ne hiányozzék, az eltörölt klastromok összes vagyontö-
megét is kegyelmesen ugyanerre a czélra fordítottuk és 
a már létező cassa parochorumhoz csatoltuk ;" — mondja 
II. József 1782. szept. 10-én kelt iratában. 

Bármint vélekedjék is valaki II. József intézkedései 
felöl — kinek nyomdokai követését a lelkészek felsegélé-
sének ügyében a memorandum írói hódolattal és hálával 
emelik ki — tény, hogy a szerzetes-rendek vagyona a 
vallás alapba ment; tény, hogy ez alap főrendeltetése : a 
szegény lelkészek segélyezése; tény, hogy ez fejedelmi 

rendelkezésen alapult; — a miből itt egyéb következte-
tést vonni nem akarunk, csak azt, hogy ime tehát, a 
szerzetesrendek vagyona igenis jelentékenyen szerepel a 
lelkeszek segélyezésénél. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

•f- H o f f m a n n Y e n d e l , 
pápai praelátus. 

1 8 1 4 - 1 8 9 4 . 

A rozsnyói székesegyházi káptalan a rokonok nevé-
ben is, legbensőbb fájdalommal jelenti szeretve tisztelt 
kartársának, illetve felejthetetlen, kegyes jótevőjüknek: 

Méltóságos és főtisztelendő 

HOFFMANN VENDEL, 
pápai praelátus, olvasó-kanonok, nógrádi főesperes, aranymisé» 

áldozópap, rozsnyó-városi képviselőnek 

f. évi október hó 19. napján, keresztényi türelemmel vi-
selt hosszas szenvedés és a haldoklók szentségeinek több-
szöri ájtatos fölvétele után, ügybuzgó és tevékeny életé-
nek 80-ik, áldozó-papságának 57-ik évében bekövetkezett 
csendes elhunytát 

Az Istenben boldogultnak hült teteme vasárnap f. hó 
21-én délután 3Y2 órakor fog a halottas házban beszen-
teltetni és a közsirkertben örök nyugalomra elhelyeztetni. 

Az engesztelő ünnepélyes szentmise-áldozat pedig 
hétfőn, f. hó 22-én d. e. 9 órakor fog a székesegyházban 
a Mindenhatónak bemutattatni. 

Rozsnyón, 1894. október hó 19. 
Áldás emlékére ! 

Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Köln. „Egyetértés és összetartás a hazáért és val-
lásért", vagyis visszapillantás a német katholikusok negy-
venegyedik nagygyűlésére. — 

A német katholikusok ezidei nagygyűlésén mint 
vörös fonal az összetartásra intő szózat húzódik végig. 
Szentséges atyánk XIII. Leo pápa levelében, melyet a 
nagygyűléshez intézett, ez van irva: „Szükséges, hogy a 
katholikusok az összetartás megerősítésére buzdittassanak, 
szem előtt tartva, azt, mily sok és nagy áldás származik 
a hazára és vallásra nézve az összetartásból, valamint 
azt is, hogy a hosszú erőfeszítés által szerzett minden 
sikert ismét el lehet veszteni visszavonás és egyenetlenség 
által." 0 szentségének sokszor idézett kedvencz mondása: 
„unité et sagesse, itt tehát ismét visszhangzik. A püspö-
kök válaszaiban, melyeket nagygyűlésre való meghívóra 
adtak, ez az intelem a legkülönfélébb alakban váltakozik. 
Dr Roos freiburgi érsek Badenben azt mondja, hogy a 
szellemek jelen ziláltsága mellett a katholikus nagygyű-
lésnek a német katholikusok egyetértésének és egységé-
nek mintaképét kell bemutatnia ; csak addig, mig „szoros 
egység" fog fenállani a katholikusok, csak addig lesz 
reájok nézve lehetséges a fenyegető veszélyeket egyhá-
zukról elhárítani és a társadalom keresztény ujjáalakitá-
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sában hathatósan közreműködni. Dr Haffner mainzi püs-
pök azt kívánja, hogy a kath. nagygyűlés a katholikusok 
egyértelműségét s összetartását vagyis, egységét megerő-
sítse. „Einig, eifrig, freudig", legyetek egyek, buzgók, 
jókedvűek, igy szól a paderborni püspök kívánsága, 
és a bajor püspöki kar legidősbje, dr Senestrey, az 
agg regensburgi főpásztor, arra emlékeztet, hogy 50 
év előtt Kölnből indult ki a Kelemen Ágost érsek 
ellen elkövetett sérelmekből indult ki Németországban 
a katholikus közéletnek megújhodása, és ő a mostani 
kölni katholikus nagygyűléstől azt várja, hogy „ki-
váló nyilvánulásra fogja juttatni a katholikus egységet, 
azt hatványozni fogja, és a jövő idők minden veszedelme 
és küzdelmével szemben bölcs oktatást és friss lelkesedést 
fog terjeszteni." 

A főpásztoroknak ennyi és ily hathatós buzdítása az 
egyetértésre Kölnben meg is tette a kívánt hatást. Elő-
ször is mindnyájan megjelentek a nagygyűlésen azok, kie 
a katonai tvjavaslat tárgyalása óta beállt viszályokban a 
tevékenység terén tartózkodó állást foglaltak el. Dr Lie-
ber (a Windhorst által ajánlott politikai vezér) Schor-
lemer báró, Ballestrem gróf, dr Schädler és dr Porsch, 
itt voltak mind egymás mellett. Ha tisztán politikai kér- j 
désekben véleménykülönbség merült is fel közöttük, most 
azt nyugodni -hagyták, hogy a katholikus egyetértés és j 
összetartás mellett tanúbizonyságot tegyenek az egész 
világ előtt. S velők megjelent itt még két főfő bajor po- j 
litikus, Preysing gróf és dr Orterer, az előbbi, hogy a 
jövő évi katholikus nagygyűlést München hivja meg, a 
másik, hogy rz ezidei katholikus nagygyűlést az elnöki 
székből ő vezesse, hogy igy kitűnjék s az egész világ 
előtt fényesen ragyogjon a német katholikusok összetar-
tása, bármely országban, bármily kormány és fejedelem 
alatt éljenek különben. 

Es ennek a sok egyetésre és összetartásra való buz-
dításnak és törekvésnek a fénysugarai mind a híres né-
met centrumpártra lövelnek le. A nagygyűlés elnöke, az 
emiitett dr Orterer, valamennyi beszédében utalt a cen-
trumra. Ez a német katholikusok virágzó közéletének 
nagybecsű gyümölcse, ez az ő társadalmi, építkezéseiknek 
betetőzése. Hitvalló bátorság és egyetértés hozták létre. 
Csak összetartás tarthatja fenn. A katholikus nép által 
választott parlamenti képviselőknek egyet kell érteni 
önmaguk közt és a kath. néppel. Egyetértés és összetar-
tás tette nagy és hatalmas párttá az országban és biro-
dalomban a centrumot. Es e pártnak nagynak kell ma-
radni, máskülönben nem ér semmit. l) A fegyvereket ki-
köszörülve, a csapatokat teszes tartásban kell tartani.2) 
Az agg Reic'nensperger a viharos éljenzést, melyet kapott, 
arra vezette vissza, mert ő a centrumnak régi katonája. 
Schorlemer-Alst báró pedig azt visszhangoztatta, a mit a 
paderborni püspök levelében kívánt : „Egyetértőknek, 
buzgóknak, lelkeseknek kell lennünk. Ebben az érzelem-
ben állok itt önök között, önökkel együtt, ragaszkodva az 
igazságért, szabadságért és jogért való harcz régi dicső -
séges zászlajához." 

') Mennyit tanulhatni ezektől a német katholikusoktól a mi 
kath. pártalakitásunkra is nézve. A szeri. 

2) Itt szóba se engedik kerülni a — rezignácziót. A szeri. 

A politikai h lyzetről Kölnben, épp ugy mint tavai 
Würzburgban, szándékosan nem történt nyilatkozat. Épp 
ugy mint Würzburgban a politikai helyzet megbeszélése 
a centrumpárti sajtó Ágoston egyesületében folyt le es 
több napig tartott. Es mégis az egész kath. nagygyűlés 
lefolyásának politikai éle, politikai értéke, politikai haszna 
van. Az egész kath. nagygyűlés politikai manifestatio 
jellegét öltötte magára a német kath. centrumpárt javára 
az ellenfelekkel szemben, hogy ezek tudják meg, misze-
rint a német kath. nép összetartó tömegei állnak a cen-
trum háta megett, és a német kath. centrumpárt számára, 
hogy a centrum-párt tagjai szintén vegyék tudomásul, 
miszerint csak addig számithatnak a német kath. válasz-
tók pártolására, mig egyetértésben és összetartásban ma-
radnak. A kölni segédpüspök, dr Schmitz, az összetar-
tás szükségességét erős árnyékolással domborította ki. 
„Éa nem mondom azt, hogy egyenetlenkedők vagyunk. 
Ha ez igy volna, akkor nem volnánk itten és nem volnánk 
katholikusok. Hanem a mellékes dolgokban külön véle-
ménynyel való birhatás joga — veszélyes jelleget ölthet 
ám magára, mert oda viheti a dolgot, hogy aztán a fő-
dologban való összetartás sem esik jól mindenki szája 
izének." Ez a leczke a separatistáknak szólt, kik harago-
san húzódtak vissza. Vezérökül nem akarjuk éppen Schor-
lemer-Alst bárót nevezni, mert ő kissé többet tett a többi-
nél ; ő t. i. egyenesen lázított a centrum ellen. A többi 
elégedetlpn parlamenti tag, midőn a legutóbbi katonai tvja-
vaslatra hozott centrum-párti határozat által magukat sértve 
érezték, kedvetlenül félrehúzódtak s nem vettek többé részt 
a közügyekben oly jó kedvvel, mint addier. Ezekre vonatko-
zott a segédpüspök czélzása. Dr Schmitz intelme még a kö-
vetkező részletet foglalja magában: „Nekünk katholi-
kusoknak jobbról is, balról is szükségünk van minden 
katholikus férfiura, szükségünk van a szellemek nagy 
harczában. Azoknak, kik a hangsúlyt a mellékes dolgok-
ban való véleménykülönbségre teszik, ezt mondom : Vi-
lágos fejű és nagyszivü emberek az egyetértést nem 
szokták megzavarni. A többieknek pedig azt mondom, 
hogy ne legyünk oly szükkeblüek, hogy más véleményen 
levők táborunkban helyet ne találjunk!" Ez az intelem 
nem egyéb, mint régi katholikus mondásunknak „in du-
liis libertás, in omnibus Charitas" ismétlése. Ennek az 
intelemnek különös értelme a németországi viszonyokra 
vonatkozólag az említett szeparatisztikus törekvésekből 
fakad A politikai helyzet és a centrumpárt belviszonyai 
tették szükségessé, hogy dr Schmitz kölni helyettes püs-
pök irányadó főpásztora nevében is az apostoli szentszék-
től jött intelem értelmét fejtse ki és magyarázza tovább 

A bajor centrum összetart ; a porosz centrum kö-
rében némi baj keletkezett. Innen a sok intelem az ösz-
szetartás érdekében. 

Néppolitikát, a milyen a német kath. centrumpárt 
politikája, csak összetartással lehet diadalra juttatni. 

T Á R C Z A . 
A katholikus vallás Ausztráliában 

különösen az egyház hierarchiai, nem laikus autonómiáról, 
és arról, hogyan érvényesül a, polgári házasság Ausztráliái)an 
a vallásos házasság tiszteletével és érvényesítésével együtt. 

Abbé Lemir képviselő a franczia kamarában három 
czikkelyt irt a párisi „Correspondant"-ba s azokat most 
összegyűjtve egy füzetben külön is kiadta. x) Nagyon ér-

') A füzet czime : Le catholicisme en Australie, par M. l'abbé 
Lemire, député d'Hazebrouck. Paris, 1894. Lecoffre, libre éditeur. 
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dekesen szól ez a füzet a kath. egyház történetéről, szer-
vezetéről és mostani helyzetéről Ausztráliában. Müve ki-
dolgozásában szerző a legmegbízhatóbb adatokat használta 
fel, t. i. édes testvérének, az időközben elhunyt Lemire 
Achilles atyának a szent-leiek kongregácziójából, hátra-
maradt uti és missiói feljegyzéseit. 

Az ausztráliai egyház története még igen rövid, 
alig terjed ki egy századra, és mégis oly dicsőséges. Fen-
állásának százévi története három fő korszakba oszt-
ható be : 

Az első, az angol gyarmat megalapitásától egész a 
katholikus hierarchia felállitásáig. (1788—1835.) A küzdel-
mek és üldöztetések korszaka. 

A második korszak a hierarchia felállításától egész 
a sidneyi nemzeti zsinatig. (1835—1885.) A szervezkedés 
korszaka. 

A harmadik végül a virágzás és haladás korszaka 
a sidneyi nemzeti zsinat alkotása, mert ez a zsinat a ka-
tholikusok helyzetét szilárd alapokra fektette, midőn a 
templomoknak, parochiáknak, egyházmegyéknek rendes és 
végleges szervezetét megadta. 

Egy század szakadatlan és értelmes törekvése oda 
fejlesztette a katholiczizmus helyzetét Ausztráliában, hogy 
a katholikusok száma ott már jelenleg 800 000-re emel-
kedett, kiket 6-—700 pap szolgál ki, kik többnyire irek, 
2 apostoli vikárius, 16 püspök és 6 érsek kormányzása 
alatt, kiknek egyikét, a sidneyi érseket, mgr Morant, 
XIII. Leo pápa a bíbornoki méltósággal s apostoli delega-
tus hatalmával tüntetett ki. 

A mi az egyház állampolitikai helyzetét illeti, az 
ausztráliai katholikus papság, ugy mint a többi angol 
gyarmatokon s az angol-szász faj által lakott országokban 
általában, az egyház és állam elválasztottságának kormány-
tormája alatt él és működik. Ausztrália kath. egyháza 
közvetlenül a Propagandától függ. Róma és a katholikus 
világ e messze eső része közt semmiféle közvetítő világi 
hatalom keze nem játszik közbe. Mind a két részről az 
összeköttetés egészen szabad, közvetlen s minden álkor-
mányzati beavatkozástól mentes. 

Az egyháznak és az államnak ez az elkülönítése a 
mely némely tekintetben némi kellemetlenségeket okoz, 
mindazon által nincs a nélkül, hogy a katholikus vallás-
nak eltagadhatatlan hasznára van. Előnyei közöl egyik 
legkimagaslóbb az, hogy az állami hatalom semmiféle alak-
ban sem avatkozik be a püspökök választásába és ki-
nevezésébe. 

Érdekes ezt a dolgot Lemire abbé leirásában ol-
vasni. 

„A püspökök választása, úgymond, Ausztráliában 
csaknem egészen ugy történik mint Irhonban és Ameri-
kában. Püspök halála esetén, az egyházmegyei consultorok 
es az elmozdithatatlan plébánosok a metropolita, vagy ennek 
mint püspöknek választása esetén, az illető érseki tarto-
mány legidősb püspökének elnöklete alatt összeülnek. 
Titkos szavazással hármat jelölnek érdemességük szerint 
három fokozatban, úgymint első helyre dignissimus, má-
sodik helyre dignior, harmadik helyre dignus jelöléssel. 
Erre az illető érseki tartomány püspökei birálat alá ve-
szik a jelöli eket s helyesléssel vagy kifogással felküldik 

a jelölést Rómába a Propaganda Congregatiójához. Vilá-
gos, hogy ez a jelölés a pápát nem köti. Választhatja 
a három közül a melyiket jónak látja, sőt attól el is 
térhet. 

Nevezetesek ezek a jelölések és fölöttük mint főelv 
egészen a hierarchiának, a papirendnek kizárólagos érvé-
nyesülése uralkodik minden laikus, akár államkormányzati, 
akár magánjellegű befolyásnak kizárásával. A választá-
sokrak ez az elve minden előnyt biztosit és egyúttal 
minden garancziát megad. Megvan abban az alsó papság 
és a püspöki kar elkülönített közbelépése, a világi elem-
nek kizárásával. A lelkipásztorok csakugyan legjobban 
ismerik az egyházmegye szükségleteit s legjobban tud-
nak azokra nézve megállapodni; ők ismerhetik és is-
merik is legjobban a személyt, a ki legalkalmasabb és 
legképesebb a kormányzásra. Mikor aztán a püspökök 
elé kerül a dolog, egy egy érseki tartománynak püspökei 
főtekintettel a főpásztorok közti egyetértésre és összetar-
tásra vannak. Tőlük függ eltávolítani, esetleg azt a nevet, 
a mely egyenetlenséget okozhatna, és igy gyengeség forrá-
sává válhatnék. Végül, az a bizonyosság, hogy a püspök-
választás ment minden államkormányzati szenvedélytől és 
a befolyásolások cselszövényeitől — megbecsülhetetlen 
kezességül szolgál az iránt, hogy a püspöki méltóság 
érintetlen marad." 

Hanem hát el levén választva az egyház az állam-
tól, semmi segítséget sem kapván ez utóbbitól, az a kér-
dés, hogyan látja el magát az ausztráliai egyház anyagi 
szükségleteinek fedezetével? Világos, hogy egészen hi-
veire szorul. Tőlük kéri a szükséges anyagi ellátást. Es 
a mint Lemire abbé jelenti, a hívek csodálatos bőkezű-
séggel adnak az egyháznak. 

Ne gondoljuk azonban, mintha az egyháznak, állam-
nak ez az elkülönítése ellenségeskedést jelentene egyház 
és állam között. Erre nézve elég lesz egy eklatáns pél-
dával szolgálni t. i. a viktóriai parlament által a házas-
ságra nézve megállapított törvényhozással. Erre vonatko-
zólag Lemire abbé szórói-szóra igy ir:1) 

„Midőn a házasság ügyét tárgyalta, a viktóriai par-
lament magát minden ország, minden vallás népével ta-
lálta szemben. A törvényalkotó vélemény kettőben álla-
podott meg: 

I. A házasság tisztán polgári kötés. 2) 
II. A házasság tisztán vallási kötés, a mely polgári 

kötéssé is válhatik. 
„Hogy az eiső vélemény érvényesülhessen, a parla-

ment egy polgári tisztviselőt állitott fel, registrar czimmel. 
Minden egyezség, mely előtte ment át, polgári kötésnek 
vétetik és állami hatáskörben elégségesnek, érvényesnek, 
törvényesnek tekintetik. 

„A" parlament azonban másrészről tekintettel volt3) 

Nagyon tanulságos nálunk — épp most! A szerte. 
2) Megjegyzendő, hogy az angol-szász faj protestánssá levén, 

elvesztette a házasság szentségében való hitet : azért tette első 
helyre Ausztráliában a házasságkötés „tisztán polgári" jellegét. A 
két elv kombinácziója a fakultativ polgári házasságot hozta létre : 
az angol-szász faj tévedésének és ezabadságszeretetének e sajátsá-
gos alkotását. ^ szerk. 

3) A mienk nem, nem volt tekintettel a lelkiismeretre. Durva 
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azoknak követelésére is, kik a vallásos házasság szüksé-
gességét hangoztatták. Szabadnak hagyta a vallást, a mely 
szerint az illetők egyesülni akarnak, és a vallás szolgája 
előtt kötött ezt a frigyet felruházta a polgári kötés min-
den következményével. A katholikus pap tehát, és min-
den vallásfelekezet lelkésze e czélból köteles bizonyít-
ványt kiállítani arról, hogy a házastársak vallásos frigyre 
léptek. Ez a bizonyítvány, kellően signálva, teljesen elég-
séges a házasság összes következményeinek érvényesítésére. 

„Francziaországban, a törvény, mely a polgári kö-
tést, mint a vallásos házasság megköthetésének sina qua 
non föltételét követeli, az emberi méltóság egyik alapsza-
badságának, a lelkiismeret szabadságának nagy megsér-
tése. Viktoriában az állam jogai alá vannak rendelve a 
lelkiismeret jogainak, kerülik annak megsértését. Mi 
Francziaországban caesarianusok (pogány államomnipo-
tencziások) maradtunk. Napoleon elfeledtette velünk a 
természetjogot, az észjogot . . . 

,De térjünk vissza Ausztráliára. A viktóriai parla-
ment a kath. papokra és a vallásfelekezetek lelkészeire, 
mint a vallásos házasság tisztviselőire csak egy formali-
tást rótt ki : azt, hogy lelkészi kineveztetésöket a polgári 
hatóságnál jelentsék be. . . . Ezen felül minden három 
hónapban kötelesek a polgári hatóságnak szabatos kimu-
tatást átküldeni az előttük kötött vallásos házasságokról 
külön-külön közölve abban a vallásos kötéseket. Ennek 
az az oka, hogy a vallásos kötés polgári következménye-
ket von maga után, tehát nagyon természetes, ha a val-
lásos házasságkötésekről a polgári hatóság tudomást kiván 

: u szerezni. 
Az a tény, hogy a papság a kormány budgetjében 

nem szerepel, a nép szemében nagyon emeli az ausztráliai 
papság tekintélyét. Egyébiránt az itteni papság és püs-
pöki kar nagyon ért ahhoz, hogy a munkás nép rokon-
szenvét megszerezze és birja. A hierarchia magatartása 
itt tisztán és világosan demokratikus. 

„Midőn, irja Lemire abbé, 1889-ben az ausztráliai 
munkások panaszos sztrájkja alkalmával a katholikus 
hierarchia panaszosoknak nyiltan pártját fogta, a sidneyi 
bibornok és a melbournei érsek elsők nyilatkoztak a 
munkások mellett. Legújabban, midőn a broken-hilli 
ezüstbányákban tört ki a sztrájk, az ottani megyés püs-
pök nyíltan fellépett a tőkepénzesek zsarolásai ellen s 
figyelmeztetett arra, hogy ha a munkásnak kötelességei 
vannak, akkor vannak jogai is, melyeknek érvényesül-
niük kell." 

Az ausztráliai püspöki karnak ez az eljárása nem 
lephet meg senkit. Nagyon jól mondja Lemire abbé, 
hogy az teljesen megfelel Krisztus Urunk szellemének és 
a katholika egyház hagyományos eljárásának. 

kegyetlen czinizmussal azt mondja : muszáj igy s csakis igy — 
kötni, ha legalsó következményeket akarsz, te magyar honpolgár 
ki a szabadelvüséget adóddal kitaitod ! A. szerk. 

V E G Y E S E K . 
— A székesfejérvári kath. nagygyűlés, mely f. hó 

28-ára van tervezve, nagyszabásúnak Ígérkezik. Az elő-
készítő bizottság irodájában már eddig 3000 szavazó pol-
gár jelentkezett a gyűlésben való részvevésre. Igen igen 
kívánatos dolog, hogy az ország minden vidékéről jelen-
jenek meg kath. világiak és egyháziak, kivált azon he-
lyekről, hol okvetetlenül s legközelebb kell kath. nagy-
gyűlést vagy népgyűlést tartani, hogy az ily gyűlések 
szervezését és tárgyalásait a helyszínén lássák és tanul-
mányozzák. Keleti és éjszakkeleti Magyarország katholi-
kussága mikor mozdul már meg ? 

— Az erdélyi kath. Státusgyülést f. hó 24-én vagyis 
ma nyitja meg Kolozsvárott Lőnhart Ferencz erdélyi püs-
pök ur. A Status által kezelt ügyekről szóló nagyszabású 
jelentéseket ismertetni fogjuk. 

— Az Aquinói Sz.-Tamás-Társaság október 25-én 
délután 5 órakor rendes havi felolvasó ülését tartja, 
melyre a társaság alapító, pártoló és rendes tagjait, va-
lamint az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja az 
elnökség. Felolvasnak dr Kádár Ambrus szatmári kano-
nok és dr Beliczky János rozsnyói szentszéki jegyző. 

— Meghívó. A budapesti esperesi kerület lelkészkedő 
papsága a nt. szervita-atyák házában f. hó 25 ikén (csü-
törtökön) 'délután 5 órakor közgyűlést tart. Kánter Karoly 
ker. jegyző. 

— Felolvasás a Mátyás-templomról. A magyar mér-
nök- és épitész-egyesület e hó 27-én szombaton, esti 6 
órakor egyetemes szakülést tart, melyen Schulek Frigyes 
tanár érdekes felolvasást tart a Mátyás-templomról s kör-
nyékének rendezéséről. Schulek tanár, mint már említők, 
munkát is adott ki erről a rendezési kérdésről. 

— A Budapesti Katholikus Kör közgyűlése. A 
Budapesti Katholikus Kör V. rendes közgyűlését f. évi 
október hó 30-án, kedden, d. u. 5 órakor fogja megtar-
tatni a kör dísztermében (Korona-herczeg-utcza 17. sz. I. 
em.), melyre a kör tagjai tisztelettel meghivatnak. Tárgy-
sorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2 Titkári jelentés. 3. Az 
1893. évi zárszámadások. 4. A számvizsgálók jelentése. 
5. Az 1894. évi költségelőirányzat. 6. A számvizsgálók 
kiegészítése. 7. A választmány kiegészítése. 8. Elnökvá-
lasztás 9. Alelnökválasztás. 10. Indítványok. Budapest, 
1894. évi október hó 15-én. Gr. Esterházy Miklós Móricz 
elnök. 

— Az alsó-ausztriai katholikusok f. é. nov. 12. és 13-ára 
Bécsbe katholikus nagygyűlésre vannak összehiva. Az 
összehívást a bécsi érsek és a sztpölteni püspök beleegye-
zésével egy 75 tagból álló bizottság irta alá. Első ausztriai 
kath. nagygyűlés : ez a bécsi összejövetel neve. 

— A Civiltà Cattolica czimü világhírű folyóiratot 
a sajtóbiróság magánvád alapján 500 fk kártérítésre, 1000 
fk büntetésre és a költségek viselésére Ítélte. Az igazsá-
got tehát nem szabad többé megmondani, ha abban va 
laki sértést vél magára nézve találni. Ez a következmé-
nye annak, ha az államok az egyéni tetszés és önkény 
alapjára fektetik át életüket. Az igazság mindig áldozatul 
esik a tetszésnek. Rég megmondta már Seneca: „Homi-
nes opinione, non rei veritate ducuntur." Sajnos, hogy igy 
van. S ennek esett áldozatul, ime, a Civiltà Cattolica. 

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

Budapest. 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. tPapnövelde-utcza S. sz.i 
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Az erdélyi róm. kath. Status-gyülés tagjaihoz 
néhány nyilt szó. 

F. hó 24-én, a Status-gyülés nyilvános ülé-
sében, t ehá t ország-világnak szóló jelentősséggel, 
az erdélyi katholikus Statusnak egy oly sebe 
fakadt ki, melyen ha az erdélyi egyházmegye 
papsága ós hivei nem segítenek, végzetesek le-
hetnek a következményei az erdélyi már meg-
levő s a nagymagyarországi még csak vajúdó 
katholikus autonomiai szervezkedésre és életre 
nézve. 

Mfirt mi tö r t én t? 
Tettek követ te t tek el és nyilatkozatok 

estek, melyek a kath. egyház elveivel, szellemé-
vel és szervezetével homlokegyenest ellenkeznek. 

Jósika Samu b. (igazgató-tanácsi, nem pedig, 
mint mondani szokás, Status-elnök) állásáról, 
ismeretes okból, lemondott. Ennél nemesebb, 
hazafiasabb s kath. egyházához hű maradni 
óhajtó férfiúhoz illőbb eljárás a báró úrra nézve 
nem is képzelhető. Bizalmi állást a ka th . egy-
házban el nem foglalhat az, a ki az egyház elvei-
vel szemben, — nem kuta t juk mi ok-ok folytán, 
mondjuk engedékenységgel ós kimélettel , a vi-
szonyoknak nálánál erősebb haj tó erejénél fogva, 
— hűtlenségbe esett . 

És mit t e t t a Status-gyülés többsége evvel 
a békés uton egyedü l l ehe t séges , m i n d e n k i r e s m i n -
den tekinte t re nézve loyalis eljárással szemben? 

A legnagyobb meggondolatlanságot követte 
el önmaga ellen s a jó útra indult igazgató-taná-
csos elnököt kegyetlen tapintatlansággal vissza-

ta r tan i akar ja katholikus vallásának hitelveivel 
való összeütközésében. 

A S t a t u s - g y ü l é s t ö b b s é g e azonosította magát 
Jósika Samu bárónak a főrendiházban s belügy-
miniszteri ál lamti tkárságában nyi lvánult katho-
likusellen.es állásfoglalásával s t e t t e ez t a m e g -
átalkodottságnak nem csekély fokával t. i. da-
czára annak, hogy elég érthetően és világosan 
értesült arról, hogy a felmerült egyházsérelem 
gyógyítására nézve mi az egyház fejének, a ró-
mai pápának minimumra leszállított akarata. Es 
ezt néhány perczczel azután tet ték, hogy a római 
pápának hódoló feliratot szavaztak meg! Ez mu-
t a t j a a meggondolatlanság magas fokát! Véghe-
tetlenül csodálatos dr Groisz Grusztáv ur eljárása, 
a ki nemrégen egy tősgyökeres katholikus lakos-
ságú kerületben a nemzeti pár t programmjával 
lépett fel jelölt gyanánt. 

Jósika Samu báró, az egyház hiterkölcsi elvei 
ellen szavazva a főrendiházban, és azokat üldözve 
államtitkári minőségében, eretnekségbe esett. 
Lemondásával megindult a jóvátevés ut ján, s a 
Status-gyülés többsége őt ebben az Istentől sugallt 
eljárásában fe l tar tóztat ta . A Status-gyülés több-
ségének eljárása : bünrészesség az eretnekségben, 
engedetlenség, valóságos schisma az egyház Is-
tentől rendelt elüljáróságával szemben, s lázítás 
haeresisre és schism ára. 

Az Isten szerelmeért, há t kellett ez az er-
délyi római kath. Status-gyülésnek ? ! Kellett ez 
a botrány nekünk?! 

Tisztelettel teljes üdvözlet a Status-gyülés 
lelkes kisebbségének. Megmente t te az erdélyi 

34 
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egyházraegye katholikus jóhirnevét. Ámde, hogy 
a megmentés teljes és hosszú időkre biztositott 
legyen, annál a mi tör tént , nem szabad meg-
állnia. 

A borzasztó egyházsérelem, a haeresis és 
schism a nyilt pártolásának jóvátevésére, pro foro 
externo, mer t a lelkiismeret t i tkos fórumáról 
nézve i t t nem akarunk beszélni, még van egy 
békés, nemes kivezető út. És e r re nézve Jós ika 
Samu báró ur nemes lelkére appellálunk. 

Az egyháznak, de talán a magyar hazának 
még nagyobb szüksége van arra, hogy az ország 
10 millió lakosa, tehát elég nagy többsége, katho-
likus szellemű autonomiához j u s s o n az e l k e r e s z -
tónytelenedett állami hatalommal szemben. 

Az oly katholikusellenes, lázadó és lázitó 
eljárás az egyházi hatóság ellen, a milyen az 
erdélyi kath. Status-gyülésben a többség (bár 
csak 4 szavazatnyi) határozatával kitört , tönkre 
teszi az erdélyi egyházmegyének nagy küzde-
lemmel kivivott autonomiai életét s elriasztja 
hasonló autonomiai szervezkedéstől a h i e r a r c h i á t é s 
a hiveket egyaránt Nagymagyarországban talán 
örök időkre. . 

Tehát Jósika Samu báró hazafias szivéhez 
fo rdu lunk m é g egyszer, nem egyházhatósági sugal-
latra, hanem mint kath. hitsorsosai és honfitársai. 
Tegye jóvá az erdélyi róm. kath. Status-gyülés 
többségének önmaga iránt határ ta lanul meggon-
dolatlan, a báró ur lelke i ránt kegyetlenül tapin-
tat lan eljárását azzal, hogy maradjon meg a 
lemondásnál. 

Ezzel, Isten tudja, nem-e ú t j á t egyengeti 
magának a katholikus-ellenes magatar tása mia t t 
ezúttal t a r tha ta t lan elnökség uj, szeplőtelen, di-
csőséges viseléséhez. 

Az erdélyi kathol ikus Statuson kifakadt 
sebet gyökeresen ki kell gyógyitani! 

Királyhágón-inneni. 

A gör. keletiek és a tisztitó tüz. 
Theologusaik tagadják, a nép pedig hiszi a 

tisztitó tüzet. Imádkoznak a megholt hívekért, 
mint mi; bemutat ják értök a szent miseáldoza-
tot, mint mi; s mégis azt t an í t j ák a theologiai 
katedrán, hogy nincs tisztitó tüz. Azon időből, 
midőn még a katholikus egyházzal egységben 
voltak, fennmaradt nálok a megholtak emléke-
zetének istenes szokása. Dogmatikáink csak álta-
lánosságban említik ezt; a gör. keletieknél divó 

gyászistentiszteletek és vallásos szokások tüzetes 
ismertetését sehol nem olvastam. Épp ez okból 
óhajtom azokat a Religio olvasóközönségével 
röviden megismertetni. 

Karadzsics Yúk, a szerb nép szokásairól irt 
könyvében, a halot tak emlékezetéről ezeket 
mond ja : A szerb család bizonyos napokat kedves 
halot t jai emlékének szentel. Ily emléknapokon a 
családatya m ;nden egyes elhunyt emlékére egy-
egy viaszgyertyát gyújt, megjelölve: ezt édes 
atyánk, ezt anyánk emlékének szenteljük; a gyer-
tyákat csóvába szedi és elégeti az elhunytak 
lelke üdveért. Ha van közelben templom, vagy 
kolostor, a halot tak névjegyzékét átadják a pap-
nak, hogy az istentisztelet a la t t emlékezzék meg 
rólok. Midőn a pap elmondja a mementót , ki-ki 
meggyúj t ja a ha lo t t jának szentelt gyertyát. Me-
mentó után a minisztráló gyerekek összeszedik 
a gyertyákat, melyekből a szerzetesek, vagy vi-
lági papok u jaka t öntetnek s azokat a tem-
plomban elégetik. Néhol bizonyos napokon a 
nép a pappal együtt kimegy a temetőbe, ot t 
elősorolják halo t t ja ika t , gyertyát gyújtanak és 
imádkoznak az elhunytak lelkeért; ételt és ala-
mizsnát osztogatnak a temető körül kéregető 
szegényeknek. (L. Karadzsics Yúk. Zsivot i obi-
csaji naroda szrpszkoga. 23. 1.) 

A temetés előtt, vagy után való gyászisten-
tisztelet épp ugy szokásban van a szerbeknél, 
mint a katholikusoknál. Halálozás után a gyá-
szoló közönség templomba megy s a pap isten-
tiszteletet tart . Mi ezt Rekviem-nek nevezzük, 
ők Parasztosz-nak hívják. Az előbbkelő családok 
gyászjelentéseikben épp ugy jelzik a Parasztoszt, 
mint a katholikusok a Rekviem-et. A Zásztavá-
ban, Branikban stb. csakúgy hirdetik a hírneves 
elhunytjaikért való Parasztoszt, mint a mi lap-
jaink a mi jeleseinkért való Rekviemeket. A 
karlóczai patriárkális templomban Három-Kirá-
lyok napján gyászistentiszteletet tar tanak az el-
hunyt pátr iárkákért . 

Nem puszta szokások ezek, nem véletlen 
szüleményei ezen szertartások, hanem a gör. ke-
leti nép vallásos meggyőződésének nyilvánulásai. 
A tradiczió él a gör. keleti egyházban; a szent 
hagyomány tanúságot szolgáltat a tisztitó tüz 
mellett. Ezt hitték és taní tot ták a keleti atyák ; 
azért hiszi a gör. keleti nép a purgatoriumot s 
imádkozik halot t jaiér t . Ennek világos tanúbi-
zonyságai a fönnebb leirt áhítatos szokások. — 
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Avagy ha nincs purgatórium, minek a Parasztosz? 
Ha a lélek elkárhozott, a Parasztosz nem segit 
raj ta . Ha üdvözült, nem kell érte imádkozni. Azt 
ugyan nem fogja soha senki bebizonyítani, hogy 
a halálos bűnben kimultakon segit az élők imád-
sága. Az elhunytakért való imádság, mint a 
t isztí tó tűzről vaió tannak örökké élő bizonyí-
téka, fenmaradt a keleti népeknél s egyik biz-
ta tó jele a keleten közelgő nagy dolgoknak. A 
kelet összes ismerői döntő fordulatokat várnak 
ott . Mi remélve tekintünk a jövőbe és erősen 
hiszszük, hogy az ot t forrongó viszonyok nem 
éppen sok idő múlva tisztulni fognak s meg-
hozzák a kelet vallás-erkölcsi újjászületését. 

Kis-Körösy. 

Császka György kalocsai érsek legújabb 
életrajza. 

„Omni tuba opera eius documenta 
clariora, vitaque munda ipsa luce ful-
gentior est." 2) 

Csúszka György ő nagyméltóságáéban oly férfiúnak 
életrajzát mutatjuk be, a kire büszke a nemzet, büszke 
az egyház, sőt maga az ég is, mely e dicső férfi lépteit 
annyi áldással kisérte munkás életében, a mennyi csak oly 
ember működését követheti, ki fölött a hivatás eljegyző 
pillanatában elhangzott a mennyei szózat: „Ez az én 
szerelmes fiam!" — Es ami őt jobban dicsőíti minden jó 
tetténél, az az a szivhóditó angyali szelídség, leereszkedő ked-
ves modor, nyájasság mindazok iránt, kikkel valaha szót 
váltott, és azon apostoli szerénység, melynek szeretetből 
szőtt fátyola elfödi előtte saját érdemeit ugy, hogy ő nem 
tudja, nem akarja tudni, mennyi köszönettel tartozik neki 
az emberiség, miként nem tudja a termékenyítő nap az 
áldások számát, melyeket szelíd sugarai által a földön 
létrehoz . . . . Hanem annál inkább érzi azt a föld! 
Császka érdemeit is tudják a földhöz ragadott szegények 
és árvák ezrei, kiknek arczárói annyi inségkönyet szárí-
tott föl nagy lelke irgalmával; tudja az Isten, kinek tisz-
teletére diszes templomokat létesített ; tudják a keresz-
tény szülék, kiknek gyermekei az ő általa emelt vagy 
gyámolított iskolákban, nevelőintézetekben nyertek szel-
lemi kiképeztetést ; tudja a hazai művészet és irodalom, 
melyet az ő áldozatkészsége, minden szépért, jóért és 
hasznosért lángoló angyali szive hathatósan istápolt . . . 
Császka egyike azon üstökös csillagoknak, melyeket az 
isteni Gondviselés nagy időközökben gyújt a nyomor éj-
szakájában élő emberi társadalom egén, és, mint ilyennek, 
már születés napját is méltó örök emlékezetbe vésni ; 
annál érdekesebb látvány ily üstökösöket életpályájuk 

') Mutatvány a dr Csősz Imre imént közzétett és Kalocsa 
angyalszivü érsekének, Császka György ő exczellencziájának, mint 
aki eszközölte ki, főképpen a rózsahegyi gymnázium 8 osztályúvá 
fejlesztését, dedikált VA Piaristák Rózsahegy en" (I—II. és 234 1.) 
czimü derék munkájából. 

2) V. ö. S. Chrysost. Hom. 15. in. c. V. Matth. 

különféle pontjain, ha csak futólag is, megtekinteni ; mert 
e látványok megannyi vigasztaló és oktató ieczkéül szol-
gálnak a szemlélőnek arra nézve, hogy mint vezérli Isten 
a választottakat az erények utján az előkelő méltóságok 
czélpontjáig a nélkül, hogy azok keresnék a hivatalt, a 
földi dicsőséget . . . Merész vállalat lenne tőlünk egy 
Császka életét tökéletesen színezett rajzban akarni adni; 
mert akkor köteteket kellene írnunk, azért is csak a for-
duló pontokat jegyezzük ide ezen országos főpap é letéből . . . 
Született Nyitra-Zerdahelyen 1826. decz. 4-én tisztes-
séges, polgári jólétnek örvendő szüléktől . . . A mélyen 
vallásos házi nevelés és elemi képzés után az erényes és 
buzgó szülék gyorsan fejlődő fiacskájukat a piaristák 
nyitrai és tatai, majd a benczések esztergomi gymná-
ziumába adták . . . Kedves alakja, istenessége, társait 
túlszárnyaló szellemi ereje, és élénk tanulás vágya, mert 
a bölcs ezen irányelvét követé : „Filii ! a iuventute tua 
excipe doctrinam et usque ad canos invenies sapientiam"1) 
tanárainak, sőt mindenkinek megnyerte szeretetét, és neki 
is nem kevés örömet szerzett . . . A középiskolai tanul-
mányoknak sikeres befejeztével a tizenötéves Császka, 
ellenállhatatlan vonzalmat, belső ihletést érezvén a papi 
pályára, Esztergomban, hol éppen a VI osztályt végezte, 
jelentkezett . . . Kopácsy József a „nagyeszű és jellemű" 
hgprimás figyelmessé levén a szépreményű ifjúra, kinek 
természeti hajlamai, a szinletlen vallásos szellem, melyet 
a szülői házból magával hozott, a lelkében már-már el-
vekké jegeczült komoly nézetek, melyeket atyai nevelői, 
tanárai rá gyakoroltak üdvös szellem-erkölcsi befolyásának 
köszönhetett, — világosan láttatták a hivatást, — kész-
örömest sorozá őt főegyházmegyéje papnövendékeí közé . . . 
Gyors fölfogás, éles értelem, lelkiismeretes kötelességsze-
retet, benső vallásosság, az elöljárók iránti tettetés nél-
küli fiúi tisztelet jellemzik itt őt, a ki, fiatal kora miatt 
két évet a pozsonyi „Emericanum"-ban, komoly tanul-
mányok- és lelki gyakorlatokban való czéltudatos törek-
véssel eltöltvén, a bölcseleti osztályokat kitűnő előmene-
tellel Nagyszombatban haladta meg . . . Erre fölebbva-
lóinak, a kiknek méltán lőn kedvencze, akaratából kiváló 
szorgalma miatt a bécsi Pázmány-intézetbe küldetik a 
papi tudományok szélesebb ismerete végett . . . A nemes 
szándékoktól lelkesített fiatal levita a hittudományi évsort, 
tehát a bécsi tudomány-egyetemben, hol megtanulá, hogy, 
ha a többi tudományok csillagok, a theologia nap, mely 
valamennyinek világosságot, melegséget nyújtó közép-
pontjai, — kitűnő eredménynyel bevégezvén az egyházi 
rend szentségét 1850. szept. 21-én vevé föl. Erre, miután 
első szent miséjét, bizonyosan a menny örömére — be-
mutatá a Mindenhatónak, elüljárói jeles képzettsége tekin-
tetéből először a nagyszombati érseki convictus vezetésé-
vel bizáj? meg, majd ugyanott a jóhirü lyceum tanárává 
lőn . . . Gondolta-e akkor az egyszerű középiskolai tanár, 
bár egész odaadással, bölcs mérséklettel, paedagogiai mély 
belátással és kiváló eredménynyel járt el az a mily ne-
mes, a mily méltó, éppen olyan fáradságos munka-kör-
ben, — hogy valaha püspök lesz ? . . . É3 ime, mire ő 
alázatos szivében gondolni sem mert, azt a bölcs isteni 
végzés már tervezte számára! . . . S igy történt, hogy, 

') V. ö. Jes. Sir. 6, 18. 
34* 
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miután pár éven át, a tudomány és erény fegyvereivel 
bőven ellátott bajnokként, nemcsak emberül felelt meg 
kötelességének a rábizottak vezetésében, hanem egy nagy 
nemzeti föladatnak is szolgálatában állott, volt, — már 
1853-ban szentszéki jegyző lőn Nagyszombatban és egyút-
tal még érseki levéltáros; 1856-ban pedig az érseki hely-
nök titkár gyanánt vette őt maga mellé . . . Itt nyilt al-
kalma az egyház-kormányzat gépezetét megismerhetnie, a 
midőn 1864-ben Esztergomba ment át, mint a biboros 
Scitovszky herczegprimás irodaigazgatója . . . Mikor pedig 
1 867-ben Simor foglalta el a herczegprimási széket, any-
nyira megkedvelte a nagykészültségü, lelkiismeretes és ta-
pintatos eljárású fiatal papot, hogy még akkor is meg-
hagyta az irodaigazgatói állásában, midőn már 1870-ben 
esztergomi kanonokká neveztette őt ki . . . Istennek, ki 
az alázatos szivüeket fölmagasztalja, ugy tetszett, hogy a 
mily mértékben tökélyesbült Császka az alázatosság utján, 
oly mértékben haladt előbb-előbb az egyházi méltóság 
fokozatain, és már négy évre rá, a mikor dr Samassa 
József szepesi püspök egri érsekké lőn, az ország éjszaki 
határán fekvő püspöki székre Császka Györgyöt nevezte 
ki a király . . . Az ég éppen a maga idejében adta a 
szepesi egyházmegyének a providentialis főpásztort, a ki, 
pontosan megtartván sz. Péter azon utasifását : „Pascite, 
qui in vobis est, gregem Dei, providentes non coacte, sed 
spontanee secundum Deum, . . . neque ut dominantes in 
cleris, sed forma facti gregis ex animo" x) — magas 
méltóságában is a szelid és alázatos Jézus hü tanítványa 
maradt . . . A püspöki keresztet, mely keblén díszeleg, 
nem csupán ugy nézte ő, mint méltósága jelvényét, mely 
arra való, hogy másoknak, szemük előtt, ragyogjon: ha-
nem ugy is nézte, mint intő jelt, melyre önmagának is 
figyelnie kell, és mindig ugy tartá, hogy kebléhez, me-
lyen a szent kereszt függ czimerül, a szelídség, alázatos-
ság, türelem és szeretet illik . . Főképpen a kiváló erény, 
változatlan szelídsége lőn a varázsláncz, melylyel minden 
szivet magához csatolt . . . Igazán elmondhatni róla, a 
mit sz. Ambrus Mózesről mondott, hogy szelídsége őt 
Istennél s embereknél egyiránt szeretetre méltóvá t e t t e . . . 
Egész püspöksége alatt, melyet, 1874. szept. 2-án foglal-
ván el, majd 18 esztendeig tölte be, a kereszténység szel-
lemétől ihletve, hogy mennyi jót tett, mennyit áldozott 
közművelődési, hazafias, főleg egyházi czélokra, azt elő-
hozni nem lehet s zándékunk, és nem is e sorok szük 
keretébe való ; de meg, a mellett, hogy az annyiszor a 
rejtekben, nem akarván tudni balkeze, mit cselekszik a 
jobb,2) — gyakorolt irgalmas cselekedetei miatt igen 
bajos lenne, fölösleges is . . Hisz ékesszólóan hirdetik az 
ő nevét, mint a kinek apostoli buzgósággal fáradhatatla-
nul folytatott tevékenysége eredményeinek áldására alkal-
mazva elmondhatjuk Sirákkal : „In diebas ipsius ema na-
verunt putei aquarum, et quasi mare adimpleti sunt supra 
modum, qui curavit gentem suam" — az oly üdvösen 
működő szerzetes nénéknek, kiket a felvidéken, igazi 
nemzeti missiót teljesítve, a fönkelt magyar kebel gyé-
mánttüzétől körülsugárzott, forró ember s honszerelmével 
ő vitt be a szepesi egyházmegyébe, Szepes-Olasziban, 

1) I. 5, 2 - 8 , 
2) V. ö Máté 6, 8. 

Lőcsén, Rózsahegyen és Thurdossinban, a ker. nőnevelés 
emelésére, s ez által a családi erények megmentése és 
nemesbítésére fölállított leányiskoláik ; a szepes-váraljai 
tanitóképzőintézet, a mely fölött, mint a sas fiai fölött, 
gondosan és erélyesen őrködött, nehogy az anyaszentegy-
ház kebléről, melynek, az elmeképzés és szivnemesités 
eszközlésére, szülötte, leszakitassék ; a sok száz meg százra 
menő tanuló, a kik egyedül az ő atyai szívvel nyújtott 
költségén iskolázhattak ; hirdetik a lőcsei, poprádi temp-
lomok, melyeknek költséges s müérzekre valló csinosítá-
sára, valamint a lykavai és tátrafürediek, melyeknek, az 
élő hitre támaszkodó erkölcsösség érdekében, alapból való 
létesítésére annyi ezeret adott ki, különösen pedig a XII. 
századból származó szepeshelyi főtemplom, melynek stíl-
szerű restaurálását, hol a hit a műizléssel, a hagyomá-
nyos kegyelet a történelmi érzékkel oly szépen ölelke-
zik, — fejedelmi bőkezűséggel eszközölte ; hirdetik, mert 
szeme fénye mégis a papikar vala, — az évről-évre se-
gélyezett szűkes javadalmazásu plébánosok s káplánok, a 
kiket, munkatársaiul becsülve, igazán, mint édes atya, 
szivéből szeretett, meg az irodalom, melyet, annyi egy-
házi s vallásos nemzeti alkotásai és azoknak bőven való 
ellátásuk között megosztott gondjai mellett, szintén nagy 
összegekkel pártolt a jóságos szellem, a ki egyik kezében 
az erős hit és vallás-buzgalom, másikban a szives érdek-
lődés és áldozatkészség pajzsát tartva, a hazai s nemzeti 
művelődés bármely terén nyilatkozó és munkálkodó ha-
ladásnak állandó és lelkes Maecenása . . . A legnemesebb 
e r k ö l c s ö k b e n g a z d a g , bölcs s áldásos főpásztorkodás-
ban, mely az örök bölcseség, Krisztus Urunk szellemében, 
egészen Isten dicsőségének s embertársaink jólétének elő-
mozdítására irányult, — szerzett bokros érdemek Császkát, 
kit ő felsége, apostoli királyunk 1881-ben már val. belső 
titkos tanácsosává, majd az első osztályú vaskororend 
lovagjává tőn, ujabb kitüntetésre vonták, értjük az ország 
második érsekségét, a kalocsait, melyre az oly nagynevű 
Haynald Lajos biboros elhunytával, 1891. okt. 27-én emel-
tetett . . . Csakhogy mig ország-világ igazán szívből ör-
vendett e megérdemlett előléptetésnek : a közkedveltségü 
főpapnak, a ki mindenkor megmutatta, hogy tul vágyik 
emelkedni a mulandóság reményein, nemes lelkében fájó 
érzet kelt, mert, önvallomása szerint, „nagyon nehezére 
eséb, megválnia azon egyházmegyétől, melynek, közel 18 
éven át, volt főpásztora, és hol papjai s hivei fiúi szere-
tetével és őszinte buzgóságával találkozék mindig." — és 
azért csakis ugyan hosszas vonakodás után fogadta azt e l . . . 

Es most ne várja a nyájas olvasó, hogy részletezzük 
az immár b. Asztrik örökében, az Ur választottaként kor-
mányzó Csúszka érseknek, Kalocsának s vele Magyaror-
szág jelenlegi büszkeségének, kinek nagy lelke nagy ter-
vekben, nagy eszmékben fárad, — működését . . . Ezt 
tennünk tilt a szerénység, tilt saját elégtelenségünk ér-
zete ; hanem inkább leborulva kérjük az idők és nemze-
tek hatalmas Urát, hogy „áraszsza a fiuilag ragaszkodó 
hü nyáj ünnepelt főpásztora, t. i. Kalocsa főegyházmegye 

!) Mert egészen rá illenek sz Bernátnak a jó pásztorról irott 
e szavai : „In consilio providus, in iubendo discretus, in dispo-
nendo industrius, in agendo strenuus, in zelo sobrius . . . in mise-
ricordia non remissus." 
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érsekére, Császka György ő exczellentiájára, a ki nagy-
szerű intézményeiben évszázadokon keresztül fogja hir-
detni Isten igéjét; ki a ker. nevelés-tanitás oltárára ho-
zott dus adományaival uj istenfélő élet alapjait rakja le 
a családba, megszenteli azt s vele a társadalmat; ki az 
evangeliumi szeretetnek, mely nála igazán apostoli meg-
nyilatkozásban jelentkezik, — kifogyhatatlan jótékonysá-
gával letörölte a szegénység könyeit; ki elvül tartván 
Hippo nagy püspökével : „Ecclesiae servio, cui non tam 
praeesse, quam prodesse des idero ,angyal i szive buzgal-
mával megdicsőítette az egyházat, és halhatatlan érdeme-
ket szerzett Isten és világ előtt, még bőséges kegyelmét, 
és terjeszsze drága életét boldogul hosszú még igen 
hosszú időre, hogy apostoli lelkesedésénél tavasz virá-
gaként mosolyogjon, égő szeretetének hevénél át meg 
átmelegüljön, és ritka tett-akaratának gazdag áldásaival 
bővelkedjék, Mária országában a hitélet, virágozzék a 
ker. oktatás s nevelés ügy, még inkább gyarapodjék a 
szellemi s anyagi jólét"! . . . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
— Budapest , okt. 26. Uj palota az ország herezeg-

primása számára Budavárában. — 
Nemrég volt olvasható a lapokban, hogy a buda-

vári Mátyás-templom épitő bizottsága a restaurált monu-
mentális templom közelében igen szép helyet ajánlott fel 
Yaszary Kolos bibornok herczegprimásnak megvétel végett, 
hogy ott ő emja uj primási palotát épittessen. Mindenesetre 
illő és szép dolog a primás fővárosi lakása iránt való ez 
a, és a többi hasonló gondoskodás ; csak egy hiányzik belő-
lük, — a figyelem a primás iránt. Erre az eme különben nagy 
figyelemből hiányzó gyengéd figyelmességre figyelmezteti a 
hgprimás által Budapesten fényes uj palotát építtetni óhajtó 
köröket a „Hazánk" cz. lap mai számában egy közle-
mény, melyet méltányosságra, figyelmeztető tartalmánál 
fogva s kellő tájékoztatás végett mi is közlünk, a mint 
kävetkezik : 

„A főváros közönsége több izben nyilvánította 
abbeli óhaját, hogy Magyarország herczegprimása, az első 
zászlós ur, a kath. egyház országos főpapja, Budapesten 
lákjék, vagy ha már állandóan nem lakhatik itt, legalább 
méltóságához illő palotával birjon. 

A herczegprimás nem csak egyházi, hanem közjogi 
méltóság is, és mint ilyen, kell, hogy országos ünnepé-
lyek stb. alkalmával kifejezésre jusson. 

Bizonyára ez a nézet vezette a Mátyás-templom 
épitő bizottságot, mikor a herczegprimásnak a templom 
közelében, tagadhatatlanul szép helyen, egy palota épí-
tésének czéljára teljesen megfelelő telket ajánlott fel 
megvételre. 

A bizottság tehát ugy látszik, abban a vélemény-
ben van, hogy a herczegprimás a telket sajátjából megvá-
sárolván, arra ugyancsak saját költségén egy millió forint 
költségen diszes palotát fog építtetni, hogy az ujabb idő-
ben felmerült áramlatnak — mely a herczegprimásnak a 
fővárosban lakását kívánja — illetve a főváros közönsége 
óhajtásának megfeleljen. 

i) V. ö. S. Aug. ep. 134. 

Ismerve a herczegprimás szivjóságát, meg vagyunk 
győződve arról, hogy ezt meg is tenné, ámde szép terve 
kivitelére a szükséges anyagi erővel ez idő szerint nem 
rendelkezik és valószínű, hogy még sokáig nem fog ren-
delkezni. 

Az államnak érdeke azt kívánja, hogy a herczeg-
primási méltóság a fővárosban a királyi udvertartás mel-
lett kidomborodjék ; a fővárosnak pedig érdekében áll, 
hogy az ország főpapját mint törvényhozót, a főváros 
díszére mennél több időn át falai között üdvözölhesse, 
illetve mindinkább magához vonzza. 

Állam és főváros versenyeznek az óhajtásban, de 
egyik sem megy ennél tovább a primási palota épitési 
tervének megvalósítása ügyében. Azt akarják, hogy a 
primás, a ki lemondott a 9000 forint évi jövedelmet hajtó 
hajóhíd jogáról ; a ki lemondott a pizetumról; a ki közel 
egy milló forint adósságot vállalt el, csakhogy utódja majdan 
tehermentesen jusson az egész gazdasági felszereléshez; a ki 
egyházfői és közjogi méltóságához talán nem is egészen 
illő egyszerűségben és túlságos szerénységben élve várja 
anyagi helyzetének — még egyelőre kilátásban sem lévő — 
javulását ; hogy az a primás egy ujabb millióval terhelje 
amúgy is szűkebb jövedelmét. 

Nem, ez nem méltányos! Ha az állam és a főváros 
a primási palotát közjogi vagy más okokból szükségesnek 
találják, akkor állítsanak a herczegprimási méltóságnak 
megfelelő palotát ős Buda várában. 

A herczegprimás előde országra szóló diszes palotát 
és több középületet emelt Esztergomban, melyekben 
Vaszary Kolos igen jól érezné magát, ha előzékenysége 
nem késztetné a fővárosban való tartózkodásra. 

A primásnak nem érdeke, hogy a fővárosban külön 
udvart tartson, de ha ezt mindannyian óhajtjuk, akkor 
belátással is kell birnunk, azért tehát azt óhajtanok, 
hogy a főváros ajánlja fel díjtalanul a Mátyás templom 
melletti telket herczegprimási palota épités czéljára, az 
állam pedig legalább felerészben járuljon hozzá a palota 
épitési költségéhez, hogy ez a kérdés méltányos meg-
oldást nyerjen. 

Ha a főváros milliókat érő telkeket tudott elaján-
dékozni soi-disant ipari czélokra, hozzon áldozatot vallási, 
közjogi, illetve kulturális czélra is." 

Kalocsai főegyházmegye. Egy beszéd, mely oly 
nagyszabású, hogy alkalmas viszhangjával egész Magyar-
országot betölteni. — 

Ugyanis m. és ft. Mayer Béla dr bosoni vál. püspök 
és főtanfelügyelő ur okt. 11-én a kalocsavidéki r. k. 
néptanító egylet közgyűlésén a következő megnyitó beszé-
det mondotta : l ) 

Tiszteltelt Közgyűlés ! 
Azon körülmény, hogy most ifjú és szakértő erő áll 

egyletök élén, tán egymaga is mentségemül szolgálhatna, 
ha gyűlésükön megjelenve, nem az elnöki székben fog-
lalnék helyet s tanácskozásukban is csak az egyszerű 
tagnak szerepével vennék részt. Ha ennek daczára, sőt 

') Erre a beszédre vonatkozik mai Tárczánk „Hálás visz-
laang" czimü költeménye. 
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tavaly ilyen alkalommal tett nyilatkozatom ellenére is, 
ezúttal ismét a tiszteletbeli elnök jogaival élek és egy 
megnyitó beszéd erejéig Önökhöz fordulok, teszem azt 
főleg azért, mert ily módon is kifejezést óhajtok adni 
azon őszinte tiszteletemnek, melylyel Önök, mint tanférfiak 
iránt viseltetem ; és mert az Önök által velem együtt 
szolgált népnevelési ügy sokkal élénkebben foglalkoztatja 
érdeklődésemet, hogysem képes volnék ellenállni ama benső 
ösztönömnek, mely arra késztet, hogy első rendben is 
szivből üdvözöljem Önöket, kik az alkalmatlan idő daczára 
egyletök tanácskozására oly szép számmal ide fáradozni 
szívesek voltak ; másod rendben pedig szavakat kölcsö-
nözzek némely gondolataimnak és nézeteimnek, melyeknek 
kifejtésével (ha meg is szívleltetnek) a vezetésemre bízott 
iskolai ügynek hasznára lenni vélek és óhajtok. 

Mindenek előtt örömemet és elismerésemet nyilváni-
tom, hogy a „Tanitók háza" tervezetével testületi és haza-
fias érzelmeiknek szép emlékét fölállítani elhatározták. — 
Nemzeti létünk ezredéves fönállását méltóbban alig ünne-
pelhetnék meg. Szolgáljon buzdításul, hogy nemes eltö-
kélésök országszerte helyeslő visszhaugra talált s ritka 
áldozatkézségöket utánzásra méltó például magasztalják 
mindenfelé. 

A főegyházmegyei tanítóknak meleg érdeklődése, 
egyeseknek bámulatot gerjesztő nagyszerű adakozásai, arról 
bizonyítanak, hogy itt buzdító és lelkesítő szavakra részem-
ről már nincsen szükség. Amiért is ettől fölmentve érez-
hetem magam nnál inkább, mert azután, amit a tanítói 
egyletekhez küldött fölszólitásban ép oly lángbuzgalmu 
érzelemről tanúskodó, mint ékes szavakban elmondtak, én 
szebbet és lelkesitőbbet ugy sem mondhatnék. Adja Isten, 
hogy a mit nagylelkűen megkezdtek, azt sikeresen be is 
végezhessék. Mivel azonban nem kételkedhetem azon, hogy 
a nemes czél valósítása inkább áldozatkészségükkel, mint 
áldozatképességökkel áll arányban : minden szép szó he-
lyett tettel akartam tanúsítani, hogy ott, a hol tanítói 
érdekekről van szó, ezeknek anyagi erőmmel is szolgálni 
mindig készen állok. Amit tettem e czélból, azt állásom 
által is parancsolt kötelességnek tartottam és ennek zálo-
gát az egyleti ft. Elnök úrhoz intézet levelemben foglaltam. 

Szép gondolatnak tartom, hogy a milleniumot a 
Tanítók házával megünnepeljük; de még szebbnek tartom, 
oda törekedni : hogy nemzetünk egy második millenium 
felé biztos lépésekkel haladhasson. A Tanítók házát talán 
fölépitik Önök idegen segítség nélkül is ; de nem hiszem, 
hogy a második millenium Önöknek, azaz a tanítók 
közreműködése nélkül valósulni képes volna. Engedjék 
meg, hogy e czélból elmondhassam, mily irányban szorul 
hazánk a tanítói világ közreműködésére, hogy állami és 
magyar nemzeti léte biztosittassék. 

Első sorban életkérdésünk, hogy magyarok legyünk 
és maradhassunk. Ezt a magyar nyelv biztosítása és ter-
jesztése nélkül nem is képzelhetem, hisz köztudomásu, 
hogy ,nyelvében él a nemzet." „Minden egyebet (mondja 
egy jeles hazánkfia) elveszthetünk : elveszthetjük szabad-
ságunkat, alkotmányunkat stb. és — vissza is nyerhetjük. 
Csak a nyelvet nem szabad elveszteni, mert azt többé 
visszaszerezni nem lehet." Midőn a magyar nyelv ismere-
tének szükségességét hangoztatom, nem akarom azt mon-i 

dani, hogy nem lehet jó hazafi, a ki nem tud magyarul 
beszélni ; de azt sem állítom, hogy annak hazafiságához 
már semmi kétség sem fér, a ki a magyar nyelvet töké-
letesen birja; hisz nemzeti történetünk hősei között akár-
hány is volt olyan, ki magyar hazafiságát vértanúi halállal 
megpecsételte, holott érzelmeinek kifejezésére a magyar 
szóval nem rendelkezett ; s viszont akárhány szomorú 
példát tud történelmünk fölmutatni, hogy tősgyökeres 
magyarok is hazájok és nemzetök ellenségei, sőt árulói 
közé szegődtek. Habár tehát a hazafiságnak múlhatatlan 
kellékei közé nem tartozik a honi nyelvnek tudása is, 
kétségtelen még is, hogy nem-tudása egy sajnálatos hiá-
nyosságot képez s magyarságának dokumentálására éppen 
azt nélkülözi, mi a nemzetiségnek ismertető jele: a nyelv. 
Azt állítják, s mi örömmel veszünk tudomást róla, hogy 
a magyar nyelv hazánkban rohamos hódítást tesz. Ugy 
tudom azonban, hogy ez különösen csak városainkról áll, 
mig falvainkról, kevés kivétellel, nincsenek oly örvendetes 
tapasztalataink. 

Ennek ugyan sokféle s különösen helyi okai is 
lehetnek. A figyelmes vizsgáló e jelenségnek főbb okát 
könnyen föl fogja találni magában a jelzett ténykörül-
ményben. Nem vélek csalódni, ha azt állítom; hogy a 
magyar nyelv terjesztésének leghatásosabb eszköze a köz-
művelődésnek fokozása és ez által oly állapotoknak 
teremtése, a melyek az állami nyelv tudását szükségessé 
teszik és a nagy tömeget is meggyőzik arról, hogy Magyar-
országban a magyar nyelv ismerete nélkül boldogulni 
nem lehet. 

A műveltség még mindenütt nagy hatalomnak bizo-
nyult s olvasztó erejének eddigelé egy nép sem volt képes 
ellenállani. A német, franczia, angol és egyéb középkori 
származású nemzetek alakulásának és fejlődésének története 
kétségtelen bizonyítékát nyújtja annak, hogy a szellemi 
hatalom magasan fölötte áll a fizikai nyers erőnek s a 
különféle ajkú népségekből támadt nemzet-individumoknak 
az a nép lett államalkotójává, s szabta meg a nemzet 
nyelvét, mely a többi, belé olvadt, néptörzsek felett ma-
gasabb műveltségével tünt ki. Az európai nemzetek majdnem 
kivétel nélkül mind ezen proczessusnak köszönik alaku-
lásukat, s habár fejlődésük folyamán egyéb nem jelenték-
telen körülmények és tényezők is működtek közre, félre-
ismerhetetlen igazságnak marad, hogy a vezérszerepet 
mindenütt a kimagasló műveltség játszotta s nemzetalkotó 
erejének döntő hatása egyéb népek fölszivásában bizonyult 
be a legfényesebben. 

A történelem lapjain igazolt ezen szembeötlő tény-
körülmény szabja meg a tanitói világ hazafias kötelessé-
gének is egyik fő irányát. A magyar faj műveltségének 
emelésével oda törekedni, hogy a magyar nyelv minél 
inkább terjedjen s vele együtt a hazafias érzelmek is mély 
gyökereket verjenek, ez egyik leghazafiasabb s lenemesebb 
feladata minden művelt magyarnak, első sorban mégis a 
tanitói világnak. 

Tudom, hogy ez nem megy könnyen. Évszázadoknak 
mulasztásait különben is egy nap alatt pótolni nem lehet. 
Nehéz és hosszantartó munkára van itt szükség, mely 
bizony emberét válogatja, de minden nehézsége mellett 
s kedvessé válik, ha nemzetünket és hazánkat szeretjük. 
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Mert hát ne ámitsuk magunkat: kevesen vagyunk ma-
gyarok s nagy Széchenyink óta még mindég nem szapo-
rodtunk annyira, hogy „az apagyilkosnak is ne kellene 
megkegyelmezni," ha esetleg a szerencsétlen éppen a 
magyar fajhoz tartozik. A statisztika kimutatásai szerint 
pedig a magyar faj Európa legszaporább népei közé tar-
tozik, s ha mindazonáltal oly mostoha népesedési ará-
nyokat mutat fel, annak a nem kevés helyen gyilkoló 
titkos bűnön kivül szomorú oka rejlik mostoha közegész-
ségügyi viszonyainkban ; főleg pedig a szülők sajnálatos 
tudatlanságában és, hogy világosan kimondjam, ember-
telen közömbösségében és durvaságában. A gyermeket 
nem tekintik mindenütt Isten áldásának, hanem sokan 
elviselhetetlen vagy legalább is súlyos tehernek tartják. 
Innen van, hogy nem kevés helyen a halandóság nem 
csekélyebb a születési eseteknél, néhol éppen tul is szár-
nyalja ezeket — és nem tartoznak mind a társadalom 
legszegényebb rétegei közé, kiknél a mély erkölcstelenség 
abban is nyilvánul : hogy jobban örülnek a gyermekek 
halálának, mint születésének. Az „angyalcsinálás" pedig 
már itt-ott üzletté vált, noha nem képzelhetek rettentőbb 
bűnt, mint midőn a gyermek bölcsőjét sirjává teszi az 
anya lelketlensége. 

Hozzájárul az a szerfölött szomorú körülmény, hogy 
ez idő szerint hazánkban a magyarság sokat veszitett 
népszerűségéből ; a számra nézve vele aggasztóan versengő 
különféle nemzetiségek között nem egynél a legfanatiku-
sabb gyűlöletnek tárgyát is képezi. Messze vezetne ezen 
éppen oly szomorú, mint igaz jelenség okainak kutatása 
és fejtegetése, de annyit még is meg kell jegyeznem, hogy 
ezen mindinkább tova harapódzó és mesterségesen is 
szított bajon soha sem fogunk segíthetni, ha okainak 
legalább is egy jelentékeny részét nem magunkban is 
keressük, mint a hogy kiválóan a magunk tapintatlansá-
gában, majd gyengeségében, majd elbizakodottságában 
találjuk is meg. 

Egy ezeréves íönállásnak dicső és biztató emlékei 
fölött jogosult édes álmaink közepette végzetes tévedés 
volna szemet hunyni azon borzasztó jelenség előtt, mely 
minden magyar kebelt mély szomorúsággal és aggoda-
lommal tölt el, midőn látni kényszerül, hogy a béke 
minden áldásaival tetézett önrendelkezési időnk utóbbi 
három évtizedje alatt, melyhez hasonlót Isten legkedvezőbb 
irgalmából sem remélhetünk újra, oda jutottunk, hogy a 
magyarságnak vagy, ha ugy jobban tetszik, a magyar 
állameszmének, saját hazájában majdnem több az ellensége, 
mint a jó barátja. S ennek jórészt mi magunk vagyunk 
okai. A nemzetiségek jóformán már fegyverkeznek elle-
nünk, mi pedig, s ez a legszomorúbb mai állapotjainkban, 
a helyett, hogy önvédelmünkről gondoskodnánk, egymást 
marjuk, rágalmazzuk, üldözzük, felekezetek szerint pár-
tokra szakadtunk és oly ádáz elkeseredettséggel harczolunk 
egymás ellen, mintha nem is vérszerinti testvérek és egy 
hazának gyermekei volnánk. 

Tudom, hogy Magyarországnak ezen legnagyobb 
baján segiteni, nem mi tanitók vagyunk hivatva egyedül. 
De azt is tudom, hogy nem állanánk mint a „nemzet 
napszámosai" magyar népnevelői föladatunk színvonalán, 
ha azon téves gondolatban ringatnók magunkat, hogy ily 

nagy és terhes munkával szemben nekünk semmi köte-
lesség czimünk nincs, mert hát azt a nagy munkát mi 
ugy sem győzzük meg és szorosan vett tanítói hivatásunk 
Körén kivül is esik. 

Hazafiságunk mondja nekünk, hogy az ilyen véle-
kedés merően ellenkezik népnevelői hivatásunk legsarka-
latosabb követelményével, mert hát tudnunk kell, hogy 
egyéb szerencsésebb, hogy ugy mondjam, egyöntetű nem-
zeteknél is az iskolának nem csak kulturális, hanem nem-
zeti czélja is van ; nálunk pedig, mostoha nemzetiségi 
viszonyaink miatt a kulturális czél egyenesen eszköz kell, 
hogy legyen a magyar nemzeti szellem fejlesztésére, biz-
tosítására és ennélfogva első rendben a magyar hazafiság 
és nyelv terjesztésére. 

Tapasztalatból tudom, hogy a mi egyházmegyénknél 
kedvezőbb talajt a magyar nyelv terjesztésére kivánni 
sem lehet. Népünknek józan gondolkodásáról, hazafias 
érzületéről tesz bizonyságot, hogy többhelyütt már tan-
nyelvül is óhajtotta elrendelni a magyar nyelvet ; örömmel 
mondom ki, hogy ebben főérdeme vagyon a főt. lelkész-
kedő papság és igen t. tanitó urak hazafias érzületének 
és buzgólkodásának. Nehogy azonban többet veszélyeztes-
sünk, mintsem elérni óhajtunk, kötelességemnek tartom 
szives emiékezetökben fölujitani azon bölcs intelmet, mely 
az 1886. év aug. 29-én 355,/isk. sz. a. kelt érseki kör-
levél következő szavaiban foglaltatik : „Midőn , . . a ma-
gyar nyelv ismeretének terjesztése érdekében . . . minél 
nagyobb mérvű szorgalmat és ügybuzgalmat kifejteni 
hazafias föladatnak tekintetik : egyben minden oly heves-
kedő és erőszakoskodó túlbuzgóságtól óvatosan tartóz-
kodni fognak, a mely a nem magyar ajkú nemzetiségek 
természetes érzékenységét számitáson kivül hagyva, csakis 
a vegyesajku hiveknek eddig örömmel tapasztalt békés 
egyetértés megzavarni és első rendben a magyar nyelv 
jogosult érdekeit veszélyeztetni képes volna." 

De ne feledjük azt sem, hogy mi a nép atyái is 
vagyunk és mint kiválóan népnevelők a gondjainkra bí-
zottaknak szellemi és erkölcsi igényeit szivünkön kell, 
hogy viseljük. 

Es itt mindenek előtt népünk hazafias gondolkodása 
és érzelme képezi népnevelői hivatásunk legfőbb és leg-
szigorúbb kötelességének tárgyát. Ne kérdezzék tőlem : 
hogyan ? miként ? 

Akinek esze és szive helyén van, aki nem bérencz 
módjára gondolkodik, azt tudni fogja, hogy papnak és 
tanitónak száz és ezer módja van gondozottjaiknak érzel-
meire és lelkületére hatni, sőt azokat a maguk képére és 
hasonlatosságára mintegy újra alkotni és egészen átala-
kítani. Számos példa bizonyít ezen tapasztalati igazságnak 
kétségtelen voltáról. Rajtunk áll e példákat követni s 
hazafias működésünkkel, oktatásunkkal, mindenekelőtt 
pedig saját magunk jó példájával a hazafiasságnak nem-
zetalkotó s fentartó erényeit, habár szerényebb méretű 
működési körünkben, tőlünk telhetőleg éleszteni, terjesz-
teni és megszilárditani. S erre annál nagyobb szükség 
van, minél sajnosabban tapasztuljuk, hogy a világon pár-
ját nélkülöző sajátságos viszonyaink miatt csakis nálunk 
lehetséges az, hogy az igazán hazafias magyar érzelmet 
nem tekintik mindenütt erénynek s érdemnek, sőt azt 
üldözni még kötelességnek is tartják néha azok is, a 
kiktől annak helyeslését és méltánylását jogosan el lehetne 

I várni ! ! ! (Vége köv.) 
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New-York. Mgr Satolli apostoli delegatus és az 
„ apaism ". — 

Mi az az „apaism", kérdi a nyájas olvasó. Az egy 
amerikai uj szó, a mely az angol faj féltékenységét jelenti 
a más nyelvű bevándorlók és a protestántizmus öröklött 
gyűlöletét fedi a katholiczizmus ellen. A. P. H. jelenti 
az amerikai védelem szövetségét, a mely czélul tűzte ki 
a katholikusok és idegenek ellen védeni az eredeti ame-
rikai angolnyelvüséget és a protestáns vallást. Négy év 
előtt keletkezett ez a veszedelmes mozgalom és ha 
Róma és az ő apostoli delegatusa, mgr Satolli közbe nem 
lép, az igy megindult katholikusellenes mozgalom köny-
nyen előjátéka, lehetett volna egy nagyobb kulturhacznak. 
Az Egyesült-Államok tősgyökeres polgárainak nagyobb 
része protestáns vallású s a tősgyökeres katholikus pol-
gárokkal együtt büszke az ő angolnyelvüségére, a me-
lyet ő az Egyesült-Államok államisága panaceájának és 
érinthetetlen symbolumának tart. A soknyelvű idegenek 
beözönlése, kik közt igen sok a katholikus vallású, meg-
ijesztette a yankeeket, s ezek fenyegető állást kezdtek 
elfoglalni minden idegenajku és katholikussal szemben. 
Jelenleg, hála a tapintatos mérsékletnek, az angol állami 
egynyelvüségre való bölcs tekintetnek és a nemzetiségek 
összesimulásának és egybeolvadásának, mire nézve Rómá-
ból jött az intés, az apaismus trombitálása merő vizpacsko-
lás. Tapintatossága, loyalitása és méltányos érzülete által 
mgr Satolli nemcsak valóságos élő tiltakozás ennek a 
szövetségnek létalapjai ellen, de sőt mindenki ugy tekinti 
őt, mint az amerikaiak legigazibb barátját és a nemzeti 
egységesítéstényezőjét. Erre a tényre nézve meg nem 
egyezni, ennek az uj erkölcsi légkörnek létezését el nem 
ismerni, annyit tesz mint vakon beleütközni az eviden-
cziába s az egyház ellenségeinek malmára hajtani a vizet. 

Egyébiránt, a harcznak minden erőltetése s az apaism 
körül kifejtett minden lárma daczára, ez az antikatholikus 
szövetkezés — halva született gyermek. A hely, a talaj, 
nem kedvez virágzásának, a közszellem annyira ellenszen-
vez az ő működésével, hogy nem sokára ki fog dőlni, 
mint a fa, a melynek nincs gyökere. 

Mi, amerikaiak, mindezt a pápának és az apostoli 
delegátusnak köszönhetjük. 

T Á R C Z A. 
Hálás visszhang 

mit. és ft. Mayer B. püspök ur tanügyi beszédére. 

Szónoki műremeked tanügyünk harczában a jelszó, 
Mely hős lelkületet költve, vezényli hadad' ; 

Harsona ez! mely a népnevelés hű bajnokit inti: 
Gyűljenek ihletten szent lobogójok alá ; 

Mert csata forr mostan : feszület küzd áltudománynyal 
Gyermeki szép lelkek birtoka, sorsa felett. — 

Eszgőg, állati kény s önimádó állami bálvány 
Tépi ki Megváltónk isteni karjaiból: 

Mint hajdan Moloch áttüzesült gyomrába temette 
Úgy veti most gyerekét kárhozat átka elé ; 

Zsarnok igája alatt hogy nyögjön bárgyú baromként : 
Emberi fönségét rántja le s égi jogát, 

Míg a hívő tan a mennybe vezet s fönt trónra magasztal : 
Hittagadó nevelés majmok ölébe aláz ! 

') Hej ! ha Magyarországra is jönne egy apostoli delegatus a 
nemzeti egységesités — tényezője gyanánt ! A szerk. 

S már-már győz a bitor tudomány ezer iskola padján 
S annyi gyerek-bárányt ördög-akolba terel : 

Am Te dicső pásztor magasan feltartod a zászlót, 
Melyre hitünk tanait fénysugarakkal irád ; 

Bölcs nyomodon tömörül a vitéz had s gondos iparral 
Védi a gyermeki szív kincseit, üdv-örökét ! 

Fegyvertár ajakad, minden szava, érve aczélkard, 
Melylyel a hitre törők ostroma törve bukik, 

Mert szíved égi kohó, lángihlet gyújtja, fuvalja: 
Szózatod innen ered tűzfolyam árja gyanánt. 

Im' e beszéd is erős, ragyogó, mint angyali égisz. 
Mennykő vező sorait sinyli a gigász faj, 

Ez volt névnapomon legdúsabb ünnepajándék, 
Hol lángészszel a sziv régi kegyelme vegyült, 

Mig^bámulja eszem lángelméd tiszta sugárit : 
Áldja szívem felujult szivkegyed áldozatát. 

S esdi a jó Mestert, hogy Rád s csapatodra kinyújtsa 
Harczra segéd karját s fönt koronája diszét. 

Rosty Kálmán S. J. 

V E G Y E S E K . 
*** A világ legnagyobb eseménye : a keleti és 

nyugati egyház egyesülése ügyében Rómában, a pápa 
elnöklése alatt összeült bizottság első ülése. A czár hal-
doklása, fejedelmi személyeknek sürgése-forgása az iránt, 
hogy az orosz czári trón örökösének arája, lelkiismereté-
nek legszentebb ügyét, vallásos hitét, mint köpönyeget 
forgassa-változtassa ; Caprivi, a hatalmas Bismarck utód-
jának bukása ; Crispi, a vallást zsandár szolgálatra ala-
csonyító olasz miniszterelnöknek a szoczialista egyesületek 
ellen kiadott elnyomó rendelete s a világ többi nagy 
eseményei mind — messzevágó jelentősségre, messze háta 
mögött maradnak XIII. Leo pápa tette mögött, melylyel 
Kelet és Nyugat egyesülését megindította. A keresztény 
lélek határtalan örömébe keserű ürömcseppet nálunk az 
vegyit, hogy a keresztény Nyugat és Kelet egyesülésének 
uj hajnala akkor hasad, mikor a magyar lelketlenség és 
tehetetlenség a keresztény Magyarországot összeroskasztja. 

— Emlékezetes nap. F. hó 14-én adta át Vaszary 
Kolos bibornok hgprimás a püspöki kar főpásztori iratát 
a királynak az elkereszténytelenedés tvjavaslatainak san-
ctióval el nem látása iránt. 

— Egy főherczegnő leánya — apácza. Német kath. 
lapok jelentik, hogy Isenburg-Birstein hg és neje Mária 
Lujza fgnő leánya, Mária hgnő, f. hó 15-én Aachenben a 
klarisszák közé beöltözött. 

— Faddon, mint nekünk irják, katholikus polgári 
kör alakult s annak alapszabályai láttamozásra a nm. kir. 
belügyminisztériumnak bemutattattak. Fadd Tolnamegyé-
ben van. 

— A főrendiház egyesült három bizottsága f. hó 
29-én tárgyalja „A vallás szabad gyakorlatáról" s „Az 
izraelita vallásról" szóló tvj avaslatok at. A mi álláspontunk 
itt vakítóan világos, mint az égi háború sötét komorságán 
végig nyilaló villámé. Azt nem tehetjük, hogy rózsás 
színben lássuk a dolgokat. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Brerzuy Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcz.a 8. sz.) 
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gyülésről. — Vegyesek. 

Eszmetisztázás. 
A Religio f. é. 31. számában Indítvány czi-

mü czikk jelent meg, melyet már a t. szerkesztő 
sok jegyzettel csillagozott meg s a M. Á. 244-
száma nem t a r t j a fölöslegesnek ezen fölül bő-
vebb megjegyzéseket tenni ugyanazon czikkre. 

Legyen megengedve nekem, jelzett czikk 
Írójának, nem annyira félremagyarázott , mint 
inkább — megvallom — tán könnyen félre-
érthető állításaim kiigazítására néhány meg-
jegyzést koczkáztatnom. Annál inkább, mivel 
czikkemről a M. Á. azt ta r t ja , hogy ezirányu 
felszólalásokkal nem teszünk szolgálatot szent 
ügyünknek. 

En, midőn a kérdéses indítványt, mint a 
kath. öntudat ébresztése s a kath. szellem ter-
jesztése egyik eszközét, ismertetni megkísérel-
tem, szemlét t a r t o t t a m az ezirányu többi esz-
közök s módok fölött. E szemle kétségtelenül 
bírálat jellegével bír; de midőn a különféle esz-
közök és módok értékét mérlegeltem, először is 
nem volt szándékom azoknak egymáshoz viszo-
nyított értékét vagy értéktelenségét kons ta tá ln i , 
hanem mintegy sorrendjét akar tam azok alkal-
mazásba vételének megállapítani. S ily ér te lem-
ben mondottam ez eszközök egyik-másikát é r t é -
kesnek vagy kevésbé értékesnek. 

Igy mondtam a taní tás és nevelés — sajnos 
még mindig késlekedő — reformját olyannak, 
mely csak a jövőben termendi meg gyümölcseit; 
ezzel azonban nem akartam azt mondani és nem 

is mondtam, hogy ami a jövőben fog csak gyü-
I mölcsözni, azt most nem kell tenni. 

Igy t a r tom a kath. autonomiát is ügyünk 
! szolgálatára alkalmas eszköznek csak föltételesen 

t. i. ha kath, önvédelmünk e sánczaiba fölveendő 
I híveink á t meg át lesznek hatva a kath. öntu-
I dattól. Gondoljunk csak a most Erdélyben leját-
! szódó b. Jósika-féle affair-re. 

Hát a kath. körök 75-ös vagy akár százas 
I száma a kath közszellem oly föllendülését tanu-
! sitja-e, hogy elmondhassuk: „A magyar katholi-

kusok nagy része már öntudatra ébredt." S is-
m é t : „A m. katholikusok öntudat ra ébredtek, csak 
ezt aztán nem kell kicsinyleni, sőt azt minden 
lehető módon éleszteni." 

Én nyíltan kimondom, hogy én csekélylem 
az eddigi elért e redményt ; sokkal kisebbnek ta-
lálom a kath. szellem föllendülését, hogysem 
azzal megelégedhetnénk. 

Hát a kath. nagygyűlésekről mit tar tsunk 
ez idő szerint % Még nem tudjuk, hogy nem-e 
gyorsan elhamvadó magyar szalmatüznek fognak 
bebizonyulni. És ne hasonlítsuk a mi könnyen 
pezsdülő vérünket s lángra lobbanó lelkesedé-
sünket-^ németekéhez, kik ha egyszer az ő lassú 
vérökkel pezsdületbe jutnak, nem egy könnyen 
lohad le lelkesedésök. Adja a jó Isten, hogy a 
mi lelkesedésünk tüze se lohadjon le; csakhogy 
miként érjük ezt el inkább ? Ugy-e, ha azt han-
goztatjuk, hogy a lángok túlságosan lobognak 
vagy ha szigorú önbirálat tal azt mondjuk, hogy 
bizony sok helyen csak még gyönge mécsként 
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pislog a kath. öntudat s mig ez igy van, ne 
várjunk attól nagy sikereket. 

S ha a kath. nagygyűlések nem egyebek, 
mint manif'estatiók, manifestatiói a kath. össze-
tartásnak, a kath. szellemnek s öntudatnak, nem 
filius-e ante patrem, ha azt manifestáljuk, 
ami még arra nem érett meg ? De én a kath. 
nagygyűléseket nem egyszerűen manifestatióknak 
tartom, hanem egyszersmind alkalmas eszkö-
zöknek arra, hogy egymást buzdítsuk sz. ügyünk 
védelmére s a hitélet élénkítésére. 

Midőn tehát jelzett czikkben a kath. nagy-
gyűlésekről szóltam, hozzátettem, hogy nem 
akarom azok értékét kicsinyelni; de félek, hogy 
a kath. öntudat élénkülésének jelen stadiumában 
nem fognak annyi sulylyal bírni, hogy az ellen-
áramlattal sikeresen szembeszállhassanak. Azért 
mondtam: Quis rex iturus comittere bellum ad-
versus alium regem, non sedens prius cogitat, 
si possit cum decern millibus occurrere ei, qui 
cum viginti millibus venit ad se? 

Őszintén adok kifejezést annak, hogy én 
még nem látom a nagy sereget, de hogy óhaj-
tom gyarapítani s mielőbb nagynak látni, azt 
Inditvány-om közlésével tanúsí tot tam. Es hogy 
a kath. polgárok millióit s nem csupán a főran-
guakat, tudósokat s müveiteket óhajtom e czélra 
megnyerni, azt indvitványom szelleme bizonyítja; 
mert az indítványozott gyűléseken a kath. hit-
községek képviselő-testületeinek tisztviselőit s 
igy a kath. nép képviselőit óhajtanám együtt 
látni a kath. öntudat élénkítése s a kath. köz-
szellem terjesztése czéljából. S hogy még inkább 
képviseleti alapon szerveztessenek annak esp. 
kerületi gyűlések, hozzáteszem, hogy az elnök 
és jegyzőn kivül az egyháztanács a maga kebe-
léből erre a czélra választandó tagjával képvisel-
tesse magát ama gyűléseken. 

Tehát én is azt mondom, hogy „az egyház 
nemcsak a jövőben, hanem a jelenben is küzdő 
egyház" ; de hozzáteszem, hogy a jövőt előkészí-
teni hivatott tanitás s nevelés reformját illető-
leg — legalább közép- s felső iskolákra nézve 
— valamint az autonomiát illetőleg ez ideig 
misem történt, ami haladásnak lenne mondható ; 
a jelent illetőleg pedig még igen-igen sok a 
teendő arra, hogy dicsekvés szavait vehessük e 
tekintetben ajkainkra, ahelyett hogy őszintén 
bevalljuk a hiányokat. Egy plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
K a l o c s a i f ő e g y h á z m e g y e . Egy beszéd, mely oly 

nagyszabású, hogy alkalmas vis zhangjávai egész Magyar-
országot betölteni. — (Vége.) 

A magyar nyelv biztosításánál és terjesztésénél nem 
kevésbé szükséges, hogy nemzetünk hiven őrizze, helye-
sebben, szerezze ismét vissza azon erkölcsi tőkét, mely 
eddigi ezredéves fönállásának alapföltétele volt. 

Azt mondja egy római történetíró : hogy „minden 
birodalom az által tártatik fönn, a mi által alapíttatott." 
Ha ez áll, akkor életkérdése a magyar nemzetnek, hogy 
hiven ragaszkodjék vallásának elveihez és tanaihoz, mert 
a kereszténység volt az ő állami létének megalapítója. 

Éppen azért a magyar nemzetre nézve nagy veszély-
nek tekintem, hogy az állam és társadalom egyaránt már 
majdnem egészen elkereszténytelenedett, elvallástalanodott. 
Minek azután az a természetes következménye, hogy epigon 
nemzedékké fajultunk, melynek nincsenek magasra törő 
eszméi, nincsenek nemes ambicziói, nincsenek fenkölt 
érzelmei, jellemet alkotó erkölcsei. Aki azon meggyőző-
désben vagyok, hogy vallás nélkül nincsen erkölcsiség, 
nagy veszélynek tartom nemzetünkre nézve, hogy hit-
életünk aggasztó mérvben pangásnak indult és helyébe 
fásult közömbösség lépett. 

Ha a mai frázisgyártó világ nagyképűsködő jelszavait, 
dikcziózásait, bányaveti kérkedéseit hallgatjuk : akkor 
természetesen valamint jó magyar hazafiak, ugy hasonlóan 
„jó katholikus"-ok nélkül nem igen szűkölködünk. írunk, 
beszélünk sokat ; tenni pedig vagy semmit, vagy éppen 
annak ellenkezőjét szoktuk, ami az igaz hazafiságnak és 
vallásosságnak kétségtelen bizonyítéka. 

Ne ámítsuk magunkat. A hazafiság és vallásosság 
ugyanazonos fogalmak. Nem jó hazafi, aki vallásának 
kötelmeit elhanyagolja, s nem vallásos ember, ki honpoí-
gári kötelességeit nem teljesiti. Nem hiszek a vallástalan 
ember hazafiságában, mert a ki Istent megtagadja, az 
hazáját is képes elárulni ; tagadom annak vallásosságát ki 
hazája törvényeit megveti, mert Istennek szegül ellen az, 
ki felsőbbségének nem engedelmeskedik. 

A történelem bizonyítja, hogy nemzetünk sohasem 
bővelkedett annyira jellemes, elvszilárd és áldozatkész 
hazafiakban, mint midőn a vallásosság virágzásának fény-
korát élte. (Elég e végből a Hunyadyak korára utalni.) 
Csak a hitökben megfogyatkozott népeknél volt tapasz-
talható, hogy a tespedt kényelem előnyeit többre becsül-
ték a férfias küzdelem fáradozásainál ; a közjó csak ürü-
gyül szolgált ott, személyes érdekeiknek bármit is fölál-
doztak. Az a minden áron kedves népszerűség után lihegő 
léha jellemtelenség ; a gyáva meghunyászkodás ; a ravasz 
köpenyegforgatás ; az élelmes elvtagadás ; mely mintegy 
azt látszik kérdeni : „mit adtok nekem éö én elárulom 
őt" — mindez csak azoknak tulajdonuk, kik Istent nem 
ismernek, és vallásuk kötelmeivel már régen leszámoltak. 
Ellenben elvek szerint cselekedni ; ezeknek szolgálatában 
semmi körülmények között meg nem tántorodni ; a köz-
jónak önérdekeit alárendelni ; meggyőződéseért bátran 
sikra szállni; igazságokat soha alkuvás tárgyává nem 
tenni; a tapsok által meg nem szédittetni; a fenyegeté* 
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sek által meg nem félemlittetni : ez tán sokak szemében 
náladatlan, eszélytelen eljárásnak tetszhetik, mi azonban 
oly erénynek tartjuk, melynek gyakorlására csak azok 
képesek, kik polgári kötelességeiket is szent és lelkiisme-
reti dolognak tekintik, melyért Isten előtt egykor szá-
molni fognak, s ez a nagy felelősség tudata az, mely tör-
hetetlen jellemességük legszilárdabb alapjául szolgál. 

IIa napjainkban a türelmetlenség oly fokra hágott, 
hogy a vallási meggyőződés szentségét s polgári kihatá-
saiban is áldásos jelentőségét már megérteni és méltá-
nyolni is alig tudják, vagy nem is akarják ; ha azt kell 
tapasztalnunk, hogy a bátor hitvallomás uton-utfélen a 
gyanúsításnak, piszkolódásnak s gyalázásnak tárgyát ké-
pezi, sőt hithüségünk miatt hazafiságunkat is kétségbe-
vonják : akkor mi ebben nemcsak a vallásosságnak ha-
nyatlását, hanem nemzeti életünk legszentebb érdekeinek 
veszélyeztetését is látjuk. Az erős vallásos meggyőződés-
nek ez a kipellengérezése általában mélyen sértő s mód-
felett igazságtalan, midőn a katholikusok ellen fordul 
leghevesebben, hogy ne mondjam kizárólag, — mert fe-
ledi : hogy éppen a kath. egyház volt az, mely a magyar 
nemzet bölcsőjét ringatta, s manap is a magyar állam-
nak leghívebb s legengedelmesebb alattvalókat nevel. 

De hát társadalmunk beteg, nagyon beteg. Ezt han-
goztatják majdnem naponkint komoly irányú hírlapjaink 
is. Mi okozza e betegséget? Nem habozom kimondani: 
hogy beteg a lélek, mert Istentől, a lélek kutforrásától 
elszakadt. Istennek, egyháznak, vallásnak manap hátat 
fordit a társadalom, és vakon rohan bizonyos jelszavak 
után, melyek nálunk akkor kezdenek polgári jogot nyerni, 
midőn hitelüket egyebütt elvesztették. Szabadelvüség, sza-
badság, testvériség, egyenlőség stb., e jelszavak azok, 
melyek ma uralkodnak és ki tagadhatná, hogy uralko-
dásra jogositva is vannak ? Es én hozzáteszem még, hogy 
e jelszavak egyenesen keresztéuy származásúak ; legelő-
ször Az hirdette, ki a szeretet vallását alapította. 

A hiba csak ott van, hogy e jelszavak egészen más 
értelmet nyertek gyakorlati alkalmazásukban, mint a 
milyennel birnak keresztény fogalmuk meghatározásában. 
E jelszavak manap lényegökben meg vannak hamisítva és 
szerzőjük aligha ismerne rájuk jelen torzalakjukban. Hisz 
ezek szerint erkölcs és vallás egymástól független fogal-
mak, a becsületességnek semmi köze Istenhez, tekintélyre 
nincsen szükség, a gondolatoknak, érzelmeknek és csele-
kedeteknek egyedüli irányitója kinek-kinek saját belátása 
és önérdeke. Ily értelmezésűk mellett nagyon természetes, 
hogy czégérök alatt sok olyasmi követtetik el, a mi a 
türelmetlenséghez, önkényhez, szeretetlenséghez és fenhé-
jázáshoz közelebb jár, mint valódi jelentésükhöz. Szóval 
e jelszavak teljesen elvesztették már igaz értelmüket és épp 
azért kiforgatták népünket is eddigi józan gondolkozásának 
becsületességéből és megrontani indulnak egyszerű tiszta 
erkölcseit. Innen van például, hogy a tőkebirtokot, (nyilván, 
mert az az „egyenlőség"-gel ellenkezik), már ő is a rablás 
fogalmával ugyanazonositja s ilyen gondolkozásában az 
enyém és tied közti különbséggel is mindinkább ellentétes 
irányba helyezkedik. Megerősítik nézetében a szabadon 
terjeszthető szoczialisztikus „eszmék", földfölosztási ámí-
tások, a köz- és magánvagyont veszélyeztető sikkasztások 

számos nemei és esetei, a melyek már közbotrány számba 
sem jönnek, hanem inkább ingerlő kísértetekké váltak, 
hogy hasonlókat merészeljen, miknek szentesítését látja a 
müveiteknek majdnem mindennapi példáiban. Ne csodál-
kozzunk tehát azon, ha a nép már majdnem teljesen 
elvesztette az ő hitét, minden „uri ember" becsületessé-
gében. Gyakorlatilag már is ott vagyunk : hogy az emberek 
mindent szabadnak tartanak, a mit lehetségesnek találnak. 
Az erkölcsi érzék ily szánandó megfogyatkozásának folyo-
mánya az az inger, mely gyors és lehetőleg munka nélkül 
való meggazdagodásra csábit, és mig ebben az élet főczélját 
látja, addig a korlátlan élvezet egyetlen vágyát képezi. 

A tapasztalás pedig arról bizonyít : hogy e hajszában 
egyesek százezreket keresnek, ezren és ezren pedig utolsó 
fillérüket is elvesztik, elszegényednek, tönkre jutnak. 

Az erény s bűn már nem többé ellentétes, hanem 
csak viszonylagos fogalmak, és praktikus értelmök meg-
határozásánál a kritika szerepét egyedül a siker játsza. 

Innen az a nagy hipokrizis az élet majdnem minden 
nvilvánulásában, a mely az erényt csak színleli, valójában 
pedig magánérdekeket szolgál ; mindent a látszatért tesz, 
a lényegre pedig semmi súlyt nem fektet. 

Innen van, hogy az emberek egymásnak már nem 
hisznek, az adott szó és ígéret szentsége minden hitelét 
elvesztette, a hamis tanuzá3 pedig már iparággá kezd 
fejlődni, és az igazságszolgáltatást tehetetlenné tenni fenye-
getődzik. 

Az Istentől függetlenített erkölcsök a családi élet 
szentélyében is mindinkább gyakorolják bomlasztó hatá-
sukat. Hitestársi hűség, és kölcsönös türelem manap már 
ritka erények. A házasság köteléke akkor tágul és szaka-
doz, midőn a változó élvezetek ingere az együttélés köte-
lességeit terheseknek és — unalmasaknak találja. Mert 
hát a türelem, ezen mindnyájunknak életszükségét képező 
tulajdonság és erény, már-már teljesen kiveszni indul. 
Hisz már véleménykülönbséget sem tudunk eltűrni ; az 
élet terheinek elviselésére pedig éppenséggel nincsen ele-
gendő erőnk. 

Innen van, hogy légió a száma azoknak, a kik „élik 
világukat, mig lehet;" s ha már nem lehet, mint egy 
rongy ruhát, ugy vetik el életöket, melynek erkölcsi becset 
nem tulajdonitanak a földön, hivatottságát is tagadják a 
más világon. A hitevesztett észjárás nem ismer Gondvi-
selést, mindent csak a véletlennek, a szerencsének tulaj-
donit. Ily vélekedésre ingerel főleg az a tapasztalat, hogy 
az átaljában uralkodó protekczió a hitványságot is föl-
emeli és a valódi erény és tehetség jutalmát elkobozza — 
az érdemetlenség számára. A pártfogás bőven kipótol 
minden hiányosságot. Odáig jutottunk, hogy semmi sem 
bir már abszolút becscsel. Jellemesség, elvszilárdság, meg-
bízhatóság és kötelességérzet üres szólamokká váltak. A 
polgári meggyőződés is jóformán csak áruczikk számba jő. 
Vezére az arczátlan ámitás ; lelkesedése a bor ittassága . 
szavazata az eladott lelkiismeretnek megnyilatkozása. 

Ez a nagy korrupczió az, mely társadalmunknak 
minden rétegeit inficziálja, és nemzeti életünk egyik leg-
nagyobb veszélyét képezi. Elhárítására akár ezer meg ezer 
törvényt is alkossanak, a bajon nem lesz segítve sehogy 
sem, mindaddig, mig az az igazság újra érvényre nem jut, 

35* 



330 RELIGIO 

melynél fogva becsületesség és tiszta erkölcsösség a család, 
társadalom és állami élet ezen alapfeltételei Istenben és 
vallásosságban lelik egyedüli forrásukat és megbízható 
garancziájukat. Csak a hitélet emelése által gyógyíthatók 
gyökeresen nemzeti életünk fekélybajai és biztositható egy 
jobb jövőbe vetett reményeink valósulása. Mert hát régen 
meg volt már irva s manap is igaz marad : „Ha csak Isten 
nem épiti a házat, hasztalan dolgoznak, kik azt építik." 
És ez: „Ha csak Isten nem őrzi a várost, hasztalan 
virraszt, ki azt őrzi." (Zsolt. 126. 1—2.) 

Tisztelt közgyűlés ! 
E beszédemmel csak azt akartam elérni, hogy mi 

mint „nemzet napszámosai" és a kath. egyház munka-
társai hazafias és keresztény népnevelői hivatásunk két fő 
feladatát jól megszívleljük és ebből folyó kötelességeink 
teljesítésére erőt, bátorságot és kedvet merítsünk. 

Kevesen vagyunk magyarok, nemzetiségi viszonyain-
kat tekintve hazánkban, a lehető legmostohább és legag-
gasztóbb körülmények között. Igyekezzünk nyelvünket 
biztosítani, a más ajkuakkal megkedveltetni, terjedését 
kimagasló műveltséggel eszközölni. 

Igyekezzünk a hitélet fejlesztésével az egyéni és 
polgári élet tiszta erkölcseit helyre állítani, megerősíteni, 

mert csak ez által szilárdíthatjuk meg állami életünk 
alapját és biztosithatjuk nemzetünk jövőjébe vetett remé-
nyeink valósulását, különben a népek nagy versenyében 
nem állunk helyt, számarányunk kisebbsége okozta gyen-
geségünkben s szomorú erkölcsi állapotaink iszapjában 
elveszünk, elmerülünk. Mitől óvja meg a jó Isten a mi 
buzgó közreműködésünkkel a jobbra és magasztosabbra 
hivatott magyar nemzetet! 

Még csak egy megjegyzést. Hasonló fölszólalásaim 
nem egyszer sötétlátásról lőnek vádolva. Tán szavaimat 
hallgatva, most Önök is, ugy vélekednek. Van-e vagy nincs-e 
igazam abban amit mondtam ? nem tudom. Azt azonban 
elhihetik, hogy ugy beszéltem, a mint meggyőződve vagyok. 

Tévedni, csalódni emberi, de nem kedves dolog. Es 
én mégis minek sem örülnék jobban, mint annak, ha a 
tények rám czáfolnának és bebizonyulna az, hogy tévedtem 
is, csalódtam is, midőn állapotjainkat „sötéten" festettem. 

Végzetül újólag üdvözlöm Önöket testvériesen, kö-
szönöm fejtegetéseim alatt tanúsított türelmes figyelmöket 
és egyben egyletük tanácskozását megnyitottnak nyil-
vánítom. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Äz erdélyi róm. kath. Státusgyülésröl. 

Az idei Státusgyülés 24-én délelőtt nyílt meg. 
A gyűlést ünnepélyes „Veni Sancte" előzte meg, a 

melyre a főtéri templom egészen megtelt ájtatos közön-
séggel, melyen ő nmsga czelebrált fényes segédlettel. 

Tiz óra után az istentisztelet végeztével kezdtek a 
státus tagok gyülekezni a főtéri kath. leányiskola helyi-
ségében. 

A terem egészen megtelt a Státusgyülés tagjaival, 
kik között ott láttuk az egyházi rend és közéletünk szá-
mos előkelőségét. 

Az izgatót hangulat eleve mutatta, hogy fontos kér-
dések forognak szóban. A terem egyes részeiben kisebb' 
nagyobb csoportok hevesen vitatkoztak. 

VA 11 órakor Züllich István alelnök kéri a jelenle-
vőket, hogy a két elnök után bizottságot küldjenek. A 
bizottság tagjaivá Fábián Sándor, Szabó József és Apor 
István választatnak meg. 

Fél tizenegykor jelentek meg : Lönhart Ferencz 
püspök, a Státusgyülés egyházi elnöke és Jósika Sámuel 
báró, a világi elnök. Belépésükkor a tagok felállottak s 
lelkesen éljeneztek. Jósika báró karonfogva vezette a 
püspököt az elnöki székhez és azután maga is helyet 
foglalt mellette. 

Püspök ur ő excja most felolvasta alább következő 
elnöki megnyitó beszédét. Az agg egyházfőn még mindig 
látszanak a kiállott betegség nyomai. Halkan beszélt és 
hangja csak akkor csendült meg egy kissé, mikor az 
egyházat fenyegető veszedelmekről kezdett szólani. 

Beszéde szó szerint a következő : 
Mélyen tisztelt kath. Státusgyülés! 
Tisztelt Uraim ! 

Isten végtelen kegyelméből elértem egész-
ségi állapotomnak azon tűrhető állását, mely 
képessé, tesz, hogy a Státusgyülést megnyithas-
sam és azon elnöki kötelességemet teljesít-
hessem. 

Előhaladott korommal és meg-megujuló be-
tegeskedésemmel járó fogyatkozásaim ugyan nem 
engedik reménylenem, hogy a várakozásnak ki-
fogástalanul eleget tehessek; de bizom a mélyen 
tisztelt Státusgyülés tagjainak jóakaratú támo-
gatásában, melyet ezennel tiszteletteljesen kérek, 
hogy a kath. szent ügy érdekében, melynek szol-
gálatában mindnyájan állunk, gyengeségemet 
támogatni, jóakaratomat istápolni szivesek leen-
denek. 

M. t. Státusgyülés! Válságos nehéz időket 
élünk; de rendületlenül bizom az örök isteni 
Gondviselésben, mely a kath. anyaszentegyház 
legnehezebb napjaiban oltalmazó segítségét tőle 
soha meg nem vonta, hogy most is kiterjesz-
tendi fölötte segitő szent kegyelmének minden-
ható erejét, és meg nem engedendi. hogy a bősz 
hullámok, melyek föléje tornyosulnak, reá na-
gyobb vészt hozzanak, vagy éppen romboló ha-
tást gyakoroljanak. 

Ezen bátoritó reményt az isteni kinyilat-
koztatás önti kebelembe. Isteni biztosítás volt 
az, mely édes Üdvözítőnknek ajkairól hangzott 
„én veletek vagyok a világ végéig", és isteni 
biztosítás szól mindörökre a kőszálon épített 
anyaszentegyháznak, hogy „a pokol kapui nem 
fognak rajta győzedelmeskedni." 
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Kath. anyaszentegyházunk egész élete nem 
egyéb, mint ezen isteni biztositásnak hű kifeje-
zése. Lát tuk ezt a háromszádos üldözések alatt , 
melyek sok keserű fájdalomban, de fényes győ-
zedelmeinek örömeiben is nyilatkoztak. Az ül-
dözés, mely a történelem tanúsága szerint egy-
koron erdélyi püspöki egyházmegyénknek életét 
marczangolta és azt egykori virágzó állapotából 
a szegénység és elhagyatottság nyomoruságába 
sülyesztette, nem szól-e hathatósan azon isteni 
biztositás mellett, melynek révén állandóan hisz-
szük és reméljük, hogy a mostani nehéz láto-
gatás napjai egykoron a megnyugvás napjaivá 
fognak átváltozni? 

Ezen remény van az én keblembe letéve, 
ezen remény volt azon kath. őseink keblébe ki-
ol thatat lanul letéve, kik a reájok nehezedett 
válságos időben hitükhöz hiven is munkálkod-
tak, imádkoztak és fáradoztak, szenvedtek és 
tűr tek, hogy erdélyi kath. egyházunknak elbo-
rult ege ismét felderüljön és a vészek napjai 
elmúljanak. Legyen azért áldott mindörökre em-
lékezetök és ragyogjon életük példája előttünk, 
hogy a látogatás e nehéz napjaiban mi is nyom-
dokait kövessük. 

Mert illik jól megjegyeznünk, hogy valamint 
drága szép hazánkat a költőkirály szerint nagy-
gyá csak fiainak szent akara t j a tehet i ; ugy 
isteni alapitásu kath. anyaszentegyházunk felvi-
rágozta tását és dicsőségét, anyagi és szellemi 
jólétét csakis saját magunk jóakaratú buzgósága, 
hi thűsége és tevékenysége eszközölheti. Ha tehát 
e válságos nehéz napokban szeretjük anyaszent-
egyházunkat, ha annak javát, felvirágoztatását 
óhaj t juk, amint azt saját lelkünk üdvére okve-
tet lenül óhaj tanunk kell, akkor lelkünk és szi-
vünk minden erejével oda kell törekednünk, hogy 
hithüségünket, ragaszkodásunkat az egyház és taní-
tásai iránt mindenkor és minden alkalommal tett-
leg bebizonyítsuk. Ebizonyitás magának autonómiánk-
nak javára és előnyére fog szolgálni; ez fog auto-
nómiánkba lelket és életet lehelni, e nélkül sivár 
és meddő lesz minden törekvése és munkássága. 

Yégül szivből kivánom idei Státusgyülé-
sünkre Istennek áldását és segitő szent kegyel-
mét és ezzel a mai gyűlést megnyitot tnak nyil-
vánitom. 

* 

A közgyűlés néma csöndben hallgatta végig a püs-
pök beszédét, és csak akkor hangzott meleg, élénk éljen-
zés, mikor a főpásztor egészségének jobbra fordultáról 

szólott. A beszéd végeztével szintén tiszteletteljes éljenzés 
hangzott fel. 

A közgyűlés jegyzőivé Finály Henrik és Tódor 
József választattak meg. 

Tódor József bejelenti, hogy a közgyűlésen egyházi 
részről 39, világi részről 79 tag van jelen. 

Török Albert lelkes éljenzés között indítványozza, 
hogy a pápa ő szentségéhez üdvözlő távirat intéztessék, 
melyben kikéressék a közgyűlés működésére és apostoli 
áldás. 

Most felállt Jósika Sámuelbáró és a következő rövid 
beszédet tartotta: 

Mint a főrendiház tagja a magas kormány egyház-
politikai javaslatai mellett foglaltam állást. 

Tudom, hogy itt, a hol működési terünk körül van 
irva, a politikai kérdésekkel semmi közünk és politikai 
magamtartásáért felelős nem lehetek. Azonban a hazai 
sajtó bizonyos lapjaiban egy hajsza indult meg ezek da-
czára személyem ellen, melyet szó nélkül nem hagyhatok. 
Nem személyemet akarom védeni, arra szükségem nincs. 
Hanem a beavatkozás azon módja ellen teszek óvást, 
mely, hir szerint, nem átallotta oly külbefolyásokat itt 
érvényesíteni, e kérdésekben, melyeknek statusunk beléle-
tében nincs mit keresniök (!). A mélyen tisztelt státus bölcs 
belátására bizom, hogy miként fogja magát ezen idegen 
befolyások ellen (!) megvédeni. 

A mi engem illet, sokkal nagyobb tisztelettel visel-
tetem a püspök ur ő nagyméltósága személye és véleménye 
iránt, sem hogy világi elnöki tisztem további megtartásával 
őt bármiképp is kényszerhelyzetbe hozni akarnám — és 
ezért kérem a mélyen tisztelt státust, méltóztassék világi 
elnöki tisztemről való lemondásomat tudomásul véve, a 
mai gyűlés napirendjére visszatérni. (Nem fogadjuk el ! 
Elfogadjuk ! Nagy zaj.) 

Nagyméltóságú püspök ur ! Fogadja szivem mélyé-
ből jövő hálás köszönetemet azon feltétlen bizalomért, 
melylyel rövid működésem alatt engem megtisztelni ke-
gyeskedett. Önérzetes embert az általa tisztelt fellebb-
valója részéről szebb jutalom nem érhet. A mélyen tisztelt 
státusnak pedig köszönöm mindenkoron tapasztalt jóaka-
ratát és támogatását. 

(Jósika Sámuel báró elhagyja a termet.) 
Dr Groisz Gusztáv szólalt fel ezután. Szerinte poli-

tikai kérdések be nem vonhatók a Státusgyülés tárgyalá-
sainak körébe *) Itt politikai nézetek szerinti széttagolást 
senki sem ismert eddig és nem is szabad ilyennek érvé-
nyesülnie. Jósika Sámuel báró hithüsége,2) eddigi kiváló 
érdemei teljes elismerést érdemelnek. A státus nem tűr-
heti, hogy kebelében illetéktelen külbefolyások nyerjenek 
tért. (!) (Midőn hevesen közbeszóltak, hogy : nevezze meg 

Nem is mint politikai, hanem mint hitéleti kérdés lépett 
előtérbe az ügy a Státusgyülésben. És hitéleti kérdésben, azt gon-
dolom, a püspök Ítélete előtt minden katholikusnak meg kell ha-
jolni és Rómát illetékes és nem idegen tényezőnek köteles tartani 
minden katholikus. 

2) Azt tulajdonképp hivatalból csak a püspk itéli meg, nem 
a Státusgyülés. Ez nem zsinat, tehát hitelvi Ítéletek ott hivatalból 
csak a püspök ajkain kelhetnek, senki másén A Státusgyülésnek 
minden tagja egyenkint és együttvéve egyaránt a püspöki hatóság-
nak Krisztus Urunk által alá van rendelve. A szerk. 
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ez illetéktelen külbefolyást ! Groisz dr — ő excellentiája 
kijelentette, bogy a nuntias lefolyása alatt teszi.) — Jósika 
báró működése kifogástalan (?) és a közgyűlésnek nem 
szabad megengednie, bogy a lemondás elfogadása által a 
státus autonómiáján rés töressék. 

Ezen indokolás után Groisz dr az alábbi határozati 
javaslatot nyújtotta'be : 

A határozati javaslat. 

„Tekintve, bogy világi elnökünk báró Jósika Sámuel 
ur ő méltósága a világi elnökségről az előadott indokok-
ból kitetszőleg csak is azért mondott le, mert a sajtóban 
és egyesek részéről is oly hangok nyilvánultak, mintha 
az egyházpolitikai kérdésekben a főrendiházban történt 
tárgyalások és szavazás alkalmával tanusitott magatartása 
következtében meglazult volna ama osztatlan bizalom, 
mely őt a világi elnöki székbe emelte s igy lemondása 
által alkalmat akar nyújtani a Státusgyülésnek, hogy a 
magas tisztet oly egyénre ruházza, kiben a Státusgyülés 
bizalma osztatlanul összpontosul ; 

tekintve pedig, hogy az egyedül illetékes forum az 
erd. róm. kath. Státusgyülés a lemondó világi elnök irá-
nyában bizalmatlanságot még soha, de elismerést már 
gyakran nyilvánított ; 

tekintve azt is, hogy elvi szempontból felette káros 
következményű volna egy oly praecedensnek alkotása, 
mely szerint, a személy politikai magatartása miatt, da-
czara annak, hogy mint a státus világi elnöke nemcsak 
mindenkor és mindenben teljesítette kötelességét, de stá-
tusunkat hálára és elismerésre kötelezte, elüldöztethessék 
e státusban elfoglalt állásáról; 

tekintve még azt is, hogy státusunknak hatásköre 
fennálló szabályaink szerint, kizárólag a nevelés és va-
gyonkezelés ügyeire vonatkozik, státusunk tehát nem is 
veheti birálat és tárgyalás alá az egyénnek politikai maga-
tartását ; 

tekintve, hogy éppen ezen hatáskörnek szigorúan 
szem előtt tartása őrizte meg autonom gyűléseinket mindez 
ideig a potitikai pártoskodás veszélyeitől s tette lehetővé 
a vállvetett s mindig egy czélra törekvő együttműködést ; 

tekintve, hogy a mondott praecedens megalkotásával 
elhintetvén magva a megrovásnak, az állandó és folytonos 
pártoskodásnak ; 

tekintve végül még azt is, hogy biztos és határozott 
tudomásunk van arról, hogy illetéktelen factorok is meg-
kisérlették befolyásukat azon irányban gyakorolni, hogy 
világi elnökünk lemondásra birassék, ily illetéktelen, 
kivülről jövő befolyást pedig már csirájában meg kell 
semmisiteni, ha csak nem akarjuk autonómiánkat, e féltett 
kincsünket és büszkeségünket, idegen hatalmak játéksze-
révé lealjasitani s azt végveszélyesnek kitenni. 

Mondja ki a Státusgyülés, hogy br Jósika Sámuel 
ur ő méltóságának a státus világi elnökségéről való le-
mondását nem fogadja el s félkéri őt, hogy az állásában 
továbbra is, eddigi buzgalmával, statusunk érdekeit szol-
gálni méltóztassék. 

Kolozsvárt, 1894. okt. 24-én 
Aláirva 58 status tag által. 
Tódor József: Igen kérem, ne méltóztassanak teendő 

indítványomnak oly irányt tulajdonítani, mintha a világiak 
I ellen irányulna. Méltóztassanak azzal a tárgyilagossággal 

fogadni szavaimat, melylyel mondom. En a lemondást a 
m. t. státus által elfogadandónak ajánlom ; különösen azért, 
hogy tere nyiljék egy nem tisztázott kérdést ugy meg-
oldani, hogy életünkből egy elvi differenczia kiküszöbö-
lődjék. En ezt szűkségesnek tartom, felvetni a kérdést: a 
státusnak, mint ilyennek, van-e világi elnöke? Váljon 
szüksége van e a státusnak ez állást betölteni ? A státusnak 
tényleg van világi elnöke — de jogilag nincs. A státusnak 
világi elnököt 1889-ig nem is választottak. Szervezeti 
szabályai szerint 1873-ban Jósika Lajost az igazgató ta-
nácsnak világi elnökévé választotta. Tudom, hogy egy 
általánossá vált véleménnyel állok szemközt. Már 1848 ban 
mondatik : a gyűlés elnöke a püspök vagy világi elnök. 
1866-ig szünetelt a státus. Fogarasy érdeme, hogy az 

autonómiának alapot adott. 0 felségét, memorandumban 
kérték, hogy a státus szervezkedhessék. Az akkori szerve-
zetben ez áll: „E gyűlés természetes elnöke a püspök, 
alelnököt minden gyűlésre választ." 

Tény, hogy az alelnöki állást soha sem töltötték be. 
1868. évben Fogarasy M. és a kolozsváriak terjesztettek 
be szervezeti szabályzatot és e kettőből lett eoy, melyet 
Fogarasy alá nem irt. A gondolatmenet ez : 3.9. §. ezen 
státus elnöke a megyés püspök, széküresedés esetében a 
káptalani helynök. 65 §. Az egyházmegyei igazgatótanácsnak 
v n világi elnöke. 1873-ig szünetel a státus. Ez szervezte 
az igazgató tanácsot. Itt mondatik : a püspökön kivül lesz 
világi elnök is, ki az igazgató tanács ülésén elnököl, ha a 
püspök nincs jelen. Maga Jósika Lajos báró nem tartotta 
magát a státus elnökének. Ez nyilvánul ki az ő lemondó 
levelejéből, mert ő a státus igazgató tanácsának elnöksé-
géről mondott le. — 1883-ig a világi elnök a jegyző-
könyvet alá nem irta. Hogy később szokásba jött a mos-
tani visszaélés, nem tagadom, de ezekkel szemben állitom, 
hogy ez a szokás jogot nem ad. Én azt mondom, hogy két 
elnök ellentmondás, és a munkálkodásban csak összeüt-
közésre ad alkalmat. Azért mondjuk ki, hogy elfogadjuk 
a lemondást és utasítjuk az ig. tanácsot, hogy a világi 
elnökséget tegye tanulmány tárgyává s a jövő évi ülésnek 
tegyen jelentést. 

Szamosi János, tisztb. titkár, czáfolja Tódornak azt 
az állítását, hogy világi elnöke nincsen a státusnak. 

A világi elem paritását hangsúlyozza. Elismeri, hogy 
természetes elnökük a püspök ; de viszont tény, hogy en-
nek akadályoztatása esetén a világi elnök elnökölt mult 
évben is. Allitásai mellett számos jegyzőkönyvből idéz 
adatokat. 

Fábián Sándor azt bizonyítja, hogy 1866. jan. 10-én 
ő felsége elébe terjesztett memorandumot kell alapul 
venni, és ennek következtében helyes az a vélemény, hogy 
a státusnak jogilag világi elnöke sohse volt. Tódor kano-
nok indítványához csatlakozik. 

Győrffy Gyula dr igazgató tanácsos konstatálja, hogy 
világi elnöki állás a gyakorlat és eleven akarat által sta-
tuáltatott. Ahoz hozzájárul, hogy a tárgyalás későbbi 
során határoztassék el, hogy a szervezetbe eme tényleg 
létező állás jogilag is beillesztessék. Véleménye az, hogy 
a világi elnök lemondása e testület előtt „ha önmagát 
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ország világ előtt arczulcsapni nem akarja" elfogadandó. 
Igaz, hogy a világi elnök politikai meggyőződése itt kri-
tika tárgyát nem képezheti; de nézete az, hogy a gyű-
lésnek feltétlen joga a bizalmat megvonni attól, ki elvei-
nél fogva a státus érdekeit szolgálni nem képes, a ki 
veszélyes a katholiczizmus, az egyházra nézve. Oly férfiút 
e magas méltóságban nem tűrhet, ki „zsebrevágja" e 
bizalmat. (Eláll! Eláll! Nem kell politizálni.) 

Nem tartja megengedhetőnek, hogy azon elvekkel, 
melyek a státust vezetik, a világi elnök ellentétbe jusson. 
Lemondásával maga a világi elnök is beismerte, hogy 
neki állását el kell hagynia. A lemondás igazi főindokát 
nem a hirlapok támadásában látja, hanem abban, hogy 
Jósika a dogmával jött ellentétbe. E dogmát megtagadni 
annak, ki e teremben ül, nincs joga. A világi elnök, ki-
nek tiszte dogmán alapszik, mint törvényhozó statuált 
egy dogmaellenes törvényt. 

Őrültségnek nevezi a Jósika lemondásának el nem 
fogadását. Egy katholikus testület a katholiczismus ellen 
intézett támadásokat nem támogathatja bizalmával. Jósika 
eljárása felett nem politizál, hanem dönt a státus. Groisz-
szal polemizálva annak a meggyőződésnek ad kifejezést, 
hogy a sajtó befolyása nem illetéktelen ; hiszen a sajtó 
édes testvére az autonomikus szabadságnak. Viselkedjünk 
ugy, hogy a nyilvánosság erkölcsi ellenőrző ereje alatt 
megállhassunk. Ha igaza van Jósikának, miért fél a saj-
tótól? Az igazság senkitől sem fél. 

Ismétli, hogy a sajtó pressziója csak ürügy Jósika 
lemondásánál, az ok a kollizió, mely szavazata és elnöki 
állása között fenforgott. 

Tudom, hogy függetlenek vagyunk s püspökünk 
fölött csak a pápa van, de a pápa a katholikusok legfőbb 
feje, s utána keli induljunk. S éppen azért nem idegen, 
nem illetéktelen befolyás. Groisz J. tartozik felvilágositást 
adni. De nem adott. Mert én hit dolgában éppen mint a 
pöspököm a pápától függök s gondolom mindnyájan, ha 
katholikusok akarunk maradni. Mikor látjuk, hogy Groisz 
és társai majdnem mind állam hivatalnokok, kik tehát 
indirect is a polg. házasság megszavazására kényszeritvék, 
akkor minket idegen befolyásról ne vádoljon. 

A pápa nem idegen hatalom, mert gyűlés elején 
szentséges beavatkozását kérjük. Kérhetnők anyagi támo-
gatását is. Ez egy államon kivüli hatalom, melytől függünk. 
Tagadja azt az állitást, hogy egy nuncius hatása alatt tett 
valamit a püspök, kéri világosítsa fel Groisz őt e kérdés-
ben. Különben is a nuncius a pápa akaratát képviseli, 
(Igaz !) épp ugy, mint a királyét a berlini nagykövet. 

Idegen beavatkozást szóló is visszautasít ; de itt ide-
gen beavatkozást nem lát. A belügyminiszternek itt ritkán 
látott képviselői lépnek ezúttal sorompóba, megzavarni e 
státus felfogásának szabad meggyőződését. (Ugy van.) 

Nincs egyetlen indok sem, mely arra késztetne, hogy 
marasszuk Jósikát. Maga feltétlenül tiszteli Jósika egyéni 
karakterét; mindazonáltal bár sajnálattal elfogadja a 
lemondást. 

Szentkereszthy György br. tiltakozik az ellen, hogy 
a főispánok itt a kormány befolyása alatt állanak. 

Györffy Gyula: En az idegen befolyásról beszélvén, 

azt mondottam, hogy minket ne gyanúsítsanak, mert akkor 
bennünk is felébredhetne a gyanú. 

Groisz Gusztáv szintén személyes kérdésben szólal 
fel. Nem vitatja, hogy az ellenpártnak nincsen joga ellen-
kező meggyőződést vallani ; de tiltakozik Gvőrffy azon 
állítása ellen, hogy ő megzavarni jött ide a gyűlés aka-
ratának szabad nyilvánulását. E pillanatban — ugy mond 
— még nem tudni mi e gyűlés akarata. 

Sohasem állitá, hogy a sajtó befolyása illetéktelen ; 
de a családi, házi bajokat nem tartja helyesnek a nyilvá-
nosság elé vinni, nehogy más felekezet viszályunkon ör-
vendezzen. Státus ügyeinkbe a szentatya beavatkozása is 
illetéktelen. (Perczekig tartó zaj. Nem türjük e beszédet! 
Nem igaz ! Eláll.) Szerencsétlennek tartja ily természetű 
kérdéseknek e helyre való behozatalát. A világiak Győrffy 
kivételével a polgári házasság kérdésében mind egyház-
ellenes állást foglalnak el s igy ha ez diszkvalifikál, tag-
jai a világiak nem lehetnek a státusnak. 

Groisz Gusztáv még egy őszinte és jellemző nyilat-
kozatot tesz. T. i. czivilek közül csakis Győrffy mondhatta 
el ezt a beszédet — tekintve a múltját. 

Győrffy — tekintve a többieket — önérzetesen meg-
vallja ezt. 

Szamosi János folytonos zajban kijelenti, hogy bár 
a házasság szentségét vallja ; de a kötelező polgári házas-
ságnak hive. Ez nem hittagadás. (De az !) E vádat visz-
szautasitja. (Helyes ! Szavazzunk !) 

Ugrón Gábor általános figyelem között szólal fel. 
Kijelenti, hogy Groisz nem számolt határozati javaslata 
benyújtásakor a státus eddigi irányzatával. Groisznak az 
az állítása, hogy a pápa idegen befolyás, ha itt vissz-
hangra talál, elrettenti a magyarországi katholikusokat 
az autonómiától. E kérdés felett itt vitatkozni nem akar. 

A világi elnöki állás az autonomia lényegén alap-
szik. Ez az egyházi és világi elem összemüködéséből kö-
vetkezik. A püspök „primus inter pares".1) E kérdésben 
az eddigi gyakorlathoz csatlakozik. Tódor indítványát más 
pontnál kéri tárgyalni. Jósika személyét tiszteli és politi-
kai önérzet gavalléros nyilvánulásának tartja Jósika le-
mondását. Jósika a bizalom megfogyatkozását látva he-
lyesen tette, ha lemondott. 

A lemondás komoly s azt el nem fogadni nem lehet. 
Szükségesnek tartja, hogy a diszonantia a lemondás elfo-
gadása által megoldassék. Felhozatott, hogy Jósika elnök 
tisztét mindig jól teljesitette. Eddig nem látta elérkezett-
nek a pillanatot ; de most kijelenti, hogy az ügyek eddigi 
vezetése a státus romlására vezet. Sajnosan kellett tapasz-
talnia, hogy hónapokon keresztül az elnök nem volt jelen 
az üléseken, nem is szignálta az aktákat. A lelkiismeretes 
pontossággal ez az eljárás nem fér össze. Még több vádat 
is hoz fel Jósika ellen. 

Jósika nem látott lelkiismeretes buzgósággal az ügyek 
után. Iskoláink ügyében kellően a státus reprezentálva nem 
volt. (Igaz ! Helyes ! nem volt.) Katholikus iskoláink meg-
alázó módon a státus hatalma alul elvonattak. S nem hasz-

l) De bizony, kérem, a püspök az ő megyéjében, megyéjének 
kath. Státusában jóval több mint „primus inter pares." O a szó 
szoros értelemben páratlan — ott. A szeri. 
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nálta föl az elnök hatalmas befolyását, hogy a gymn 
ügyén lendítsen. Nézzük a reform, gymnasiumot. Ott azok 
a hatalmas református urak befolyásukat jó eredménynyel 
használták. 

Sőt elvesztette a szamosujvári és erzsébetvárosi róm. 
kath. gymnasiumokat. Sajnálja, hogy ennyire be kellett 
nyúlnia a dologba, de mikor forczirozzák a bizalmat — 
kénytelen volt előadni ezeket. Fejetlenül állott az igaz-
gatótanács ; s el kellett néznie, miként csorbult az egyház 
érdeke. Jósika összes hibája, hogy igen jó szivü volt, 
engedett a pressziónak. Jósika most jó lelkiismerete meg-
állását követi. Nem kell ebben megakadályozni. Elfogadja 
a lemondást. 

Lönhart elnök ő excja bejelenti, hogy többen titkos 
szavazást kérnek. 

A szavazás roppant érdeklődés mellett folyt. 
Lönhart elnök ő excja felteszi a kérdést, a kik el-

fogadják igennel, a kik nem fogadják el nemmel sza-
vaznak. 

Az izgatott hangulatból látszott, hogy még a döntő 
perczben is mind a két párt remélt, beavatottak azt álliták, 
hogy a többség legfeljebb négy-öt lehet. 

Feszült figyelem között hallgatták meg a szavazást. 
A lemondást elfogadták : 56. 
Nem fogadták el : 61. 
Egy szavazólap üres volt. 
Tehát 5 szótöbbséggel a lemondást nem fogadták el. 
Lönhart elnök ő excja enuncziálja az eredményt. 

(Elénk éljenzés, zaj.) 
A gyűlés folytatása délután 4 órakor lesz. 
A papok tehát megverték az anyaszentegyházat, azok 

t. i. akik nem jöttek el a Státus gyűlésre szavazni, holott 
ezer és egy jelből tudták, hogy minden szavazatra szükség 
lesz, mert a kormány emberei mindent mozgósítottak, hogy 
pro coronide az idei egyházpolitikát ezzel a dicső kolozs-
vári ténynyel tetőzzék be. Éljenek a szent ügynek ezek az 
otthonülő dicső konf'essorai! 

V E G Y E S E K . 
*** Emlékezetes nap. F. hó 24-én reggel 11 óra-

kor ült össze, XIII. Leo pápa elnöklése alatt a keleti és 
nyugati egyház egyesülését tárgyaló bizottság. Jelen vol-
tak Ledochowski, Langénieux, Rampolla, Vannutelli Vincze 
és Galimberti bibornokok, Jussuf Gergely autiochiai mel-
chita patriarka, Benham Benni Cyrill antiochiai syr patri-
arka, mons. Houejek vikárius a maroniták főpásztora 
helyett. 

— Ezerkétszáz év után először misézett mons. La-
ferrière constantinei püspök a tingadi régi római bazili-
kában, a mely a 7-ik század óta keresztény kath. isteni-
tiszteletet nem látott. 

— Mily óriás idővesztegetés! Statisztikusok össze-
számították, hogy Francziaországban 1894-re hány sztrájk 
(214) és sztrájk következtében hány munkátlanul töltött 

nap esik — eddig? Rengeteg szám: 1.488,470. Hány nő 
és hány gyermek kenyértelenségét jelenti e szám? Bizony, 
bizony elérkezett az ideje annak, hogy a népek, a mun-
kaadók és munkások az egyház anyai kebelére hajoljanak 
vissza szeretetet és méltányosságot tanulni egymástól egy-
más iránt. A szocziálizmus elvadítja a kedélyeket, elmér-
gesíti a sebekkel elborított helyzeteket ! 

— XIII. Leo pápa levele a szentírásról nagy hatást 
keltett a protestánsokban ott, hol elfogultságoktól menten 
nyílt szemmel tekintik a világot, például az Egyesült-
Államokban. Dr Seclye kongregaczionalista lelkész nyilvá-
nos felolvasásban kijelentette azt a meggyőződését, hogy 
„a kereszténység minden ágának vallási egysége nem 
sokára közténnyé lesz", és dr Briggs kijelentette csatlako-
zását Jézus Krisztus szavainak „super hanc petram aedi-
ficabo ecclesiam meama ama magyarázatához, melyet a 

kath. egyház vall, t. i. hogy Jézus Krisztus után rom. 
méltóságra és hatalomra nézve sz. Péter következett s 
hogy neki utódainak kell lenni. (össerv. Rom.) 

— A legújabb, — az, hogy szent Istvánnak nem 
akarnak Budapesten szobrot állítani. Azt mondják, hogy 
ily szobor csak Esztergomban vagy Székesfehérvárott 
állitható fel. Hát hiszen igaz ; de nem ugy, hogy vagy — 
vagy, hanem ugy, hogy itt is — ott is, meg egyebütt is, 
tehát mindenütt, a hol szent István megfordult vagy akár 
meg nem fordult is — ebben az ő országában. Ha Schulek 
terve a Mátyás templom mellé tervezve rossz, a minthogy 
csakugyan az, hát van Budapesten elég más hely — sz. 
István számára. Avagy hát jól van : ha nekünk katholi-
kusoknak csakugyan lemondani és elveszni, eltűnni kell e 
hazában : nos, hagyjuk itt mi katholikusok mindenestől 
az ország szivét a protestánsoknak, zsidóknak és szabad-
kőműveseknek s vándoroljunk ki Patagóniába vagy a 
Jókai Mór „senki szigetére". Az apostolokat a Szentlélek 
nem arra tanította, hogy a fővárosokat kerüljék, hanem 
éppen ellenkezőleg, hogy azokban vessenek erős alapokat, 
még vérök árán is, az országok számára a keresztény 
vallásnak. 

— Felhívjuk az ország figyelmét a budapesti tudo-
mány-egyetem ifjúságának körében beállott nagy torzsal-
kodásra, pártoskodásra, sőt szakadásra. A szabadelvű és 
konzervatív, a nemkeresztény s a keresztéay szellem Páz-
mány főiskolájában ugyanazt a harczot készül egymással 
megvívni, a melynek tanúi voltunk és vagyunk a törvény-
hozásban, a sajtóban, a társadalomban. Sión őrei, figyel-
jetek ! 

— Személyi változások a nyitrai egyházmegyében. 
Német István tőkés-ujfalusi ideigl. administrator kápláni 
minőségben visszahelyeztetett Nagy-Béliczre ; Tőkés-Uj-
falura pedig ideigl. plebános-helyettesnek kiküldve lett: 
Mihályfy János kisutcza-ujhelyi segédlelkész, segédlelké-
szi minőségben áthelyeztettek : Hrcska Pál Bolessóról 
Kisutcza-Ujhelyre, Rojicsek János Viszokáról Bolessóra, 
Patrik János Neszlussáról Viszokára, Czvincsek János 
Kollároviczról Neszlussára és Blunár János Roszináról 
Kollároviczra. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcz.a 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok Küzdelem a király sziveélt. — Esterházy Miklós M. gróf beszéde, a budapesti Katholikus 
Kör közgyűlésén. — Észrevételek a tanitórendnek a congruáról szóló memorandumára. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A buda-
pesti Katholikus Kör V. rendes közgyűlése. - S z a t m á r i e g y h á z m e g y e : A velocipéd, mint lapis offensionis. — Kath. Tevékeny-

ség. Az erdélyi róm. kath. Státus-gyülésről. — Hivatalos. — VegyeseK. 

Küzdelem a király sziveért. 
Ezeket mondja az Ur : Átkozott em-

ber, ki emberben bizik, és a testet 
teszi karjává, s kinek szive az Úrtól 
eltávozik . . . 

Áldott ember, ki az Urban bizik, 
és kinek bizalma az Ur." Jer. 17; 5,7. 

A magyar államiság elkereszténytelenedésé-
nek előfutárjai , a polgári házasságról, a polgári 
anyakönyvezésről s a vegyesházasságból született 
gyermekek vallásáról szóló tvjavaslatok, — a 
királyi t rón elé érkeztek, sanctiót, szentesítést 
követelve az „apostoli" királytól. 

Furcsa egy helyzet a királyra nézve ; no de 
a szabadelvüségnek ez az eljárása. Kegyetlen és 
zsarnok mindenkivel szemben. Add oda neki a 
kis ujjad, s követelni fogja tőled engedményed 
czimén szived és fejed egymás után, rohamos 
fejlődéssel ! 

„Non in commotione Dominus." Az Isten 
szelleme csendben és lassan, majdnem észrevét-
lenül működik az emberekben. A paradicsomi 
csábitó által sugallt szabadelvüség szelleme ellen-
ben szereti a zajos rohamokból kipat tanó meg-
lepetések kábitó hatását, mert ez kedvére meg-
szédíti az embereket. 

Most is, az Isten egyháza ellen összees-
küdött zsidó-szabadkőmüves-protestáns szabad-
elvüség, miután zajos rohamaival magával ragadta 
szavazni és cselekedni a katholikusok sok ezreit, ! 
azt szeretné, hogy a dechristianisatio elüljáró, 
részben, mint a polgári anyakönyvekről szóló, 
ár ta lmat lannak is látszó tvjavaslatai — roha-
mosan megnyerjék a király sanctióját. 

Felséges lá tvány egy oldaláról az a küzdelem, 
mely a király szive körül folyik. Felséges arról 
az oldalról, hol a királyi sziv apostoli hitének 
épségeért imádkoznak, aggódnak, küzdenek a 
királyi trónhoz közel, távolabb és messze-messze 
élő hű szellemek. Sokan forgolódunk ezen az 
oldalon, különfélekörü befolyással és sikerrel: a 
püspöki kar feliratával, a „M. Állam" a koronázási 
esküvel a kezében, a segítségünkre jö t t s vallási 
terén szívesen fogadott „Vaterland" a királyi 
fensőbbség és hatalmi épség hangoztatásával, a 
„Religio-Vallás" a készülő „uj Magyarországról" 
szóló ijedelmes és ijesztő szózatával. Másoknak 
befolyása lá ta t lan, de nem észrevehetetlen. Máris 
észrevehetni a királyi t róntól szerteszálinkozó 
híreken, hogy a királyi szívhez felhatot t az ország 
keresztény, hithű milliói imájának, aggodalmának, 
nyughatat lanságának a zúgó moraja. A király 
szive kezel szorongni, lelke kezd újonnan gondolko-
dóba esni. A követelő szabadelvüség rohamos szen-
tesí tést vár t ; s most íme, zsidó és szabadkőműves 
közlönyei, a „P. Hírlap" s az „Egyetértés" által 
kénytelen híveinek azt hirdetni, hogy a szentesítés 
„haladékot szenved", hozzá téve bátorításul any-
nyit, hogy a haladék azonban csak „pár napra 
ter jed".- Nos hát ez is több a semminél. „Qui 
habet tempus, habet vi tám". Hanemhát ezt az 
időt fel kell ám használni, mer t csak a felhasz-
nált idő — az élet ; a fel nem használt idő — 
az több a semminél, az maga a halál.*) 

*) A szabadelvüség polypkarjai ezer oldalról i gye -
keznek behálózni a király lelkét. Szi lágyi Dezső pozsonyi 
beszédében ajkain kiejtette a P á p a y n e v e t ; Székely Samu 
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Legfőbb bizodalmunkat azonban ne az embe-
rekbe helyezzük, hanem azlsten.be; ne az embe-
reket körülhálózó emberi ügyeskedésekbe, hanem 
az Istenhez felszólaló alázatos imákba. A királyi 
sziv, bármily felséges legyen is az, csak eszköz 
az Isten kezében. Az Isten dicsősége s a lelkek 
üdvössége, — mert erről van ebben az óriás 
küzdelemben a szó, — oly véghetetlen nagy 
dolog, hogy az csak Isten kezében érzi magát 
otthon és biztonságban. 

Várjuk a legjobbat s készüljünk a legrosz-
szabbra. Ez a, várakozásnak emberi s keresztény 
módja. Mind a két esetre készülődve igyekezzünk 
azonban mindenek fölött méltók lenni az Isten 
irgalmára s a „Krisztus Ígéreteire!" 

Esterházy Miklós Móricz gróf beszéde, 
melylyel a budapesti Katholikus Kör V. rendes 

közgyűlését f . évi okt. 30-án megnyitotta. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Valahányszor hosszabb távollét után családi 

körünkbe visszatérünk, hogy barátainkkal talál-
kozzunk, mindenki előtt igen természetesnek 
tűnik fel az. ha a viszontlátás felet t táplál t 
örömünknek kifejezést adunk és visszaidézzük 
emlékünkbe azon boldog napokat , boldog órákat , 
melyeket barátaink, családunk körében tö l tö t tünk 
el, és ha azután barátaink előtt kifejtjük azon 
terveinket , azon reményeinket, a melyeket a 
jövő i ránt táplálunk. Én is őszintén bevallom, 
hogy midőn most e terembe léptem ezen érzel-
mek vettek ra j tam is erőt. Sietek tehát megkö-
szönni azon kegyes elnézésüket, támogatásukat , 
a melyet én ezen három éven belül az önök 
részéről élvezni szerencsés lehettem. (Elénk él-
jenzés.) Engedjék, hogy megköszönjem megjele-
nésüket, engedjék meg, hogy szavaim egé^z 
melegével tolmácsoljam önöknek üdvözletemet. 
Fogadják kegyesen ezen nyilatkozatomat. De 
midőn ezen terembe beléptem, élénken állott 
előttem az a pillanat, midőn legelőször a Buda-
pesti Katholikus Kör küldöttsége előtt felszólalni 
szerencsés lehettem. (Éljenzés.) Akkor volt ez, a 
midőn önök engemet a Budapesti Katholikus Kör 
elnöki székére emelni méltóztattak. Engem sze-

ujdonsült hetilapja pedig felfedett egy másik titkos utat, 
melyen viszont a királyné szivét igyekszik magának biz-
tositani a dechristianisatio. Itt is, és a többi emberi dol-
gokra nézve is áll az, hogy, igenis, hataimas lehet az emberi 
befolyás, ha ügyes ; de mindenható csalt az ima — ex 
promissione divina. 

meltek ki azon sok hithű katholikus sorából, a 
kik egyebet nem hoznak magukkal, mint hithű-
ségüket. 

És még most is tűnődöm azon, hogy tulaj-
donképpen miért éppen engem szemeltek ki e 
méltóságra. De ez megtörtént , és én bevallom — 
és méltóztassanak elhinni, hogy ez részemről 
őszinte kijelentés — hogy midőn ezen elnökséget 
elfogadtam, bizonyos meghatározot t irányt szabtak 
működésemnek. 

Nem voltam egyéb mint a mik valamennyien 
vagyunk: hithű katholikus. 

Midőn a Budapesti Kath. Kör elnöki mél-
tóságába emeltek, éreztem, hogy kötelességeim 
lesznek ezentúl, éreztem, hogy egy Ígéretet kell 
tennem, és ezen Ígéretet akkor megtet tem, és 
méltóztassanak megengedni, hogy ezen ígéretemre 
visszatérjek (Hall juk! halljuk.) 

Azt ígértem, hogy szent ügyünk lobogóját 
cserben hagyni nem fogom soha. (Hosszantartó 
zajos éljenzés.) Ezen lobogótól csak ugy és csak 
azon esetre fogok megválni, ha a küzdelem és a 
harcz hullámai engem elsodornának és csak ugy, 
ha a harcz fiai ősi szokás szerint méltónak tar-
tanak engem arra, hogy eltűnésem után emléke-
met e lobogó foszlányaival takar ják be. 

Mélyen tisztelt uraim ! bevallom, hogy most 
be kell számolnom. Beszámolnom kell azzal, 
hogy kötelezettségeimnek eleget tet tem-e és 
igéretemet betar tot tam-e? — Bizonyos szemre-
hányást teszek magamnak — és egészen őszintén 
beszélhetek — hogy talán ezen diszes kör bel-
ügyeivel nem foglalkoztam annyira mint ezt 
tenni óha j to t t am; de a véletlen magával azt 
hozta, hogy ezen három évi elnöki működésem-
mel együtt össze volt kötve a külharczok, a 
külküzdelmek egész sorozata. (Igaz. Ugy van. 
Helyes.) — És méltóztassanak elhinni, hogy 
midőn mint szavazó főrend, vagy mint csendesen 
működő hithű katholikus a külvilágban meggyő-
désemet nyilvánítottam, nem feledkeztem meg 
sohasem arról, hogy nem pusztán mint szavazó 
főrend vagy hithű katholikus, hanem mint a 
Budapesti Katholikus Kör elnöke működöm. 
(Elénk éljenzés.) 

De engedjék meg ha lelkiismeretem mélyét 
önök előtt ki tár tam, hogy mentségül hozzam fel 
azt, hogy ha ezen katholikus kör belügyeivel 
annyira foglalkoznom nem lehetett, hogy ez 
azon biztos tudatban történt , hogy mellettem oly 
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férfiú áll, aki szent hivatásánál fogva, és kiváló 
személyes tulajdonságainál fogva, ugy szólván 
predesztinálva van csekélységemet helyettesiteni 
akkor, midőn ezen kötelezettségemnek eleget 
tenni képtelen vagyok. 

Igenis uraim ! birjuk ezen Budapesti Katho-
likus Kör alelnökében ezt a férfit. (Élénk éljen-
zés.) Tagja ő azon rendnek, azon szerzetnek a 
mely ezen nemzet fiait elkiséri a bölcsőtől a 
sirig. (Ugy van.) Es ezen szent missziójában ugy 
szólván személyesiti szent vallásunk, a katholi-
kus keresztény vallás h ivatásá t ; beoltja ezen 
kör tagjainak fiaiba a vallásunk iránt i hűséget, 
ápolja, növeszti azt. És mi szeretettel, bizalom-
mal, rajongással viseltetünk irányában. Adja az 
Ur Isten, hogy soha méltóbb kéz ezen Budapest i 
Katholikus Kör ügyeit ne intézze. (Altalános 
éljenzés.) 

Ezt bátor voltam mentségemre felhozni. De 
mélyen tisztelt uraim, kegyesek voltak velem 
együtt visszaemlékezni azon szavaimra, a me-
lyeket k ie j te t tem, azon Ígéretemre, a melyet 
tet tem, mikor az elnöki széket elfoglaltam, hogy 
a lobogót elhagyni nem fogom. 

Nem elég az, mélyen tisztelt uraim, hogy 
mi szép szavakkal, szép frázisokkal meggyőződé-
sünknek kifejezést adjunk. Kell ahhoz több, kell 
ahhoz egy bizonyos, ha szabad ugy kifejeznem 
magamat, gyakorlati irány. Jelszóként kimondtuk 
akkor, hogy szükséges a szervezkedés és a katho-
likusok tömörülése. (Ugy van.) Azt hiszem, ez 
sikerült, a három év alat t szervezkedtünk, tömö-
rültünk. Kath. körök országszerte keletkeznek, a 
melyek készek minket működésűnkben támo-
gatni. 

A minap egy vidéki városban ezen országnak 
egy igen tekintélyes férfia hangoztat ta, hogy mi 
katholikusok már is szervezkedtünk, és hogy 
szervezkedésünk alapján állandó veszedelmet 
képezünk azon i rányra nézve, a melyet ők ma-
guknak kitűztek. Hát én bevallom, tisztelt 
gyűlés, hogy sokszor ezen harczok, ezen küzdel-
mek közepette a t isztelt ellenfelek részéről sok 
mindenfélét hallottam hangoztatni. 

De bevallom, soha szivem nagyobb örömet 
nem érzett az ellentáborban elhangzott szavak 
felett, mint akkor, a mikor ezen szavakat ol-
vastam. 

Fényes tanúságot és elismerést ta r ta lmaznak 
ezek, egyrészt eddigi működésünkkel szemben, de 

másrészt leleplezik az ellentáborban saját gyen-
geségük i ránt táplál t félelmet. (Igaz, ugy van.) 

De kijelöli ez azon i rányt is, melyen nekünk 
haladnunk kell jövőre, hogy biztosan és igazán 
veszedelmet képezzünk azon irányra nézve, ame-
lyet a tisztelt ellenfelek zászlóikra tűztek. 

És amidőn, tisztelt uraim, azt emiitjük, hogy 
a tisztelt ellentábor mindenek előtt konczen-
trá lni igyekszik minden erejét, minden műkö-
dését ; szükséges, hogy mi is mindig szem előtt 
ta r tsuk azon magasztos elveket, amelyeket han-
goztatot t ezen tisztelt kör főtisztelendő alapi-
tója, tiszteletbeli elnökünk (Zajos felkiáltások: 
Éljen Lévay!) és szükséges, t isztelt uraim, hogy 
a jelen korszakban a társadalmi munkát , a tár-
sadalmi mozgalmat minden tőlünk telhető esz-
közzel támogassuk és előmozdítsuk. Ha ezen 
iránytól eltérünk, tisztelt uraim, akkor nagyon 
félek, hogy meddő fog maradni a mi igyekeze-
tünk. Addig, mig ezen társadalmi mozgalom 
szükségének tudata ébren él minden hithű ka-
tholikus szivében, addig bátran szervezked-
hetnek tisztelt ellenfeleink, akkor megtámadhat-
nak minket és szervezkedhetnek ellenünk, bár-
milyen funkczió vagy koáliczió néven ismeretes 
szövetkezéssel. 

Én pedig tudom, hogy ma ismét él és élni 
fog minden hi thű katholikus szivében azon szük 
ség tudata, hogy mi a keresztény tanokat ismét 
egész ter jedelmükben alkalmazzuk a társadalom 
minden rétegében és a társadalom minden mű-
ködésében. Akkor hadd szervezkedjenek ellen-
feleink. És ha nekünk is megvan azon szervez-
kedésünk, amely elterjed a Kárpátoktól az Adriáig 
egyrészt, de másrészt elterjed a kis zsellérkunyhó 
lakóitól fel azon magaslatig, ahol a haza és az 
ország sorsa felett őrködik ós virraszt Magyar-
ország szemefénye, akkor mi nem félünk. (Zajos 
éljenzés.) Szervezkedjenek ők, mi is szervez-
kedünk. 

Mélyen tisztelt uraim ! A szervezkedés gya-
korlati részére át térve én ismételten kérem, — ós 
ezt ne szónoki ismétlésnek méltóztassanak te-
k i n t e n i legyenek meggyőződve, hogy ez az ón 
meggyőződésem nyilvánulása, — ne térjünk el a 
társadalmi mozgalomtól. Ez legyen a mi zász-
lónk, ez legyen a mi alapunk. 

Nemrégen, mélyen tisztelt uraim, azon 
szemrehányással il lettek engem, hogy a kath. 
körök belszervezetébe beleviszem a politizálást, 
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ez pedig az alapszabályainkkal ellenkezik. Hát 
én, tisztelt közgyűlés, megfelelek erre a vádra. 
Mi a szó szoros értelmében nem akarunk i t t 
politikát űzni. De igenis azt a tuda to t ébresz-
teni fogjuk minden kath. szivében, hogy vannak 
határai a politikai pártoknak, és azok ot t vég-
ződnek, és viszont ot t kezdődnek, a hol a val-
lásos érzület érczes hangját felemeli. Ezt elnyomni 
lehetetlen, (Ugy van, ugy van!) ezt elnyomni 
nem szabad. 

És ezen vallásos érzület, e vallásos meg-
győződés szava elhangzik az egész országban, 
elhangzik i t t az országban és elhangzik, a mint 
tudjuk, az ország minden vidékén. Ezen érzüle-
teket központosítani legyen czélja a katholikus 
mozgalomnak: ez legyen elsősorban czélja a Bu-
dapesti Katholikus Körnek. Ha ez sikerül, ha a 
vallásos érzület olyan hatalomra vergődik, hogy 
azt elnémítani nem lehet, akkor a mienk a győ-
zelem. 

Ha ennek folytán a keresztény tanok ismét 
á tha t ják a tá rsadalmat ; ha úgyszólván a katho-
likus hit ismét visszahelyeztetik azon szerepébe, 
melyet tel jesí tet t közel husz századon keresztül: 
el fogjuk érni azt, amit én már olyan régen 
kívánok és oly régen hangoztatok, — és amiért 
engem már gyakran üldöztek is. El fogjuk érni 
azt, hogy ismét feláll Magyarországon a katho-
likus társadalom ! Azért, mert a katholikus tár -
sadalom képviselni fogja a kereszténységet oly 
értelemben, hogy a katholikus tanokban le van 
fektetve megmási thatat lanul azon keresztény szel-
lem, melyet Üdvözitőnktől örököltünk. (Zajos 
éljenzés.) 

Igy értelmezem én a katholikus társadalmat, nem 
ugy mint a mely a nemzet egységét felbontaná, de ugy 
mint azon nagy erőt, amelyre most szükségünk van, a 
mely után minden párt, minden pártember és minden 
hazafi sóvárog és a melyet a kath. tanokon kivül nem 
talál meg, mert nem találja azon szerves összeköttetést a 
melyet ezen szegény országnak ezen zilált helyzetében, 
ezen sok mindenféle támadással szemben másutt is keres, 
de nem talál meg. (Elénk helyeslés.) — Akkor végre 
fenáll a kath. társadalom, ha ismét vissza helyeztetik 
jogaiba a kereszténység, akkor tisztelt uraim, ismételem, 
csak szervezkedjenek. Mi attól nem félünk, attól meg-
ijedni nem fogunk. (Közbekiáltások : Nem bizony. Álta-
lános tetszés.) 

Jól tudom, hogy minden hasonlat fogyatékos, de 
engedjék meg kijelentenem, hogy ezen igen tisztelt és 
tekintélyes férfiú nyilatkozata,1) a melyet az emiitett vidéki 
városban teve, tett engem külön figyelmessé arra, a mire a 

') Szilágyié Pozsonyban. 

történelem tanított. Gyakran történt, hogy bizonyos had-
seregek összehivattak minden elvi alap nélkül ; a győze-
lemmel összekötött siker reménye hozta őket össze. 

De tudjuk, hogy ezen az önérdek alapján összehi-
vott hadseregek győzelmét meghiúsította azon hadsereg, 
a mely tűzhelyeért küzd, a mely soraiban látja az ag-
gastyánt, látja a fiút, látja az atyát, akiket az igaz lel-
kesedés hozott össze. Ezek fényesen legyőzték az önérdek 
hadseregeit. 

En ezt a hasonlatot nem kivánom alkalmazni, hanem 
csak felemlítem, hogy nagyon közel áll ehhez a mai 
helyzethez. Hogyha netalán sikerülne ezen kilátásba he-
lyezett fúzió vagy koalíció a különféle pártok közt azon 
kihirdetett czélzattal, hogy minket" megsemmisítsen, én 
remélem, sőt bizonyos vagyok benne, hogy ez sikerülni 
nem fog. Mert ha nem tudjuk is, hogy mikor, de az utolsó 
órában bizonyára a mi lobogónk fog győzedelmeskedni. 

Mélyen tisztelt uraim ! Talán nagyon is eltértem 
azoktól, amiket eddig előadnom kellett volna, és attól 
tartok, hogy figyelmüket túlságosan igénybe vettem. (Hall-
juk! Halljuk.) 

Elnézésüket kértem, mikor felszólaltam és most mi-
dőn beszédem végéhez értem, ismételten csak ezt tehetem. 

Méltóztassanak kizárólag jóakaratomat figyelembe 
venni, és-ha a mi jót akartam, amit czélul kitűztem, elér-
nem nem sikerült, ne méltóztassanak ezt nekem bünül 
róni. En ezen elnöki helyről most leszállni készülök, 
kezeikbe visszateszem azon méltóságot, melyet önöknek 
köszönhettem. Fogadják eddig tapasztalt bizalmukért 
őszinte köszönetemet, legyenek meggyőződve, hogy bármit 
határozzon is a Gondviselés jövendőbeli sorsunk felett, 
ezen három évet az én emlékemből kitörölni egész életem 
nem fogja. (Hosszantartó zajos éljenzés). Remélem, hogy 
ezen rokonszenves ragaszkodás, amelylyel én önök iránt 
viselkedem, kölcsönös, és hogy az én emlékem is az önök 
körében maradandó leszen. (Hosszantartó éljenzés és taps.) 

Észrevételek a tanitórendnek a congruáról 
szóló memorandumára. 

(Folytatás.) 

A memorandum különösen hangsúlyozza, hogy az 
1802 iki visszaállító kir. oklevél szerint a visszaállított 
rendek a rájuk rótt terheket a vallásalap minden meg-
terhelése nélkül, — „absque ullo fundi sic dicti Religio-
narii aggravio" viselik, „de ezen terheiknek fejében viszont 
világosan kijelenti azt is — a király, — hogy az elő-
sorolt terheken kivül a szóban levő rendek semminemű 
évi hozzájárulással nem tartoznak a vallásalapnak." 

Mi következik ebből ? 
Első tekintetre feltűnő, hogy a királyi oklevélben 

az illető szerzetes-rendeknek a vallásalap iránti kötelmi 
viszouyuk rendezése szükségesnek találtatott. — Miért ez ? 

Ha a szerzetes-rendek a vallásalappal nincsenek 
semmi viszonyban, semmi összeköttetésben, ha a vallás-
alap által szolgált czél rájuk nézve teljesen idegen : való-
ban, ugyan mi szükség a kir. oklevélnek ide vonatkozó 
intézkedésére, kijelentéseire ? 
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Szükség nélkül, alap nélkül kir. oklevélbe ilyesmit 
nem foglalnak. 

Hát ez intézkedésre, e kijelentésekre megvolt az ok, 
az alap. S megvan a dolog magyarázata abban, hogy a 
szerzetesrendek vagyona, visszaadott javadalmai a vallás-
alaphoz való járulástól egyszerűen, természetszerűleg men 
teknek nem voltak volna tekinthetők ; e mentességet külön 
ki kellett mondani, s kimondatott az oly külön ok-
ból, oly czimen, mely e mentességet egész jogosan in-
dokolja; t. i. először is: e mentesség fejében, mint a 
memorandumban is jeleztetik, terheket, és pedig oly ter-
heket kelle viselniök, oly kötelességeket teljesiteniök a 
szerzetes-rendeknek, melyek különben a vallásalapra há-
rultak volna. Pénzjárulék helyett részükről ugyanegy 
czélu másnemű szolgáltatás: lelkészek kiképzése, lelké-
szek ellátása, tartása, plébániákról való gondoskodás, a 
mint ez a visszaállító kir. oklevél a) c) és egyéb pont-
jaiban, miként föntebb kimutattuk, előiratik. Ez a men-
tességi czim és alap. 

A dolog világos. 
És hogy e felfogásunk helyes, a tényeknek meg-

felelő, erre magában a memorandumban is találunk bizo-
nyítékokat. 

Itt olvassuk egyebek közt ugyanis : „Mária Terézia 
királynőnek 1769. évi szept. 9-én kiadott rendelete mig 
egyrészt az érsekeket, püspököket, s a világi papság nagy 
javadalmasait arra kötelezi, hogy évi jövedelmök 10 szá-
zalékával 31 cassa parochorumot segélyezzék : addig más-
részt rendeli, hogy a birtokos szerzetes-rendek ezen fize-
téstől mentek maradjanak azon okból, mivel nekik ugy 
is kötelességük saját plébániáikat dotálni. — Meghagyja 
továbbá a birtokos szerzetesrendeknek, hogy saját birto-
kaikon ne csak kellően dotálják a plébániákat, hanem a 
szükséghez képest uj plébániákat is állítsanak." 

Igy van. Mondja ugyanis a királynő: „Praeterea 
benigne quidem resolvimus, ut possessionata capitula et 
claustra, ex eo motivo, quod ipsis alioquin parochiarum 
suarum dotatio incumbat, ab huiusce subsidii praestatione 
hic et nunc immunia relinquantur, verum eo haec adstringi 
volumus, ub obligationi suae quam exactissime et ino-
misse satisfaciant, ac non tantum in bonis suis existentes 
paroehias sufficienter dotent . . . sed etiam, ubi circum-
stantiae exegerint, novas etiam paroehias erigant, basque 
débité dotent, et requisitos capellanos adjungant, ac pro 
exigentia ludimagistros qaoque ubivis constituant, eos de-
nique competentibus salariis rite provideant." — „Ezen-
kívül kegyelmesen elhatároztuk, hogy a birtokos kápta-
lanok és szerzetek, azon indokból, mert plébániák ja-
vadalmazása egyébként is kötelességök, e segély szolgál-
tatásától most s ez alkalommal mentek maradjanak, de 
arra akarjuk őket szoríttatni, hogy kötelességöknek mennél 
pontosabban s mulhatlanul eleget tegyenek, s nem csak 
a birtokaikon levő plébániákat elégségesen javadalmaz-
zák . . . de a körülmények követelménye szerint uj plé-
bániákat is állitsanak, ezeket kellőképpen javadalmazzák, 
s a megkívántató káplánokat is megadják, s a szükség-
hez képest tanítókat is állitsanak be mindenütt, s végül 
megfelelő díjazással lássák el őket." y) 

Vallásalapi Vezérokmányok. 18. 1. 

Mi más ez, mint bizonyíték felfogásunk mellett ? Bi-
zonyíték arra, hogy a cassa parochorumhoz való járulás-
tól fölmentést, és pedig Mária Terézia eme rendeletének 
sokat jelentő szavai szerint: „hic et nunc," csak alkalmi-
lag, ezen esetre, tehát nem egyátalában és mindenkorra, 
csak azért nyertek a birtokos szerzetesrendek, mert úgyis 
kötelességük volt dotálni a plébániákat, kötelességük uj 
plébániákat is állítani, azokat a rendelet szavai szerint 
káplánokkal is ellátni; vagyis oly terheket viselni, a me-
lyek egyébként a cassa parocborumra hárultak volna. 

Hogy itt, s egyéb helyeken is még, csak a saját 
birtokaikon való plébániákról van szó : érvelésünk erején 
mit sem változtat ; — mely körülményre egyébként alább 
még visszatérünk. 

Olvassuk továbbá a memorandumban : „Ugyanily 
világos intézkedéseket tartalmaznak a helytartótanácsnak 
1772. évi szept. 17. és 1774. szept. 5-én kelt következő 
rendelkezései : rEcclesiastici videlicet et religiosi velut 
iure patronatus gaudentes et ad cassam parochorum ni-
hil contribuentes, parochis in bonis suis existentibus . . . 
subvenire . . . et . . . congruae defectum ex propriis rediti-
bus supplere . . . tenentur : in quantum vero in iisdem 
bonis novarum parochiarum instituendarum nécessitas es-
set, eas etiam erigere et perinde congrue dotare debeant." 

Az idézet ez alakjában is eléggé alkalmas bizonyí-
tékul szolgál ugyan felfogásunk mellett ; de nagyobb 
világosság és a bizonyíték erejének fokozása végett, meg-
engedhetőnek tartjuk, ha ez idézetet ugyanonnét, hol a 
memorandum irói találták (Néhány szó a congrua-ügyhöz 
38. 1.) teljesebb szövegében veszszük át ekképpen: „Do-
minia terrestralia, Ecclesiastici videlicet et Religiosi, velut 
iure patronatus gaudentes, et ad cassam parochorum nihil 
contribuentes, parochis in bonis suis existentibus, non 
modo iis et talibus, qui ad supplendum congruae suae 
subsistentiae defectum sua hactenus ex cassa parochorum 
perceperunt subsidia, sed et aliis, qui nempe nec ex eadem 
parochorum cassa quidquam participarunt, nec e parochia-
libus proventibus definitam congruam habuerunt, débité 
subvenire, et talismodi congruae defectum ex propriis 
suis reditibus supplere, ac de taliter praestito subsidio 
quietantiis percipientium semet legitimare tenentur, in 
quantum vero etc." Azaz: 

„A földesuraságok, a világi papok t. i. és szerzetes-
rendiek, mint akik kegyúri joggal birnak, s a cassa pa-
rochorumhoz semmivel sem járulnak, a birtokaikon levő 
plébánosoknak, és pedig nem csak azoknak és olyanok-
nak, kik a kellő ellátásukra szükséges pótlási segélyöket 
eddig a cassa parochorumból nyerték, de másoknak is, 
kik t. i. sem ugyanazon cassa parochorumból bármiben is 
nem részesültek, sem pedig plébániai jövedelmeikből a 
meghatározott congruával nem birtak, kellőképp segélyére 
enni, a congrua e hiányát saját jövedelmeikből pótolni 
s az ilyképp teljesitett segélyezésről a részesülők nyug-
táival magukat igazolni kötelesek; amennnyiben pedig 
ugyanazon birtokokon uj plébániák felállításának szüksége 
forogna fenn, ezeket is felállítani és megfelelően javadal-
mazni tartoznak." 

A miből világosan kitűnik, hogy a szerzetes-rendek 
a cassa parochorumhoz való járulástól azért mentettek fel, 
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mert ugyanazon kötelességeket teljesítek, teljesíteni köte-
leztettek, melyek a bővített idézet világos szavai szerint 
is egyébként a cassa parochorumtól vártak kielégítést : t. 
i. segélyezése a cassa parochorumból addig segélyzett 
lelkészeknek, a lelkészek congruájának kiegészítése, uj 
plébániák felállítása és dotálása. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . A budapesti Katholikus Kör V. rendes 

közgyűlése. — 
Most kedden délután tartotta meg a budapesti 

Katholikus Kör rendes közgyűléseinek V-ikét, melynek 
lefolyása, főleg miután az egyúttal elnök- és alelnök-
választó közgyűlés is vala, kimagasló jelentőséggel 
sorakozik a Kör történetének nagyobb eseményeihez. 

A nagy lelkesedést keltő elnöki megnyitót lapunk 
élén közöljük. 

Az elnöki megnyitó után felkelt a budapesti 
Katholikus Kör alapitója, Lévay Imre kegyestanitó-
rendi rendfőnök s köszönetet mondván az elnöklő gróf 
urnák a magas röptű lelkes és lelkesítő beszédért, in-
dítványozta, hogy a Kör nagyérdemű elnökét, kinek 
három évi mandátuma most lejárt, a közgyűlés újra 
válassza meg elnökének. Mi közfelkiáltással s nagy 
lelkesedéssel megtörtént. 

Az újra megválasztott elnök ur köszönő szavai 
után azzal az inditványnyal lépett a közgyűlés elé, 
hogy a közgyűlés, tekintettel fáradhatatlan tevékeny-
ségén alapuló ritka érdemeire, az eddigi alelnököt, 
Pmtér Kálmán k. t. r. tanárt újból válassza meg alel-
nöknek. Kapóra jött az indítvány, mert a közgyűlés 
eddigi alelnökét lelkes éljenzés közt közfelkiáltással 
újból megválasztotta alelnöknek. 

Az elnök-gróf további indítványára a közgyűlés 
üdvözlő táviratakot küldött a pápához és a hgprimáshoz. 
Mire a napirend többi tárgyai következtek. 

Dr. Gyürky Ödön titkár hosszabb jelentésben 
számolt be a kör egy évi működéséről. Gabler Lajos 
Pál pénztárnok előterjészté az 1893. évi zárszámadáso-
kat, mely szerint bevétele volt a körnek 8669 frt 66 kr., 
vagyona van 6458 frt 71 kr. A számvizsgálók indítvá-
nyára a közgyűlés a pénztárnoknak a felmentvényt I 
megadta. A jövő évi költség-előirányzatot a közgyűlés 
elfogadva, számvizsgálókul megválasztja a jövő évre 
Benke Gyula és Eberling József urakat. 

Következett a választmány kiegészítése. A gróf 
elnök a szavazatok beszedésére felkérte Hets Ödön 
elnöklete alatt dr. Suták József, Dedek Crescens Lajos, 
Nessi Ernő, és dr. Yrabely Ármand urakat. A szava-
zatok beadatván, kihirdetik a választás eredményét. 
Megválasztattak rendes választmányi tagoknak : Dr. 
Bánrévy Perencz, dr. Barkóezy Sándor, dr. Czobor Béla, 
dr. Csapody István, dr. Drescher Ferencz, Drajkó Béla, 
Eberling J ózsef, dr. Győrffi Gyula, dr. Hay din Károly, 
Hilóczky Béla, Kanócz István, Köves György, Kurcz 
Vilmos, Kürcz Antal, Müllner Pál, Peller Ágoston, 

Pintér Zsigmond, Tomor Ferencz, Vörös László, gróf 
Szapáry István. Póttagoknak : Dr. Vrahely Armand, 
Petheő Miklós. Lepsényi Miklós, Vértessy Ferencz. 

A választás megtörténte után a gróf-elnök a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Bomeiser József prépostot és 
Hilóczky Béla miniszteri tanácsost kérvén föl, a köz-
gyűlést bezárta. = 

Szatmári egyházmegye. A velocipéd, mint lapis 
offensionis ; vagyis : Szabad-e a papnak kerékpározni ? ! — 

Most jelent meg főt. Meszlényi Gyula szatmári püs-
pök ur ő mga, fenti tárgyra vonatkozó ezidei IX. sz. 
körlevele. Adjuk azt egész terjedelmében. 

Nr. 1749/1894. 
In pagellis publicis nuper rumor sparsus est, deci-

sionem quandam in causa Cremonensi editam fuisse de 
concesso pro sacerdotibus usu rotae dictae velocipède. 
Contra istiusmodi rumores declarandum habeo nulla a 
SS. Congregatíonibus hucusque emanasse décréta, cujus 
rei testimonium suppeditant litterae Roma acceptae. Imo, 
dum de negotio hoc disputationes fervebant, Emmus D. 
Jos. Card. Sarto praeclaros et alta mente reponendos or-
dines circulares publicavit, vigore quorum usum rotae 
prohibuit. Ordines hi ex Italica lingua translati una cum 
litteris S. Congregationis Episcoporum et Regularium ad 
me directis in subnexo communicantur. 

N. 3124/14. A. L. Perillustris ac Rme Domna uti 
Fráter.—Haec S. Congregatio Episcoporum et Regularium 
maturo examini subjecit, quae Amplitúdó Tua retulit 
circa Saeerdotes, utentes rota dicta velocipède. Itaque S. 
Eadem Congregatio zelum et prudentiam Amplitudinis Tuae 
collaudat atque commendat, nam prohibitio huiusmodi, 
non solum libérât a corporis periculis Sacerdotes ipsos, 
sed scandala avertit a fidelibus, et irrisionem ipsorum 
sacerdotum. Interea Tibi adprecor a Domino fausta om-
nia atque prospéra. Amplitudinis Tuae Romae 28. Sep-
tembris. 1894. uti Frater J. Card. Verga Praetectus. — 
Episcopo Szathmáriensi. (Vége köv.) 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 

Az erdélyi róm. kath. Státusgyülésről. 
Október 24-én délután volt a második ülés, mely-

ben megtörtént 3 egyházi és 5 világi igazgató-tanácsosi 
állásra a választás. Beadatott 107 szavazat. Megválasz-
tattak az egyházi rendből : Gergely Ignácz (107), Möller 
Ede (106), Jung Cseke Lajos (102), Tódor József dr. 
(58), a világi rendből : Csiki Viktor (54), Groisz Gusztáv 
(54), Györffy Gyula (59), Ugrón Gábor (59), Szentke-
reszty György báró (55). Tiszteletbeli előadónak egy-
hangúlag: 54 szavazattal Farkas Lajos, tiszteletbeli 
titkárnak Szamosi János választatott meg, ugyancsak 
54 szavazattal. 

A szavazatok kihirdetését a többség éljenzésekkel 
fogadta. Ezután püspök ő exja elrendeli az alelnök 
választást; mi megtörténik, de a kihirdetés másnapra 
halasztatik. 

Október 25-én, a harmadik ülésben Biró Béla 
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jelenti, Logy Groisz Gusztáv a tegnapi szavazáskor a 
legtöbb szavazatot kapta az alelnöki állásra. Beadatott 
104 szavazat; de csak 103 czédulára volt név irva. 
TJgron Gábor : minthogy Groisz Gusztáv absulot több-
séget nem kapott, uj szavazás elrendelését kéri. Szabó 
József, a másik alelnökjelölt kijelenti, hogy ő bele-
nyugszik a tegnapi szavazásba, mert nem mutatható 
ki, hogy az alelnökválasztásnál is absolut többség kell, 
s igy bár csak egy szótöbbséget is kapott Groisz, ő 
megválasztottnak tekintendő ; különben is ő nem érzi 
magát erre az állásra hivatottnak, mert elfoglaltsága 
miatt azt kellően reprezentálni nem képes. Rövid vita 
után, mely a szavazás érvényességéről vagy érvény-
telenségéről szól, püspök ő exja uj szavazást rendelt 
el, mely az ülés végén volt megejtve. 

Mohay Sándor, a tizenötös bizottság előadója 
jelenti, hogy az igazgató-tanács üdvözölte a püspök 
ő nméltóságát 50 éves jubileuma alkalmával, kéri a 
gyűlést, hogy ezt tudomásul venni és ehez az üdvöz-
léshez csatlakozni méltóztassék. (Lelkes perczekig tartó 
éljenzés.) Jelentést tesz továbbá az igazgató-tanács 
tiszti személyzetének újra való szervezését illetőleg ; s 
kéri, hogy az igazgató-tanács egy részletesen kimerítő 
tervezetet dolgoztasson ki és terjesztessen a jövős ta tus -
gyülés elé. 

Tódor József, kanonok, inditványozza, hogy a világi 
elnökség vitás jogi kérdése tétessék egy bizottság által 
tanulmány tárgyává, és a szervezeti szabályok revisiója 
mellett illesztessék be az alelnöki állás a szervezetbe. A 
kiküldendő bizottság jelentését tűzzék ki a jövő status-
gyűlésre. Szamosi János. Bár elvileg ez ellen kifogást 
nem emel, gyakorlati szempotból nem tartja Tódor 
indítványát elfogadhatónak, nyugodtabb időket óhajt 
e czélra bevárni. Ugrón Gábor pártolólag szól Tódor 
nézete mellett. Kéri, hogy a tizenötös bizottság jelen-
tése fogadtassék el azzal a hozzáadással, hogy a status 
népképviseleti alapon való újjászervezésére is tegyen ez a 
jövő évben javaslatot. E munkálat megtételére bizott-
ságot akar a statusgyülésből kiküldeni, a bizottság 
álljon tíz világi és öt egyházi tagból. Török Bertalan 
az alapmunkálat elkészítését a püspök elnöklése mellett 
az igazgatótanácsra akarja bizni ; az Ugrón által aján-
lott 15-ös bizottságnak feladata lesz ezt az alapvető 
munkálatot megbírálni. Pótsa József a megszerkesz-
tendő javaslatot nyomtatásban szétosztatni akarja. 
(Helyeslés.) Püspök ő exja kivánja, hogy a munkálat 
csak az ő hozzájárulása után terjesztessék a status-
gyülés elé. (Általános helyeslés.) 

Heppes Miklós, kir. táblai tanácselnök, preczizi-
rozni óhajtja a bizottságnak adandó utasitást, hozzá-
járul ahoz az inditványhoz, hogy az elaboratum meg-
szerkesztésével az igazgatótanács bizassék meg. Kifo-
gásolja azt, hogy a püspök jóváhagyása után terjesztessék 
a gyűlés elé a munkálat. (Eláll.) 

Püspök ő exja, Biró Béla, Gridófalvy Gergely, 
Fábián Sándor, Kovács Ferencz, Ferenczy Károly, 
gr. Kornis Viktor, Züllich István, br. Jósika Gábor, 
gr. Haller Jenő, Török Albert, Szentkereszty György, 

Sándor János, Kiss Bálint, Heppes Miklós, Betegh 
Ferencz tagokat küldi ki a 15-ös bizottságba. 

A kepemegváltás ügyének megvitatása után követ-
kezett az iskolaügy. 

A középiskolák ügyének tárgyalásánál Ugrón azt 
akarja, hogy személyes közbenjárással is sürgesse meg 
az igazgató-tanács a gymnáziumnak kormánysegélyét. 
(Éljenzés.) 

Győrffy Gyula nem tartja helyén valónak azt az 
engedékenységet, melyet a főigazgatóval szemben ta-
núsít az igazgató-tanács. Vissza kell utasítani a főigaz-
gató illetéktelen beavatkozását. A statusgyülés utasítsa 
az igazgató-tanácsot, hogy ne elegyedjék vitába a fő-
igazgatóval, kivel nem áll egyenlő rangban. Pál István 
előadó felvilágositó megjegyzéseket tesz, s kéri Győrffy 
indítványának elejtését. Győrffy Gyula ismételten kéri, 
hogy utasítsa a statusgyülés az igazgató-tanácsot, hogy 
ez ne vitatkozzék a főigazgatóval, hanem rendelkezzék 
a saját iskoláiban. A főigazgató a kormánynak aláren-
delt közege, mely nem áll abban a rangban, hogy vele 
az igazgató-tanács vitába bocsátkozzék. Soó Gáspár 
tanügyi előadó a szakiskolák hiányát panaszolja fel 
jelentésében; javasolja továbbá a gymnáziumokban 
párhuzamos osztályok felállítását. Ezek költségét 
— úgymond — a tandijak majdnem fedezik, kéri, 
hogy a középiskolákban egészségtani tanári székek 
rendszeresittessenek. Tornacsarnokok létesítését is kéri. 
Pál István előadó az igazgatótanács nevében ezekhez 
a propozicziókhoz hozzájárul; de csak annyiban, 
mennyiben ezek keresztülvitele a költségvetés keretét 
tul nem lépi. 

Kovács Ferencz nem találja kielégítőnek az igaz-
gató-tanács jelentését, mert nem fektet súlyt a katholikus 
ifjúság hitéletének kellő fejlesztésére. (!) Az egyházpolitikai 
reformtörvények a hitélet fejlesztésére éppenséggel nem alkal-
masak. Annál nagyobb gondot kell tehát ezután a vallásos 
meggyőződés megerősítésére fordítani. Bizassék meg az 
igazgató-tanács azzal, hogy utasitsa az egyes taninté-
zetek igazgatóságait az ifjúság hitéletének fokozottabb 
fejlesztésére. Járjanak elő jó példával a tanárok, a hittani 
széket lelkes papokkal kell betölteni. (Helyes.) Az egyetemi 
katholikus ifjak valláserkölcsi életére is nagy gondot kell 
fordítani. A világi tanárok jobb sorsra törekedvén a 
roszul dotált katholikus intézetektől könynyen átmen-
nek az állami szolgálatba és igy üresen hagyják tan-
székeiket. E bajon mennél több pap-tanár nevelésével 
óhajt segiteni. A paptanár kevesebbel beéri s nem 
hagyja el a katholikus intézetet. Pap-tanárok nevelésére 
alkalmas dolog volna egy konviktus létesítése. 

Soó Gáspár tanügyi előadó konstatálja, hogy a 
hitélet fejlesztésére kellő súlyt fektettek eddig is.*) 

Ugrón Gábor kérdi, hogy a jelentésben a vallás-
erkölcsi nevelésről miért nincs szó. 

Pál István (Halljuk! Halljuk!) elismeri, hogy^ a 
jelentés ez irányban régi mintát tartva szem előtt, 
hiányos, igéri, hogy jövőre e bajon segítve lesz. A 

*) A Jósika-ügyben megmutat ta a status-gyűlés összeve-
rődött többsége maga is, hogy hogyan ért ö maga is a liitélet 
dolgaihoz. A szerlc. 
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pap-tanárok konviktusát nem pártolja, mert felesleges-
nek tartja. 

Kovács Ferencz a konviktust éppen a fiatal papok 
érdekében óhajtja. 

Szamosi János tapasztalásból konstatálja, bogy a 
szeminárium egyetemi hallgatói a vasárnapi istentisz-
teletre rendesen eljárnak.*) 

A tanügyi bizottság jelentésének befejeztével 
Mohai Sándor pár megjegyzése után püspök ő excja 
elrendeli a szavazást az alelnök-választásra. Az alelnök-
választás nagy érdeklődés mellett folyt. Egészen uj 
választás rendeltetvén el, bármely igazgató-tanácsosra 
volt szavazat adható. A választás eredményeképen 
— G y or ff y Gyula választatott meg 6 szótöbbséggel al-
elnökké**) (Vége köv.) 

H I V A T A L O S . 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 
folytán Boltizár József felszentelt mylasi püspök és esz-
tergomi érseki helynöknek, kitűnő szolgátatai elismeréseül, 
Ferencz József-rendem csillagos középkeresztjét adomá-
nyozom. Kelt Gödöllőn, 1894. évi október hó 24-én. Ferencz 
József, s. k. Gróf Andrássy Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
A czár megha l t ! Azt mondják, hogy a muszka 

czár a földkerekségének leghatalmasabb fejedelme. Es | 
mondanak is valamit, a mi igaz. Népek millióira nézve 
hatalmasabb ur a chinai császár; gazdagságra s a kul-
tura kincseire nézve óriásibb birodalom felett trónol 
az angol király, ki egyúttal a mesés India császárja s 
az óriás Ausztrália fejedelme ; de valamennyi hatal-
masságnál nagyobb terület felett s korlátlanabb hata-
lommal rendelkezik a muszkák czárja. Káprázatosabb, 
magával az Istennel érintkező a chinai császár czime ; 
ámde a chinai császár befolyása a világ ügyeire nézve 
a muszka czáréhoz képest semmi. S ez a hatalmas ur, 
ez a „félisten" — ime, csak olyan mint a többi ember, 
„por, hamu, semmi". Féreg, melyet az Isten keze 
nyomaveszetten szétmorzsol. A caesaropapa, ki Byzancz 
örökségét átvéve, Krisztus vallását és jegyesét, az 
egyházat, császári trónjához lebilincselve tartá szolga-
ságban s ekkép az óriás szláv fajt a keresztény czivili-
záczió terjesztésére nézve holt tőkévé tette, emberi sem-
miségébe visszasujtva ott fekszik a ravatalon, tehetetlenül, 
betegségek raja által szétroncsolt testtel és kínoktól 
eltorzított ijesztő arczczal. Pedig alapjában véve jó ember 
volt. Istentől jó szivet kapott. Az emberi „kultúra" keleti 
elfajulásának irtózatos riadalmai emésztették fel szivét 

*) Ez nem elég. Az összes nevelést és tanítást, az egész 
életet a katholikus öntudat és kötelességérzet kifejlesztésére kell 
forditani minden katholikus iskolában és nevelö-intézetben. 

A szerlc. 
**) Gratulálunk! A Szeríc. 

I és idegeit s egész óriás testi szervezetét. A czári hata-
lom tultengésének, a vallási fanatizmusig exaltált „1' état 

I c'est moi" elvének áldozata. Nyugaton az individualizmus, 
Keleten az absolutizmus rágódik az államok és fejedelmek 
életfáján. E lélek-és testemésztö riadalmas kettős tenger-
áramlat közepette halad nyugodtan és szelíden az egyház 
hajója, teljes lelki gyógyszertárt hordva magával a 
népek minden baja ellen, melyeket az egyéni fékte-

I lenség s a fejedelmi absolutizmus árasztanak szét a 
: társadalmakban és államokban. A hatalmas ur szegény 

lelkével legyen az Ur Isten irgalmas ! 
— Ünnep a budapesti piarista főgymnáziumban. 

A kegyes-tanitórendiek budapesti főgymnáziumának 
nagytermében november hó 4-én, mint Lévay Imre, a 
magyar kegyes-tanitórend főnökének névünnepe elő-
estéjén, délután 6 órakor hangversenyt rendez a 

j fiatalság. 
— A budapesti Katholikus Kör 1894. évi novem-

ber hó 5-én, este 8 órakor, saját helyiségében, IV., Ko-
ronaherczeg-utcza 17. szám, főt. Lévay Imre tiszteletbeli 
elnök névünnepe alkalmából társas-vacsorát rendez. 

— A protestantizmus készül elhelyezkedni az uj 
helyzetben s követi a katholikus részről a katholikus 
nagygyűlésekben adott példát társadalmi akcziójának 
kifejtésére. Október 31-én volt Budapesten az első 
reformárus egyházkerületi „egyházi értekezlet." Legkö-
zelebb a legnagyobb kerület, a tiszántúli kerület 
„református közönsége fog ily üdvös társadalmi köte-
léket létesíteni", a mint a debreczeni „Prot. Lap" irja 
Sión őrei vigyázzatok, hogy a katholikus nagygyűlé-
sekben megnyilatkozó hév — szalmatüzzé ne tö-
pörödjék össze, mert íme, a protestantizmus auto-
nómiájának százados szervezete mellett most már 
társadalmi szervezkedést is készül felállítani a maga 
megerősítésére és a kath. egyház megbuktatására. 

— Egyházmegyei hirek. Pécsről arról értesülünk, 
hogy Dulánszky Náudor püspök ur Pozsgay József oldal-
kanonok és irodaigazgató kíséretében Arcoba utazott üdülés 
végett. — Vaszary Kolos bibornok nevenapját Eszter-
gomban csendes elvonultságban ülte meg Ad multos annos ! 
Mindenszentek napján maga prédikált a túlvilági létről s 
a halottak iránt való keresztény kötelességekről. 

f Paptársainknak az oltárnál szives megemlékezé-
sükbe ajánljuk, a kiről az itt következő gyászjelentés szól, 
a mely munkatársunk s a budapesti szentszékben kollé-
gánk, ft. Nóvák Lajos édes nővérét, a háztartásának őr-
angyalát vesztette el : Nóvák Lajos, Sándor, Károly ; 
Nóvák Sándorné szül. Vogl Irén és Nóvák Margit szomo-
rodott szívvel jelentik feledhetlen nővérük, illetve sógor-
nője és nagynénje Nóvák Bertának 1894. évi október 
29-én a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után az 
Urban történt gyászos kimultát. A boldogult földi marad-
ványai 1894. évi október hó 31-én, délután 3 órakor 
fognak a róm. kath. szertartás szerint beszenteltetni, és a 
kerepesi ut melletti sírkertben örök nyugalomra tétetni. 
Az engesztelő szent miseáldozat pedig november hó 3-án 
délelőtt 9 órakor fog a józsef-utczai Szent-Szív templo-
mában a Mindenhatónak bemutattatni. Budapest, 1894. 
október 30-án. Áldás és béke hamvaira! Lakás: Budapest, 
VIII. ker., Szentkirályi-utcza 22. szám. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcz.a 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten- l 
l ként kétszer : : 
\ szerdán és szombaton. \ 
\ Előfizetési dij: l 
: félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 frt. E 
; Szerkesztő lakása : \ 
l Budapest, : 
Ê VI., Bajza-utcza 14. sz., : 
: hova a lap szellemi jj 
Ê részét illető minden : 
Ë küldemény czimzendő. = 

Ê Előfizethetni = 
5 minden : 
: kir. postahivatalnál : : 
: Budapesten a szerkesz- : 
: tőnél, és Nagy Sándor \ 
l könyvnyomdájában, : 
: IV., Papnövelde-utcza = 
§ 8. sz. alatt , hova a jj 
l netaláni reclamatiók is, = 
: bérmentes nyitott : 
: levélben, intézendők. = 

TARTALOM. Vezéreszmek és Tarulwanyok •. Mi történjék a főrendiház 
rendnek a coDgruáról szóló memorandumára. — Egyházi Tudósitátok : 
sionis. — S á r m e n t e : okt. 29. A sárbogárdi templom felszerelése. — 

bizottságától. Értesités. — Az erdélyi róm. 

szavazatát váró két törvényjavaslattal '? — Észrevételek a tanító-
S z a t m á r i e g y h á z m e g y e : A velocipéd, mint lapis offen-
Katli. Tevékenység. A székesfejérvári kath. nagygyűlés végrehajtó-
kath. Státus-gyülésről. — Vegyesen. 

Mi történjék a főrendiház szavazatát váró 
két törvényjavaslattal? 

„C'est à nous, catholiques, à parler 
les premiers et à par ler les plus 
haut . " Mgr Ireland. 

Katholikus emberekhez, katholikus megmá-
sí thatat lan hitelvi kötelezettségekről szólok. 

Ez tehá t azt jelenti, hogy katholikusnak, 
ha katholikus akar lenni, másképp nem lehet 
tenni, mint hitelvei szerint. 

A „zsidó-reczepczióról" s a „vallásszabad-
ságról" szóló törvényjavaslatokat egyszerűen j 
vissza kell vetni. 

Ha volna a mink nincs: katholikus, illetve 
katholiczizmuspártoló keresztény többségünk a 
képviselőházban, ós biztos volna a főrendiház 
többsége minden eshetőségre : akkor nem egy-
szerű visszavetés volna a kötelességünk ez esetben, 
hanem sokkal több: az egész valláspolitikai „re-
form "-nak kezünkbe vétele s a keresztény vallás 
elvei szerint való átalakitása. Hja de többségünk 
nincsen; még nagyon, igen nagyon tehetetlenek \ 
vagyunk az alkotásra; t ehá t legalább a mire ' 
képesek vagyunk, azt tegyük meg: görditsünk a 
javaslatok egyszerű elvetésével akadályt a ma-
gyar államiság teljes elkereszténytelenedésének az 
útjába. 

Miért ? 
Mert mind a két javaslat a magyar állami 

hatalom elkereszténytelendését jelenti, illetőleg fog-
lalja magában, azaz olyasvalamit mond ki, a 
mit katholikusnak hittagadás, illetve a keresz-
tény vallástól való apostasia rettenes bűne nél-

kül aláírni, megszavazni, pár tolni sem általábau, 
sem részleteiben nem lehet, nem szabad. 

Mi a zsidó vallás reczepcziója? 
Annyi mint azt mondani : én, magyar állam, 

ón, szavazó polgár, képviselő, főrendi, ón semmi 
különbséget sem teszek a zsidó és keresztény 
vallás között ; befogadom mind a kettőt , mint 
államvallást, a 48-iki törvényben megállapí tot t 
„tökéletes egyenlőséggel és viszonossággal". 

A zsidó vallás reczepcziója tehá t Krisztus 
megtagadása, a mit keresztény ember nem tehet 

j meg, hitéhez és az egész keresztény czivilizáczió-
hoz való óriás hűtlenség nélkül. 

Ez az igazság, ez a „iudicium Dei". A mit 
a szabadelvű tábor szép szavakkal össze-vissza 
beszél — az mind tulajdonképpen üres, vagyis 
csak gyarló emberi vélekedéseket takaró — szép 
szavak. „Hominum commenta". Tévedések, hazug-
ságok, melyeket az emberek hazudnak össze 
magoknak és egymásnak félrevezetésére. 

Mi a „vallásszabadság", melyet a másik 
i tvjavaslat kontemplál? 

Nem kevesebb, sőt — ha lehetséges volna — 
valamivel még több, még nagyobb bűn Isten ós 
Krisztus ellen, mint a zsidó-reczepczió. 

A ~ zsidó vallás reczepcziója annyi, mint 
Krisztus ós a nagyszerű keresztény czivilizáczió 
megtagadása, átpártolással az Istennel ellenke-
zésbe került bolygó és bujdosó zsidó szűkkeblű 
világba. 

A szabadelvüség tvjavaslatában előterjesztett 
„ vallásszabadság "-ot pártolni szintén nem tesz 
egyebet, mint „Krisztusnak és az ő dicsőséges 
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szent keresztjéből fakadt keresztény czivílizá-
cziónak hátat fordítani s átpártolni — minden 
képzelhető, „hit"-nek és „vallás"-nak nevezett és 
nevezhető képtelenségnek a szolgálatába. 

Nem ráfogás ez ? 
Nem. Ott van a tvjavaslat elején a legfésü-

letlenebb durva barbár gondolkodással kimondva, 
hogy Magyarországban törvény, államiságunk 
törvénye legyen, hogy i t t „mindenki követhet bár-
mely hitet és vallási". 

Mire nem képes az ember, ha egyszer még 
a törvények is azt mondják neki : szabad minden 
képtelenség ? ! 

Minden képtelenségre! 
„Az a legvadabb, a ki nem akar látni." 

(Bougaucl). 
Jöjjünk egyszer már tisztába azzal, hogy 

mit tehet az állam? 
Csak azt, s egy jótával is sem többet sem 

kevesebbet, mint a mit Shakespeare az emberre 
nézve akarhatónak mond: 

„Merek én, 
Mit ember merhet; többet a ki mer ; 
Nem ember". (Macbeth, I. 7.) 

Az oly állam, s az a törvény, mely többet 
akar, mint a mennyit ember merhet, az az állam 
nem emberek társasága, hanem mint szt. Ágoston 
mondá, „latrok barlangja", s az ily törvény nem 
törvény, hanem — mondja meg helyet tem Cicero, 
hogy mi „Quid! quod multa perniciose, multa 
pestifere sciscuntur a populis, quae non magis legis 
nomen attingunt, quam si latrones aliqua consessu 
suo sanxerint". (De legib. I. 2. c. 5. fin.) Ha ez 
pogány kíméletlenséggel van mondva, nos halljunk 
egy keresztény franczia jogtudóst, a ki ugyanezt 
az igazságot — franczia udvariassággal mondja 
szemébe a törvényhozást usurpáló, uralkodni 
a maguk árva gondolatai felett sem tudó 
uraknak: „Les lois humaines contradictoires au 
lois de Dieu ne sont pas des lois, elle sont une 
forme de la violence el de l 'usurpation". {Le 
Brun, Introd. à l'étude du droit, 44. I.) 

Tekintsünk a dolog mélyére. Mi az állam? 
Erkölcsi személy, vagyis észszel és akarat tal dol-
dozó erkölcsi lény. S az államban dolgozó ez az 
ész s ez az akarat — mi más, mint az emberi 
ész s az emberi akarat? 

Mit tehet tehát meg az állam? 
Se többet, se kevesebbet, mint a mit az 

emberi akarat az emberi ész józan javallására 
akarhat. 

Már most 
Mondhatom-e józan észszel, hogy Krisztust 

gúnyosan keresztre feszíteni s mint Istent alá-
zatosan imádni az mindegy ? Vagy azt, hogy száz 
meg ezer tévedés mindegyike „tökéletes egyen-
lőséggel és viszonossággal" felér az egy igazsággal! 

Nem. 
A mi nem igaz, a mi képtelenség: az sem 

egyes eszes embereknek, sem az emberek bármely 
nagv összeségének — egyszerűen nem igaz. 
nem szabad. 

Tehát a „zsidó-reczepczió" s az úgynevezett 
„vallásszabadság" tvjavaslatát , mint az emberi 
józan észbe s a keresztény hit dogmáiba ütközőt, 
egyszerűen vissza kell vetni. 

Törvényhozók! Ne csürjétek-csavarjátok a 
I dolgokat! Hallgassatok a nép ítéletére. „Nam 

vulgus interdum plus sápit, quia t an tum quantum 
opus est sápit." (Lact. Instt. 3, 5.) 

A magyar népnek nem zsidó s nem bármely 
vallás dédelgetése kell; hanem ő mindenestől, 
t ehá t magyar államostól együtt a kereszten 
értünk meghalt Istené, — a keresztény vallás híve 
akar maradni. 

„Vox populi vox Dei." Ez az Isten Ítélete; 
a többi mind gyarló emberi tapogatózás a sötét-
ben.*) A sötétben pedig egyesek és nemzetek 
oly bukást tehetnek, a mely könnyen nyakukat 
törhet i valamennyiöknek. 

Isten legyen irgalmas Magyarország iránt, s 
törvényhozóinak dölyfös vakságát és megátalko-
dottságát ne számitsa be az országnak ! 

Észrevételek a tanitórendnek a congruáról 
szóló memorandumára. 

(Folytatás.) 

Mondatik a memorandumban még : „Ugyancsak Mária 
Terézia királynő 1780. évi jun. 2-án kelt rendeletének 
4. pontjában újból meghagyja, hogy a szerzetes rendek a 
cassa parochorumba való fizetéstől mentek maradjanak, 
oly kikötéssel, hogy kötelesek saját birtokaikon a plébá-
niákról, templomokról és elemi iskolákról gondoskodni." 
Szükségtelen részleteznünk, hogy ez is felfogásunk he-
lyessége mellett szóló bizonyíték. 

Idézhetnők ezekhez a magunk részéről még III. 
Károlynak 1733. márcz. 7-én kelt rendeletét, mely ha 
mint a memorandumban mondatik, nem kötelezi is a 
szerzetes-rendeket a cassa parochorumba fizetésre, megadja 
ennek magyarázatát a fentiekkel egyezőleg szintén, igy 

*) Sajnos, nagyon igaz, a mi következik : „Kous vivons 
dans un siècle où les idées superflues abondent et qui n'a pas les 
idées nécessaires." (Hibbe, La vie domestique. 2. ed. I. 103.) 
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szólván: „Tandem ex quo quam maxime conveniat, ut 
Abbatias et Praeposituras, aliaque Bénéficia, pro mere 
simplicibus pro facto habita, in Hungaria tenentes, sive 
Ecclesiastici, sive Reguläres existant in bonis, ad eius-
modi Bénéficia spectantibus, cumprimis ecclesias et domos 
Parochiales condecenter restaurent, ac tam iisdem, quam 
etiam Parocho de congrua Dote, e Reditibus Bonorum 
dictorum Beneficiorum provideant, sicque aliis etiam Ter-
restribus Dnis eatenus bono exemplo praeeant ; imo ordi-
narium quoque, in cujus nempe Dioecesi Bona ipsorum 
Temporalia sunt sita, in fundando vel etiam augmentando 
Alumnorum Seminario, eo quod ipsi quoque inde Parochos 
ad gerendám in antelatis Bonis Animarum Curam sint 
obtenturi, a Proportione Redituum suorum adjuvent ; igi-
tur et hujus sedula cura habenda erit." 

„Sed et peculiariter attendi debeat, ut iili qui Bona 
temporalia Abbatiarum, vel Praepositurarum, aut aiiorum 
etiam Beneficiorum Ecclesiasticorum tenent, sive Eccle-
siastici, sive Reguläres existant, in Bonis ad Ejusmodi 
Bénéficia spectantibus cumprimis Ecclesias et Domos 
Parochiales, condecenter restaurent, ac tam iisdem, quam 
Parocho, de congrua Dote provideant, sicque aliis etiam 
Terrestribus Dnis eatenus bono exemplo praeeant." — 
Azaz : 

„Végül, mivel legfőképpen illő, hogy akik apátsá> 
gokat, prépostságokat, s más tényleg egyszerűeknek tar-
tott javadalmakat birnak Magyarországban, akár világi 
papok, akár szerzetesrendiek legyenek, az ily javadalmak-
hoz tartozó birtokokon, mindenekelőtt a templomokat és 
plébániai lakokat illőképp helyreállítsák, s mind azoknak, 
mind a plébánosnak is megfelelő javadalmazásáról a mon-
dott javadalmak jövedelmeiből gondoskodjanak, s ekkép e 
részben más földesuraságoknak is jó példával elül men-
jenek ; sőt a főpásztort is, kinek egyházmegyéjében birto-
kaik fekszenek, a papnöveldék felállításában vagy na-
gyobbitásában is, azon okból, mert a mondott birtokokon 
való lelkészkedésre plébánosokat ők is onnét kapnak, 
jövedelmeik arányában támogassák ; tehát erre is gondo-
san ügyelni kell." 

„De különösen is figyelemben tartandó, hogy azok, 
kik apátsági, prépostsági vagy más egyházi javadalmi 
birtokok élvezetében vannak, akár világi papok, akár 
szerzetesrendiek legyenek, az ily javadalmakhoz tartozó 
birtokokon mindenekelőtt a templomokat és plébániai 
lakokat illőképp helyreállítsák, s mindazoknak, mind a 
plébánosnak kellő javadalmazásáról gondoskodjanak s 
ekkép más földesuraknak is e részben jó példát adjanak."1) 

Azt hissszük, ennyi is elég annak kimutatására, hogy 
ha a szerzetes-rendek a cassa parochorumba nem fizettek : 

ennek meg volt a maga igazságos, méltányos, érthető 
oka, t. i. az a kötelezettség, melyet a cassa parochorum 
helyett a lelkészkedési ügy terén teljesiteniök kelle és 
teljesítettek is. 

S azért ha a memorandumban az állíttatik, hogy az 
1802-iki visszaállító kir. oklevélben megirt „kötelezettsé-
gek között a cassa parochorum czimen a vallásalapba 

valő fizetés nemcsak elő nem fordul, de sőt egyenesen 
kizárja ezt a visszaállító oklevél 7. pontja, mely szerint 
„ad fundum religionis annue nihil praestare tenebuntur" ; 
s ha ebből folyólag az állíttatik, „hogy II. Ferencz király 
tehát megujitotta az emiitett rendekre nézve azon men-
tességet, melyet nekik már Mária Terézia királynő fönnebb 
idézett rendeleteiben megadott" : ez állításokat csak az 
imént kifejtett magyarázatokkal fogadhatjuk el ; vagyis a 
múltban tényleg felmentetteknek tekintjük a szerzetes-
rendeket a cassa parochorumba s illetőleg a vallásalapba 
való fizetés kötelezettsége alól, de csak azért, mert a 
lelkészkedés terén, a lelkipásztorkodás érdekében megte-
szik, meg kell tenniök kötelességszerüleg mindazt a ma-
guk erejéből, mire egyébként a cassa parochorum, illetve 
vallásalap volna igénybe veendő ; — ők tehát e cassa és 
alap terhein megfelelő szolgáltatással könnyitenek. 

(Folytatjuk.) 

*) Boncz F. A lelkészi congrua 106. 1. 

EGYHáZI TÏÏD0SÏTAS0K. 

Szatmári egyházmegye. A velocipede mint lapis 
offensionis ; vagyis : Szabad-e papnak kerékpározni ? ! — 

(Vége.) 

Mantua város és egyházmegye főt. papságának! 

Mivel a püspök teendői közé az egyházi fegyelem 
felett való őrködés is tartozik, szükségesnek találom, 
hogy ez alkalommal az áldozópapoknak azon kötelességét 
tegyem szó tárgyává, melylyel állásuknak komolyságát és 
tisztességét tartoznak fentartani, hogy így útját álljara 
azon ferde szokásnak, mely magát lassankint befészkelni 
iparkodik, és amelyet a papi méltóság rovására nem en-
gedhetetek általánossá válni. 

A tridenti sz. zsinat szólván „de vita et honestate 
clericorum," ezen komoly szavakat intézi hozzánk: „sic 
decet omnina clericos in sortem Domini vocatos vitám 
moresque suos omnes cotnponere, ut habitu, gestu, incessu, 
sermone, aliisque omnibus rebus nil nisi grave, modera-
tum ac religione plenum praeseferant." (Sess. XXII. 
cap 1.) 

Ezen rendelkezésből mindenki megértheti, hogy mi-
képpen kell a papnak magasztos hivatásával összhang-
zatban szabályozni cselekedeteit, lépteit, szokásait, hogy 
igy soha olyan cselekedetre le ne alacsonyodjék, mely 
mások épülésére nem szolgálna. A pap, ki az oltárnál 
mintegy letéve halandó tulajdonságait, isteni alakot ölt 
magára, mindig ugyanaz marad, akkor is, mikor a szent 
hegyről alászáll, akkor is, midőn elhagyja az Urnák há-
zát. Bárhol legyen, bárhol járjon, keljen, soha nem szű-
nik meg pap lenni és mindenüvé kisérik méltóságával 
együtt azon hatalmas inditóokok, melyek tőle komolysá-
got és tisztességet kivánnak. 

Es csakugyan, miként az ember nem szakadhat el 
lelkétől, éppen ugy a pap sem szabadulhat azon lelkébe 
vésett kitörölhetetlen örök jellegtől, mely őt pappá teszi 
és ha éppen ezért a papnak életszentséggel kell ékesked-
nie, akkor egyszersmind komolyságot is kell feltüntetnie 
és szavait, magaviseletét, modorát ugy idomítania, hogy 
másoknál szeretetet gerjeszthessen, magának tekintélyt 

37* 
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szerezhessen, maga iránt tiszteletet kelthessen ; mert ugyan-
azon inditóokok, melyek őt életszentségre kötelezik, egy- j 
úttal késztetik, hogy azt külső cselekedeteiben is nap-
fényre hozza, mindazoknak épülésére, akikkel érintkezés- j 
ben lennie kell. 

Hiába mondja valaki, hogy ártatlan a szive, tiszták 
erkölcsei, fékezvék szenvedélyei, feddhetetlen a magavise-
lete ; mindez csak Isten előtt lévén ismeretes, nem szol-
gálhat felebarátjának épülésére. Hogy mi rejlik a szivben, 
azt az emberek csak a külsőből Ítélhetik meg; s ezért a 
külső cselekedeteket kell szabályozni és pedig oly gondo-
san, hogy mindazok, akik a külső tetteket látják, követ-
keztethessenek azon rendre, azon érzelemre, azon áhítatra 
és erényre, mely a bensőt áthatja. 

A komoly és méltóságteljes külső hatalmas ékes-
szólás, mely hathatósabb a lelkek megmentésének ügyé-
ben a legmeggyőzőbb beszédnél. Semmi sem örvendeztet 
annyira, semmi sem képes oly nagy bizalmat gerjeszteni, 
mint azon egyházi férfiú, aki nem feledkezvén meg soha 
állásának méltóságáról, mindenkor olyan szent komolysá-
got hordoz magán, mely vonz és sziveket hódit; mig 
ellenkezőleg, ha megfeledkezik jellegének szentségéről, ha 
külső magaviseletében nem mutat nagyobb komolyságot, 
mint a világi férfiak, akkor éppen azoknak megvetését 
fogja magára vonni, akik leginkább dicsérték könnyüvé-
rüségét; és a személynek megvetése csakhamar a hivatal-
nak, sőt magának a vallásnak megvetésére is fogja őket 
vezetni. 

Ha fönt megcsökken a komolyság, akkor alant is 
megcsappan a tisztelet és hódolat ; azért inti szent Pál 
Titust : „in omnibus teipsum praebe exemplum bonorum 
operum, in integritate in gravitate." Ha ez a hit nélkül 
szűkölködő század úgyis megfosztotta már a papot a 
tisztelet azon dicsfényétől, mely egykor homlokát övezte, 
akkor napjainkban még szükségesebb, hogy a pap köte-
lességszerű nemes és szigorú magaviselete által magas 
méltóságát a nép szemében ismét felmagasztalja, annyi-
val is inkább, mivel a tapasztalatból tudjuk, hogy a min-
dig igazságtalan és gonoszsággal telt világ nagyon is 
megakad nemcsak a legcsekélyebb hibákon, melyeket 
egyházi férfiaknál észrevesz, hanem még legártatlanabb 
cselekedeteiken is, ha azok nem viselik magukon a ko-
molyságnak bélyegét, melyet jogosan megkívánhat tőlük. 

Ezért ajánlom nektek, főt. testvéreim, hogy ne hall-
gassatok a világnak napról-napra váltakozó újdonságaira, 
melyek világias elveket csempésznek be a szivbe ; tévútra 
vezetik az észt, külsőleg talán jóknak tetsző, de hamis 
érvelésekkel eltávolítanak az egyház szellemétől és néme-
lyeket olyan vakmerőségre és merészségre visznek, hogy 
tudatlanságról és tévelyről vádolják atyáinkat és meste-
reinket, akiknek szilárd és erőteljes szellemét nem győzheti 
le, és nem is fogja legyőzni soha a jelenkor tudákossága. 

Szivetekre kötöm a papi komolyságot, mely kár-
hoztatja azt a könnyelmű gondolkodásmódot, melynél-
fogva némelyek restelik elfogadni a bölcsek tanítását és 
tapasztalatait és e helyett inkább saját nézeteiknek vezér-
letére támaszkodnak, vagy pedig századunk iskolájának 
azon modern tanaiba vetik bizalmukat, melyek a biztos 

romlásba vezetnek. „Nihil — mondom szent Ambrussal 
— in sacerdote commune cum multitudine." 

Szivetekre kötöm a komolyságot, mely megkedvel-
teti velünk a szent fegyelem igáját, azon igát, melynek 
terhe miatt panaszkodnak és jajgatnak a könnyelműek, 
akik korlátlan, minden alárendeltség nélkül való szabad-
ságra törnek, miközben azt hajtogatják, hogy nem akar-
nak rosszat, meg nem értvén, hogy a fegyelem az egye-
düli eszköz a rosznak távoltartására, és igy az ilyenek 
önmagukat áltatják, mert hiányzik náluk a jónak erős és 
határozott szeretete. 

Miért is, hogy a papi komolyság és tisztessék meg-
őriztessék, elrendelem, hogy ezen egyházmegye papjai 
teljesen tartózkodjanak a jármű egy fajtájának, az úgy-
nevezett velocipédnek használatától, mely napjainkban a 
világiak közt divatba jött és annyira elterjedt, hogy ugy 
látszik, a nélkül megsem tudnak élni már, és a melyet 
a papság közül is egyesek szokásba hozni iparkodnak. 

A papnevelő intézet növendékei a szünidőre való 
távozásuk alkalmával hallották ezen dolgokra vonatkozó 
nézeteimet, és azért kérem a főt. plébános urakat, hogy 
engem értesítsenek, ha netalán az őszi szünnapok alatt 
papnövendékeim közül valamelyik föltétlen parancsaimat 
áthágni merészkednék. 

Amit pedig megtiltottam papnövendékeimnek, azt 
még inkább kötelességemnek tartom megtiltani az áldozó-
papoknak, mert véleményem szerint, semmi sem ellenkez-
keznék annyira a pap tisztességével, mintha azon a bizo-
nyos gépezeten látnák lovagolni és igy törkretenni azt a 
komolyságot, mely állását van hivatva tiszteletreméltóvá 
tenni. 

Es valóban mindaz, ami a világiak szokásaihoz való 
szítást és közeledést jelez, hiúságról és könnyelműségről 
vádolja a papot a világ előtt, mely nagyon is jól meg-
tudja ítélni már a puszta külső után is, hogy kik a pa-
pok között a legtiszteletreméltóbbak. Ha mindannyiszor 
üdvös törvényeket hozott az egyház, valahányszor utá-
nozva látta a világiak részéről az egyháziak szokásait, 
hogy igy elhagyják ezen a használat által már megszen-
telt szokásokat, megengedhető lesz-e akkor az egyháziak-
nak, hogy kövessék a világiaknak példáját é3 ez által 
méltóságukon és tisztességükön ejtsenek csorbát? 

Jól tudom, hogy nem hiányzanak az egyháziak kö-
zött sem a velocipédének buzgó védői, akik azt a pap-
ságra nézve fölötte hasznosnak jelentik ki ; ámde becsülve 
mindenkinek véleményét, én szükségesnek találom, hogy 
annak használatától egyházmegyém minden papját el-
tiltsam. 

Lesznek, akik azt mondják, hogy mindezek csekély-
ségek, melyekkel kár foglalkozni ; csakkogy nem hozzájok 
tartozik eldönteni azt, hogy mi szolgál az egyház elő-
nyére ; mivel ennek eldöntése egyedül a püspököket illeti 
meg, akik az egyházat a Szentlélektől vezéreltetve kor-
mányozzák. 

Azt is fogják talán mondani, hogy : Roma locuta 
est, tehát Iis finita; én azonban még nem hallottam ezt 
a szót és mig a szentatya vagy közvetlenül vagy köz-
vetve a szent Congregatiók által nem rendeli el az ellen-
kezőt, addig én szivósan ragaszkodom tilalmamhoz. 
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Mások végre elo fogják sorolni azon előnyöket, 
m e l y e k e t a velocipédének használata nyújt ; érvelni fog-
nak azzal, hogy általa időt nyernek, gyors segélyben 
részesíthetik a betegeket, és hogy általa a papság jelen 
szegény helyzetében megtakarításokat eszközölhet. Mind-
ezek szép érvelések, de háttérbe kell szorulniok a ko-
molyság és tisztesség érdekei elől, melyekben a papnak 
tanitó s példánykép gyanánt kell tündökölnie. 

Biztos vagyok abban, hogy ezen egyházmegye főt. 
papsága készségesen fogja fogadni és meg fogja tartani 
ezen rendeletet. De ha valaki elviselhetetlennek tartaná 
a fegyelemnek e követelményét és saját kénye-kedve sze-
rint merészkednék cselekedni, az tudja meg, hogy meg-
szegi püspökének az engedelmességet oly dologban, me-
lyet fölötte súlyosnak és fontosnak tartok és magát ki-
teszi ama veszélynek, hogy az egyházi fenyitékeket vonja 
magára, melyeket sajnálattal ugyan, de erőteljesen fogok 
alkalmazni engedetlenség esetén. -— Mantua, 1894. aug. 
25. Sarto József, kardinális. 

Datum Szathmárini, die 25. Octobris 1894. 
Julius m. p. 

Episcopus. 

íme az okmányok. 
Mi szolgáltatott okot a fenti körlevél létrejöttére ? 

— arról a folyó évi julius és augusztus hóban megjelent 
több budapesti újságlap megemlékezett ; de különösen az 
asszonyok pletyka lapja, a „Kis Újság" elég illemtelenül 
referált. Elég az hozzá 

A „Yelocipéd" ügye Mantuába, Rómába került. On-
nan jött a „Rescriptum S. Congregationis Episcoporum 
et Regularium, quoad rotam velocipède dictam, item or-
dines circulares Emmi Card. Jos. Sarto in eadem causa 
editi." 

Ámbár ezeket, a szatmári főpásztori IX. körlevél az 
egyházmegyei papság tudomására hozta, de „usum ro-
tae", a velocipéd használatát nyiltan el nem tiltotta. 

A. S. Congregatio „Episcopi Szatmáriensis — zelum 
et prudentiam — collaudat, atque commendat" ; de a 
„prohibitió"-ra csak azt mondja, hogy „non solum libérât 
a corporis periculis sacerdotes ipsos, sed scandala avertit 
a fidelibus, et irrisionem ipsorum sacerdotum". 

Ugyanezen szatmári főpásztori körlevél közölvén 
Mantua biboros püspöke, Sartó József ő emja megyés 
papságához intézett 1894. évi augusztus hó 15-én kelt 
„A papi állás komolysága és tisztességéről" szóló „alta 
mente reponendos ordines circulares" — melyekben „el-
rendeli", hogy — „Mantua város és ezen egyházmegye 
papjai teljesen tartózkodjanak a jármű egy fajtájának, az 
úgynevezett velocipédnek használatától" — ezen közlés 
után sem tiltja el nyilván a szatmári papságnak a velo 
cipéd használatát. 

Kérdés tehát : szabad-e Magyarországban a veloci-
pédet használnia papságnak ? ! 

Szóljanak hazánk tudós papjai az ügyhöz — és ha 
a velocipéd használata, általában sérti „a papi állás ko-

i) De közlése felér a kifejezett tilalom értékével. 
A szerit. 

molyságát és tisztességét" ugy e részben a tilalomra nézve 
XIII. Leo ő szentsége véleménye, illetve határozata ki-
kérendő. l) *** 

Sármente, okt. 29. A sárbogárdi templom felszen-
telése. — 

A mit a buzgalom, és az Isten szeretete a kath. 
hitélet felvilágosítására alkotott, arra október 28-án 
tette rá a koronát és a szentség bélyegét dr Steiner 
Fülöp megyés püspök Sárbogárdon. A mit a jámbor elő-
dök megkezdtek, azt folytatta és befejezte az ő apostoli 
buzgósága. A 2300 lelket számláló sárbogárdi plébániát 
a megyének egyik nagynevű püspöke b. e. Farkas Imre 
püspök alapitotta meg 1865-ben, hogy a reformátusok 
által annyira elszigetelt hivők lelki üdvéről kellőkép gon-
doskodva legyen. Ideiglenes templomot is szerzett a sár-
bogárdi hiveknek, mely azonban időjártával nemcsak az 
idő viszontagságai alatt sokat szenvedett, hanem a foly-
ton szaporodó hivek számához képest szűknek is bizo-
nyult. Igy tehát már régi szükségletet képezett egy uj 
templom felépítése, melynek alapjáról még boldogult 
Farkas püspök gondoskodott, midőn annak megfelelő tel-
ket és alapítványt tett, melynek kamataiból épült nagy-
részt azon ékes templom, mely e napon ünnepélyesen fel-
szenteltetett. 

A sárbogárdi és környékbeli hivek, örömmel s lel-
kesedéssel várták a napot, midőn a tiszta góth stylben 
épült templom közhasználatnak nyilvánosan átadatik és 
daczára a rossz utaknak, hatalmas körmenetekben érkez-
tek meg a szomszédos Sár-Szt.-Miklós, Sárkeresztur, Sz.-
Agota, Yajta és a szomszéd puszták, majorságok hivő 
népei. 

A község ünnepi szint öltött és bandériummal, s 
taraczklövésekkel várta a főpapot, ki már szombaton dél-
után megérkezett, magával hozva a szent ereklyéket, me-
lyek másnap az uj oltárokon lettek elhelyezve. A szent 
ereklyék számára a templomon kivül egy diszes sátor volt 
felállitva és itt maradtak az éj folyamán a hivők és a 
kerületi papság felügyelete alatt, kik egész éjjel zsolozs-
mák, szent énekek és imák között virasztottak a marty-
rok földi maradványai felett. 

Ekkor szólalt meg első izben a 4 uj harang, üdvö-
zölve az érkező püspököt, mig a nagy számban összese-
reglett hivek térdre hullva fogadták a főpásztor áldását. 
A harangok Walzer Ferencz budapesti harangöntődéjéből 
kerültek ki. A püspök az előirt szertartások befejeztével 
visszatért szomszédos sárkereszturi birtokára. 

Másnap vasárnap reggel azután kíséretével együtt 
újra áthajtott Sárbogárdra, hol már mintegy 3000 főre 
rugó tömeg sereglett a templom körül. Kocsija előtt a 
diszes levasbandérium vágtatott, mely sárbogárdi és Zichy 
Nándor sz.-miklósi uradalmának fiatalságából szervezte-

Talán nem kerül a dolog ennyeri. A velocipéd használata 
vagy mint a nyegle divat fitogtatása, vagy mint sportszerű tested-
zés ós gyakorlás, vagy mint közlekedési eszköz és mód jön tekin-
tetbe. Hozzá veendő még a scandalum pusillorum és a positiv tila-
lom. Ezeket tekintetbe véve mindenkor és mindenütt meg lehet 
mondani, hogy — szabad-e papnak bicyklizni. Francziaországban 
részben elfogadott papi közlekedési eszköz. A szerlc. 
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tett. A püspök egyenesen a plébánia lakba ment, hol 
nem sokára Zichy Aladár gróf és neje Hunyady Margit 
grófnő látogatását fogadta. A templom ünnepélyes fel-
szentelése 8 óra után vette kezdetét, mely aktusnál Ká-
roly János főesperes, Nyers István és Saly Pál alesperesek, 
továbbá dr Klauc és Streit udvari papok, Gebauer Izidor, 
Mészáros Armand, Fürész József, Yavró József, Radnich 
Imre, Fodor Ferencz és Kolonics Károly plébánosok 
segédkeztek. A püspök a martirok ereklyéinek elhelyezése 
után rövid sz. beszédben buzdította hiveit, hogy a mar-
tirok példáját követve mindenkor készek legyenek, ha 
kell szenvedések árán is megvallani a kath. hitet. A 
templomszentelés csak 12 óra után ért végett, a mikor 
az eddig künn várakozó közönség a templomba vonult, 
mely csakhamar zsúfolásig megtelt. A jelenlevő közönség 
sorában ott láttuk Sárbogárd és a kürnyék intelligencziá-
ját élén Zichy Aladár gróffal és nejével. Ott voltak még 
Heltay és Huszár szolgabirók, Salamon és dr Remsey 
járásbirák, Krampatich adópénztárnok, Say Ferencz a 
templom épitő mestere, azon kivül fényes hölgyközönség 
és számos református hivő is, kik mindvégig példás tisz-
telettel szemlélték a szertartásokat. Az ünnepélyes mise 
előtt a püspök újból hiveihez fordult és figyelmeztette 
őket azon lelki kegyelmekre, melyekben egy felszentelt 
templom falai közt részesülnek. Végül hálás szavakban 
emlékezik meg a templom jótevőiről Farkas Imre püs-
pökről, Zichy Nándor grófról, Prifach József nagyprépost-
ról és Benedek Ferencz kanonokról, és mindazokról, kik 
hozzájárultak a templom felépitéséhez. A beszéd után a 
püspök elmondta az első sz. misét, melynél szintén a 
jelenlevő nagyszámú papság segédkezett. A mise alatt a 
sárbogárdi uri hölgyekből alakult női zenekar Keck Géza 
kántortanító vezetése alatt megható és precízen előadott 
egyházi énekeket énekelt; a mise végén pedig egy meg-
tért ev. ref. hivőt vett fel a megyés püspök az egyház 
kebelébe. 

Az istentisztelet végeztével körülbelül 1/22 órakor a 
püspök visszatért kíséretével a plébániára, hol a r. kath. 
hitközség képviseletét fogadta, melynek nevében Keck 
Géza kántortanító mondott hálás köszönetet a főpásztor-
nak nemcsak a templom felszenteléseért, hanem azon szá-
mokban ki nem fejezhető jótéteményeért is, melylyel a I 
sárbogárdi templom felépítését elősegítette. 

Ezután a püspök harangzugás között visszatért sár-
kereszturi birtokára, hol ebédet adott, melyen részt vet-
tek Károly János apátkanonok, Say építész, Heltay fő-
szolgabíró, Graffy kasznár és a segédkező papság. 

Egyben megemlítjük, hogy a remek mivü főoltárt, 
mely a püspök ajándéka, Storno Ferencz műépítész készí-
tette. Itt gratulálunk a templom építőjének Say Ferencz 
mérnöknek első ezen nembeli munkája sikeréhez is. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
székesfejérvári kath. nagygyűlés végrehajtó-bizottságától. 

Értesités. 
T. czim ! 

A Székesfejérvárott tartandó kath. nagygyűlés elő- ^ 
rajzával teljesen elkészülvén, Uraságodat, mint ügyünk ! 

lelkes előharczosát a következőkben van szerencsénk ér-
tesíteni : 

1. A gyűlés folyó hó 18-án, vasárnap tartatik meg 
a városi polgári lövölde helyiségében. Délelőtt 11 órakor 
kis szent-mise leszen, mely után a városház-téren történik 
a gyülekezés, honnét rendben vonulunk a lövöldébe. 

2. A helyiség egy 700 embert befogadó teremből, 
kerített udvarból 8000 és zárt kerthelyiségből áll korlát-
lan számú tömeg számára. Hogy minden jelenlevőt kellőleg 
kielégíthessünk és buzdíthassunk, az elnöki emelvény a 
teremben foglal ugyan helyet, hol a gyűlés programm szerint 
fog vezettetni, azonban a tömeg nagyobb része az udva-
ron levén kénytelen maradni, három népszónokról gon-
doskodtunk, kik a szabad ég alatt felállított emelvényről 
tárgyalják a bent előadott kérdéseket. 

3. A kiadások némi fedezetéül a teremben néhány 
sor szék állíttatott fel, melyekre jegy 1 forintjával vált-
ható. 

4. A teremben levő három karzat 40—40 ülőhelylyel, 
lelkesebb kath. hölgyek számára tartatott fenn 1 forintos 
jegyekkel. 

5. Az állóhelyekre szóló jegyek dija 20 krajczárban 
állapíttatott meg azon megjegyzéssel, hogy a dij csakis 
azoktól szedessék be, kik annak megfizetését örömmel 
és könnyen teljesitik, a szegényebbeknek pedig ingyen is 
kiadható. 

Az üres jegyekbe az illető résztvevő neve írassék. 
Midőn ezeket Uraságodnak becses tudomására hozzuk, 

kérjük egyúttal, hogy a gyűlésen való megjelenésre a 
népet buzdítani és szervezni méltóztassék. 

Jelen értesités a 200-as bizottságnak és lelkesebb 
kath. férfiaknak küldöttük, miért is a munka rendjére 
szolgálna, ha a plébánossal egyetértve, együtt jelentet-
nének be a gyűlésre jelentkezők, hogy a megfelelő számú 
jegyeket minél előbb megküldhessük. A jegyek a bizottság 
irodájában (Fejérmegyei Napló kiadóhivatala Szt.-István-
tér 1. sz.) szerezhetők meg. Minthogy a gyűlés napján 
jegyhez jutni csak a legnagyobb nehézséggel lehetne, 
kérjük azoknak idejében való kiváltását és kitöltését. 

Az idő rövid levén, még egyszer kérjük Uraságodat, 
hogy a minél nagyobb számú résztvevők gyors szervezé-
sére minden lehetőt megtenni méltóztassék. 

Székesfejérvár, 1894. november 4 
Végrehajtó -b izottság. 

Felhivás. 
Katholikus Testvérek ! 

Megtámadott szt. vallásunk igazságainak törvényes 
védelmére, hazánk ős erkölcsi alapjának megóvására kell 
munkába lépnünk ! 

Rosszul magyarázott türelemből minden térről leszo-
ríttatni engedtük magunkat és tétlen önmegadással néztük 
mint tiporják le a kath. egyház jogait, miként akarják 
egész hazánkat kiforgatni ezer éves erkölcseiből, atyáink 
ősi vallásosságából. Ezt továbbra is tétlenül nézni nem 
türelem, hanem gyávaság volna. Eláruljuk vele hitünket, 
sőt hazánkat is, mert csak vallás-erkölcs teheti a nemze-
tet boldoggá és erőssé. Nem ismerünk oly türelmet, mely 
vallásunk, ősi erkölcsünk és hazánk felforgatását tűrni 
parancsolja. 
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Nekünk tehát, kik nem czimzetes, hanem valódi, 
hithű keresztények vagyunk, nekünk mint józan és jó 
hazafiaknak sorakoznunk kell kereszténytelen ellenségeink 
feltartóztatására. 

Hogy megbeszéljük teendőinket, Székesfejérvárott a 
polgári lövölde helyiségében folyó hó 18-án 

Katholikus nagygyűlést tartunk. 

Felhivunk tehát minden józan, igazságszerető, hi-
téért és hazájáért lelkesedő polgárt, hogy a nagygyűlésen 
megjelenjék. 

A gyűlésre csak jegygyei lehet bemenni, jegyek 
pedig vagy egyenesen a gyűlést rendező bizottság irodá-
jában (Szt.-István-tér 1. sz.,) vagy a városrészekben kine-
vezett bizalmi férfiaknál és a plébániákon kaphatók. Ülő-
hely 1 frt, állóhely 20 kr. A befolyó dijak a gyűlés 
kiadásainak fedezésére fordíttatnak. A teljesen szegények 
ingyen jegyet is kaphatnak a bizottság irodájában. 

Felhívjuk a résztvenni szándékozókat, hogy belépti 
jegyüket minél előbb megszerezzék, mert a gyűlés előtt 
csak a legnagyobb nehézséggel, vagy éppen nem juthat-
nának jegyhez. 

A gyűlés programmja a következő: 
Folyó hó 18-án vasárnap délelőtt 11 órakor kis 

szt. mise tartatik a székesegyházban. 
Mise után gyülekezés a városház-téren, hol minden 

község és városi kerület polgárai külön csoportban áll-
nak fel. 

Déli 12 óra körül a menet a Kossuth-, Széchenyi-
és Uj-uton vonul a lövöldébe. 

A szónokok két emelvényről beszélnek, melyek 
egyike a teremben, a másik pedig künn a szabad ég alatt 
állíttatik fel. 

Ha valakinek bármiben felvilágosításra volna szük-
sége, forduljon a helybeli plébánoshoz, vagy a nagygyűlés 
elnökségéhez. 

Székesfejérvár, 1894. nov. hó. 
A végrehajtó-bizottság. 

Az erdélyi róm. kath. Státusgyülésről. 
(Vége.) 

A délutáni ülésen, az alelnöki állásra történt sza-
vazás eredményének kihirdetése s a még hátralevő 
folyóügyek letárgyalása után Kiss Bálint cs. k. kamarás 
szót kér, s lelkes beszéd kíséretében az alább követ-
kező emlékezetes, az erdélyi róm. kath Statusra nézve 
örök időkre szólólag megtisztelő indítványt teszi : 

Nagyméltóságú Püspök Ur ! 
Mélyen tisztelt Státusgyűlés ! 
Letárgyaltatván mindazon ügyek, melyek őszinte 

sajnálatomra személyes vonatkozásokkal bírhattak s 
igy a Státusgyülés kebelében elkeseredésig menő meg-
oszlást idézhettek elő, — méltóztassanak nekem egy 
igen rövid felszólalást megengedni. 

Szükségesnek tartom ezt, mert oly dolgot érint, 
melyben az eddigi viták által végképp meg nem törhe-
tett összetartásunkat megmutathatjuk s ha a tegnapi 
többség igen tisztelt vezérszónoka oly főszempont 
gyanánt tüntette fel autonómiánkat, a melyhez való 

ragaszkodásban mindnyájan egyetértünk, még jogo-
sultabbnak kell tekintenem a reményt, hogy ez egyet-
értés szerény felszólalásom tekintetében sem fog elma-
radhatni ; mert annak indokát és tárgyát szintén ez 
autonomiához s e mellett még annak létalapjához: a 
katholiczizmushoz való törhetlen ragaszkodásunk képezi,, 
melyre nézve egyetértenünk kötelesség ! 

Mélyen tisztelt Státusgyülés ! Az ülés berekesz-
tése előtt azon komoly szavakra kell visszatérnem, 
melyekkel Püspökünk ő exja e gyűlésen egyházunk 
megpróbáltatásait s a magyar katholiczizmus mai vál-
ságos helyzetét vázolta, megnyitotta s melyeknek 
hatása alól most a tárgyalások végén sem vonhatjuk 
ki magunkat. 

Óvakodom attól, hogy politikát vonjak be e 
Státusgyülés tárgyalásaiba, de ha egyházunknak van 
autonómiája, ez azért van, hogy érdekei, minden táma-
dás és veszély ellen, bárhonnan, s igy bár a politika 
részéről jöjjön is az, megvédhessük; ha ezt nem tennők, 
éretlenek lennénk az autonomiára. 

S ha autonomiánkhoz ragaszkodunk s azt az 
egész magyar kath. egyházban, melynek tagjai va-
gyunk, általánosan érvényre emelni óhajtjuk, akkor az 
autonómiát nem tüntethetjük fel oly színben, mintha az 
a kath. egydiáz elveivel, az ő természetes jogalapjával 
szakítani képes volna vagy nem is ezeken gyökerez-
nék, mert autonómiánk csak katholikus lehet s azt 
diskreditálnunk nem szabad. 

Bátor vagyok tehát egy alázatos indítványt tenni, 
melyben annak indokolása is benfoglaltatik, mely a 
következő : tekintettel arra, hogy a kormány által elő-
terjesztett s a képviselőház által, részben pedig a fő-
rendiház által is elfogadott egyházpolitikai törvényja-
vaslatok, ha ő felsége legfelsőbb szentesitése által 
törvényerőre emeltetnének, a vallásos és állami szem-
pontok szoros szétválasztása, sőt ez utóbbiaknak az 
előbbenieknél ellentétbe jutása folytán nemcsak egy-
átalán a vallásos szellemre, hanem különösen a hitel-
veit fel nem adható s azokat a felszínre került áram-
latokhoz képest, nem módosítható kath. egyház 
életműködésére aggasztó következményekkel bírnának ; 

tekintettel arra, hogy ez ujabb fejlemények által 
az állam és egyház közti üdvös együttműködés sok 
részben megzavartatván, midőn egyházunk kulturális 
hivatásának teljesítésében a kormányhatalom támoga-
tásától elesik s igy jogosult feladatainak teljesítésében 
önerejére lesz utalva, e végett nem rendelkezik egész 
Magyarországra kiterjedő autonómiával, milyennel a 
többi vallásfelekezetek létérdekei oly hathatósan meg-
vannak jWa s igy ugy ezek versenyével, mint az állam-
hatalom befolyásával szemben határozottan hátrányos 
helyzetbe jut ; 

minthogy az erdélyi kath. autonomia az állam csak 
egy csekély részére terjedvén ki s különben is az 
államhatalom jóindulatu támogatásának és pártfogásá-
nak feltevésére alapítván szervezetét, e fontos érdekek-
nek a változó áramlatoktól független megóvására alig 
lehet ily módosult viszonyok közt elég erős, ha mint 
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egy hasznos szerv a kath. egyház országosan szerve-
zendő autonómiájából nem meriti erejét; 

s minthogy végre Magyarországon a kath. egy-
háznak e státusgyülés ama egyetlen autonom képvise-
lete, mely szavát a kath. érdekek védelmére szabadon 
felemelheti, másfelől azonban annak is bizonyítékát 
képes szolgáltatni, hogy a kath. autonomia teljes hó-
dolattal az ap. király főkegyúri jogai iránt s a kormány 
főfelügyeleti jogait szintén tiszteletben tartva s az 
egyház hierarchikus rendszerével ellentétbe nem jutva 
e mag3Tar földön prosperálni s szent hivatását a haza 
és egyház javára teljesíteni képes : 

bátor vagyok azon alázatos indítványt tenni : 
Intézzen a mélyen tisztelt státusgyülés ezen ülé-

séből egy hódolatteljes feliratot ő csász. és ap. kir. 
felségéhez, mint a magyar kath. egyház főkegyurához, 
melyben komoly aggodalmait előadván, az egyházpo-
litikai törvényjavaslatok törvényerőre emelkedése ese-
tén, ezeknek a vallásos szellemre s a kath. egyház 
életműködésére nézve alig kimaradható behatása iránt, 
esedezzék ő cs. és ap. kir. felségéhez, hogy ezeknek 
legfelsőbb szentesítését, ha netalán uralkodói bölcses-
sége szerint politikai szempontból azt elkerülhetlennek 
is itéli, — minek ellenkezőjét még mindig biz va re-
méljük — mindaddig legkegyelmesebben függőben 
tartani méltóztassék, mig alkotmányos kormányának 
kezdeményezése folytán a magyar általános kath. 
autonomia szervezve nem lesz ; 

továbbá, e hódolatos feliratnak indítványom ér-
telmében leendő szerkesztése végett méltóztassék a 
tisztelt státusgyülés saját kebeléből egy bizottságot s 
annak a legfelségesebb trón elé terjesztése végett egy 
küldöttséget küldeni. 

A lelkes katholikus férfiú indítványa zajos helyes-
léssel s nagy többséggel elfogadtatván, a küldöttség 
tagjaivá Győrffy Gyula elnöksége és vezetése alatt 
megválasztatnak : Fábián Sándor püsp. helynök, dr. 
Tódor József kanonok, Kovács Ferencz lovag, apát-
plébános, gr. Kornis Viktor, Molnár József, Ugrón 
G-ábor, Kiss Bálint. Ez a bizottság fogja a felirat szö-
vegét is megszerkeszteni. És ezzel a státusgyülés ki-
köszörülte azt a csorbát, a mit a kormánypárti mezei 
hadak az előző napon, az elnöklemondáskor a státus 
reputáczióján ejtettek. Mert a Gr ois z-Holler-féle ssabad-
kőmives kormánypárti klikk azzal igyekezett érdemeket 
szerezni, hogy egy per eminentiam katholikus testület-
ben, egy katholikus életkérdésben leszavazza az egy-
házi álláspontot. Hogy ezen ujabb határozat után, 
mikép fogja a magas kormány, egyházpolitikája érde-
kében fruktifikálni a Groiszék ötvoksos vívmányát, — 
arra magunk is kíváncsiak vagyunk.*) 

ímhol, látjátok szemetekkel atyámfiai ott a nagy Ma-
gyarországon a mi dolgainkat! Hát kell-e tinéktek is 
autonomia, már t. i. — olyan mint a miénk? 

*) Mi már megtettük a kilábolásra nézve az inditvánvt 
Báró Jósika Samu maradjon meg a lemondásnál. Ez neki, mint 
katliolikusnak, hazafiúi kötelessége. Katholikus ember katholikus 
hitelvek ellen tusakodva nem tesz szolgálatot a hazának. 

A Szeri. 

V E G Y E S E K . 
*** Eseményszerű röpirat az, melyet Kováts Gyula 

egyetemi tanár „Az utolsó két egyházpolitikai törvény-
javaslat" cz. alatt, a valláspolitikai törvényjavaslatok tör-
vénykészitő tárgyalásának utolsó pillanataiban, a közvé-
lemény hullámzó tengerébe mint egy cyklopsi sziklát 
bedobott. Tüzetesebb ismertetését mai számunk tér-
hiánya miatt legközelebbre halasztva, most csak any-
nyit mondunk, hogy a szabadelvű valláspolitákára az 
egész szabadelvű tábor által fordított óriás torzonborz 
munkát ez a röpirat fésülte meg egy kissé, hogy kevesebb 
képtelenséggel a lelkében, és udvariasabb formulákkal az 
ajkain mondja a tövis koronával megkoronázott Krisztus-
nak szemébe a magyar szabadelvüség — az „ave rex 
Judaeorum"-ot, s a „valept. Ezzel jeleztük a mi állás-
pontunkat is. Jövőre jön a többi. A magyar szabadelvű 
valláspolitika ily elmés, ily szakszerű és ügyes munkát 
az egész „reform"-munka ideje alatt nem termelt! 

— Vannak őrző angyalok! Az isteni gondviselésnek 
agy megható nyilvánulása történt okt. 28-án Mező-Köves-
den. Egy anya gyermekével, — ki az ut közepén ment, 
— a vás'r felé tartott, és észre nem vette, hogy a 
kanyarulatnál egy kocsi nyilsebességgel fordul feléjök. A 
megrémült anyának már nem volt ideje arra, hogy gyer-
mekét visszarántsa, és igy az ott levők egy vérfagyasztó 
jelenetnek véltek szemtanúi lehetni. Be különös véletlen 
folytán a kocsi a gyermeket nem gázolta el, mert ez 
valami belső sugallat által ösztönözve hirtelen lebukott, 
és a két ló a kocsival elhaladt felette, a nélkül, hogy 
megsértette volna. Csak az isteni gondviselésnek köszön-
hető, hogy a gyermeknek, jelentéktelen horzsolásokon és 
a nagy ijedségen kivül, semmi baja sem történt. 

— Szívesen közöljük Zichy Nándor gróf következő 
köszönetét: Az esperesi és alesperesi kerületek és sokan, 
a kik a mi keresztény hitünkhöz és katholikus egyházunk-
hoz hűségesen ragaszkodnak, megemlékeztek rólam és 
elvbarátaimról, kiknek Isten megengedé, hogy hithűségöket 
nyilvánosan is tanúsítsák. Ezzel bátorítanak és törekvé-
sünkhöz hozzájárulván, azt hathatósabbá teszik. A hit 
és egyház ügyére és főleg Istenre vezetjük mi vissza 
mindazt, a mit mivelhetünk. Ezért Istennek adjunk min-
denekelőtt hálát, midőn annyi sok kegyeletteljes megem-
lékezésben, annyi érdemen feletti bátorításban részesittetem. 
De mélyen megilletődve köszönöm egyszersmind a meg-
tiszteltetést. Tudom, hogy nem veszik rosz néven, hogy 
ezt ily alakban teszem. Azt hiszem, hogy ebben is meg-
értjük egymást és az ügynek igy szolgálunk legjobban. 
Duna-Adony, 1894. október 26. Zichy Nándor gróf. 

— A Szent-István-Társulat 1894-ik évi nov. 8-án 
délután 4 órakor (Budapesten, Királyi Pál-utcza 13. sz. 
a.) választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat : Folyó ügyek. 

— Fejedelmi alapítás. Szent-Gotthárdon Vajda Ödön 
apátur 17 000 frt költséggel iskolaépületet emelt, azzal a 
rendeléssel, hogy benne magyarul folyjon a tanitás. Okt. 
28-án volt az intézet felavatása. 

— Eötvös Loránd báró miniszter felhívást intézett 
az állami tanfelügyelőségekhez, hogy ha valamely egyház-
iskolai (vulgo felekezeti) tanitó alkalmazása ellen kellő 
képesítés hiánya miatt kifogásuk van, azt első sorban az 
illetékes egyházi főhatósággal közöljék, kérve a szüksé-
ges intézkedések megtételét s csak akkor, ha ez meg nem 
történnék, tegyenek az ügy állásáról a közoktatásügyi 
minisztériumnak jelentést. Tapintatos, igazságos és mél-
tányos eljárás. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcz.a 8. sz.) 
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Magyaroszág mai területén a honfoglalás előtt. — Vegyesek. 

Az idők jelei. 

Midőn valamely földi hatalom uralmának 
te tőpont jára hágot t : azon pil lanatban elkezdődik 
annak visszaesése; kebelében hordja enyészete 
csiráját s vannak mindig az elnyomottak közt, 
akik ezt idején felismerik nemcsak, hanem a 
teljes viszonthóditásra készitik a terveket . Midőn 
például hajdan Perzsia Görögország felet t éppen 
még soha nem lá tot t hatalommal rendelkezett, 
fizette Spártát s akkor csinált háborút és békét 
a görögöknél egymás közt, amikor akar ta : már 
tö r te a fejét egy kis félig ismert király ócska, 
majd annak utódja, maczedóniai Fülöp és Nagy-
Sándor nemcsak az iga teljes lerázásán, hanem 
maga Perzsia teljes meghódításán is ; s midőn 
Róma Hannibáltól s annak hazájától a legjob-
ban ret teget t , el volt határozva az ifjú Scipió, 
ezt a hata lmat saját középpontjában, szivében 
megrenditeni. Ez is, azok is, felismerték már ama 
nagyság gyengeségeit. 

így tesz most Yaughan bibornok-érsek Lon-
donban. Nemcsak szabadságról, nemcsak hóditásról, 
hanem teljes liódoltatásról tanakodik. 

Lehet is ! mer t amely fegyverek valamit 
szültek, csak azon fegyverekkel lehet azt fentar-
tani. A protestantizmust harag, gyűlölködés 
szülte, valamint határ ta lan elfogultság a tanai 
mellett. Miután ezt már feladta a judaizmus 
teljes habilitálása, a vallási tagadás akczeptá-
cziójáig, elhagyta bázisát, elhagyta lelkesedését a 
tévelyei mellett; belső lelkesedés nélkül való sere-
get pedig előbb-utóbb lehet kapituláczióra birni, 

— csak ennek inszczenállásához kell megtanulni 
érteni. 

Ezen tör ték fejüket már Wiseman ós Manning, 
ezen töri most Yaughan biboros és k i tar tó segédei. 

Mert há t könnyű az embernek a segitő 
malaszttal a lá thata t lan Isten előtt szivben lát-
ta t lanul meghódolni; de nehéz neki evvel a volt 
földi ellenfél diadalát teljessé tenni, miután egyik 
gyarló ember a másik gyarló embert viselkedé-
sében feszélyezi.1) 

Hogyan lehetne ezt el tünte tni?! hogyan 
lehetne az egyik ellenfél meghódolását nem 
a másik fél előtti meghódolás, hanem a kö-
zös mennyei Atya, a közös Megváltó, a közös 
igazság előtt i hódolatképen annak szemeiben fel-
tün te tn i ? ! 

Az Athénben prédikáló szent Pál ju t i t ten 
eszünkbe, ki minekelőtte a bűn miatt , a tévely 
mia t t megpiritana, felemel! „Genus cum simus 
Dei". Nem ellenségként, tes tvérképen jö t tem ; 
azok is vagyunk ! Tegyük hát közösen a testvérek, 
a gyermekek dolgát! Minekelőtte kérnék, adok; 
minekelőtte konczessziót kérnék, én teszek konczessziót! 

Ezen tűnődnek, ennek sikeréért imádkoznak 
most Angolország katholikusai ; a „részleges alá-
vetés1' győzelméért, s egyelőre annak helyes inaugu-
rálásáért. 

Oh, nem hiában kiált fel e lap szerkesztője 
egy „magyar Oxfordért" !2) Az idő i t t is készen 
van az aratásra, most, a protestant izmus leg-

!) Ezen felül v. ö. Márk 10, 21—22. és utána Máté 12, 20 
2) V. ö. Religio 26. sz. a londoni tud.-nak jegyzetét. 

38 



352 RELIGIO. 352 

teljesb diadala közepett, inkább mint ezelőtt 
bármikor ! 

Az a nagv erőfeszítés protestánsaink részé-
ről, hogy velünk mindenben egyenlőknek lát-
szassanak, — nem bizonvitja-e, hogy már nem 
hibáztatnak bennünket ugy, amint ezt Luther 
Márton és Kálvin János te t ték ? A vegyesházas-
ságbeli gyermekeknek általuk oly szivósan követelt 
elfelezése mit bizonyit egyebet részükről, mint 
hogy elismerik, — amit Németországban már 
III. Károly királyunk házassága alkalmával pro-
testáns papi testületek Braunschweigben gyülé-
sileg megvallottak, — hogy a katli. egyházban 
sincs kizárva az üdvösség ! ? . . 

De vannak egyes magán érintkezéseimben 
beszerzett adataim, melyek mindmegannyi tünetei 
annak, hogy a honi protestántizmus is lelépett 
a régi bázisáról ; aki pedig arról lelépett, m het 
jobbra is, balra is, a merre ugyanis, mint czól-
tudatos embert, viszik az — érvei. Kinek volna 
kötelességében ezen érveket ugy kezekre adni, 
hogy az eltérés a régi bázistól inkább jobbra, 
mintsem balra történhessék?? 

Egy megyegyűlésen összetett kezekkel kórt 
bennünket kath. papokat egy protestáns lel-
kész az elkeresztelési viták a l a t t : ugyan enged-
jünk már mi is valamit! hiszen mennyit engedtek 
már ők is! hiszen ők lemondtak már például — 
úgymond — a „prédesztináczióról" szóló dogmá-
jukról ! Egy másik azt mondta privatim : legész-
szerűbb vallás a keresztények közt az „unitáriusoké", 
csakhogy mint jellemes ember nem fogja azt 
saját egyháza ellen hirdetni ! Egy előkelő protes-
táns világi barátom végre azt mondta, nem 
nekem csupán: i r ják fel valamennyi honi vallás 
nevét egy-egy czédulára, húzzanak ki egyet, — 
amelyik kijön, fogadja el az egész ország, — ő ! 
lesz a legelső ezen lépés megtételében! Máskor 
meg azt mondta : szakadkozzék el Magyarország 
Rómától, legyen egyházi feje az esztergomi 
primas, s ő szívesen hajlik meg minden egyéb 
tanai előtt! (A pápa is, u. m., csak azért nem 
kell neki, mert veszedelmes a politikánkra".*) 

Mindebből csak az a világos, hogy protes- j 
tansainknál már se Luther és Kálvin tekintélye, se 
senkié másé, hanem az egyéni felfogás a döntő, 
mint nyíltan is vallják ; ennek alapjaképen pedig 

* ) Frivol beszéd, frivol játék az ilyesmi nagy pipáju, kevés ! 
dohányu atyánkfiai részéről. Azonban vannak és lesznek ezeknél 
sokkal komolyabb közeledések is. A szerk. ' 

az egyéni akarat, egyéni önzés, földi érdekek, 
vagy politikai tanok többnyire a mérvadók. 

Quod volumus, credimus libenter. 
De mily változás ez csak Kazinczytól fogva 

is! Ez az éles kri t ikai tehetség, ki vegyesházas-
ságban élt, Guzmichnak barátja, Pyrkernek sok-
szor szívesen lá to t t vendége, Albach szorgalmas 
hallgatója volt s Debreczennel sok tekintetben 
ellenkezett, az „unióért" buzgó Guzmichnak csak 
azt i r t a : majd elfogadjuk az orgonát! S el is 
fogadták ezt is, meg már sok mást is, például a 
„ püspök" czimzést. 

Most már a sor a kath. igazságokra kerül. 
Ezeket fogadják el egymásután protestánsaink s 
a vége az lesz, a mi a kezdet vol t : egy hit, egy 
vallás! Ez az Isten akarata, mely utóvégre is 
győzni fog! 

Én ugy látom, hogy: „Prope est iam messis". 
Csudatévő Gergelyekre ós Kapisztrán Jánosokra 
van szükségünk, kik Istentől sugalt csodás tetteik, 
alkotásaik és életök által ragadják magukkal 
az igazság követésére mind jobban megérieledő 
tébolygó lelkeket! Rusztikusz. 

! . 

Észrevételek a tanitórendnek a congru ár ól 
szóló memorandumára. 

(Folytatás.) 

Ám nem mondható az sem, hogy a szerzetesi javak 
a vallásaíapba — a cassa parochorumba — évi fizetéseket 
egyátalán nem teljesítettek volna. Erre ugyancsak a me-
morandumban megtaláljuk a bizonyító példákat. 

A kegyesrendieken kivül, kikre nézve a fizetési kö-
telezettség 1807. évi adomány-levelükben is ki van mondva, 
a telkii, a zalavári benczés-apát^ág, a zirczi apátság e 
memorandum szerint is fizettek a cassa parochorumba. 
„E három apátságot II. Ferencz király nem részesítette 
azon kedvezményben, melyben részesítette a visszaállított 
tanitórendek többi apátságait és prépostságait, hogy t. i. 
nem tartoznak a vailásalapba fizetni." Tehát ez apátsá-
gok fizettek. Tehát ezek kedvezményben nem részesültek. 
Kedvezmény, s nem a szerzetesrendi javadalmakkal ter-
mészetszerűleg járó mentesség volt tehát a többiek fel-
mentettsége a fizetés alól. Ez tény. S ez a memorandum 
írói részéről önmaguk ellen szóló beismerés. E tény s 
beismerés mellett czéltalau is kutatni, miért nem része-
sültek amaz apátságok a mondott kedvezményben. S min-
denesetre bizonyítékra is volna szükség a memorandum 
Íróinak azon egyszerű állításán kivül, hogy ez apátságok 
azért járultak volna befizetéseikkel a vallásalaphoz, mert 
„II. Ferencz királytól közoktatási feladatokat és terheket 
nem kaptak." Hiszen, mint alább kimutatjuk, a „közok-
tatási feladatok és terhek" magukat a tanitórendeket sem 
mentesitették a vallásalapba való fizetés kötelezettségétől, 
melyet ők kárpótlásképp tanulmányi alap utján teljesittet-
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tek. De a szóban levő apátságok a memorandum íróinak mon-
dása szerint is, Ferencz király visszaállitási intézkedésének 
körén egészen kivül estek ; ez intézkedésből tehát azokra 
semmi következtetést vonni nem lehet. — Azok az apát 
ságok befizetéseik által egyszerűen, ridegen bizonyítják 
tehát csak azt a tényt, hogy a szerzetesjavak a vallás-
alapba való fizetéstől alapitványszerü rendeltetésűk szerint, 
föltétlenül nem mentesek. 

És ezt a tényt, hogy t. i. szerzetesi javak után is 
fizetni kellett à CâiSSâi parochorumba, tehát a vallásalapba, 
beismertnek tekintjük a memorandum ama szavai által 
is, »hogy a múltban a szerzetes-rendek birtokai közül 
csak azok estek a vallásalapba (pro cassa parochorum) 
való fizetés kötelezettsége alá: 1. a melyek világi főpa-
pok kezére jutottak ; 2. a melyek Magyarországon kivül 
eső szerzetes-rendekhez csatoltattak." Elégnek tartjuk e 
beismerést feljegyezni azon észrevétellel, hogy sem a vi-
lági főpapok kezére jutás, sem az országon kivül eső 
szerzetes rendekhez csatoltatás eme javadalmi birtokok 
benső természetén nem változtathatott, nem változtatott. 

* 

De hogy — amennyiben nem járultak — miért nem 
kelle a vallásalaphoz befizetésekkel járulniok a tanitóren-
deknek : ennek másik helyes okát is, és pedig ellenök 
szóló okát megmondják a tanitórenJek memorandu-
mukban. 

Súlyt fektetnek ugyanis abban, bár más czélból és 
értelemben, azon mozzanatra, hogy a visszaállító oklevél 
7-ik pontja szerint a vallásalapnak kárpótlás rendeltetik 
a tanulmányi alapból azon birtokokért, melyeket II. Jó-
zsef a vallásalapba bekebelezett s abból a visszaállitott 
rendeknek kiadattak. „E kárpótlást t. i. abban állapította 
meg Ferencz király, hogy a tanulmányi alap jövőben 
szolgáltassa be a vallásalapba azon összegeket, melyeket 
meg fog takarítani az által, hogy több gymnáziumot 
ezentúl a tanitórendek fognak fentartani." 

Mit bizonyít ez intézkedés, e kárpótlás ? 
Szerintünk azt, hogy ha a szerzetes javadalmi bír 

tokok jogi természetök ellenére fordíttattak volna a val-
lásalapba való bekebelezés utján a lelkészkedés ügye elő-
segítésére ; ha e segélyezés rendeltetésükkel meg nem fér : 
akkor kárpótlásnak egyátalán nincs helye, akkor egysze-
rűen ki kellett volna hasítani e vagyonértékeket a val-
lásalapból, mint czél- s jogellenesen oda semmiképp sem 
tartozót. — De a kárpótlás elrendeltetett. S a kárpótlást 
viselte a tanulmányalap, természetesen, mint a melynek 
terhein a fentebb idézett kir. intézkedés szavai szerint, 
viszont a szerzetes-rendek az oktatási feladat rájok hán-
tása s teljesítése által könnyítettek. Vagyis tehát: a val-
lásalap. melyből első sorban a lelkészek segélyeztetnek, a 
kiadott szerzetes javak miatt nem csonkulhatott ; az abból 
segélyezett leikészek érdeke e javak kiadása következté-
ben rövidséget nem szenvedhetett ; s ami fő : a szerzetes-
rendek a vallásalaphoz való járulástól, s illetőleg a vallás-
alap czéljának megfelelőn, a lelkészek segélyezésének 
támogatásától egyszerűen föl nem voltak menthetők; — 
hanem e felmentést kárpótolniok kellett, és pedig köz-
vetve a tanulmányi alap által, melynek viszont az ő tan-
ügyi gondoskodásukkal szereztek terhei viselésében arány-

lagos könnyítést. Maga a tanügy rájok hárítása, elvállalása 
részükről kárpótlásul nem elég a vallásalap irányában ; 
ez alap iránti kötelességüket külön, a tanulmáuyi alap 
pénzbeli járulékai által teljesített kárpótlással kelle leróv-
niok. Ok tanügyi szolgálatukkal a tanulmányai alapnak 
szereztek megtakarításokat; ennek fejében, nevükben s 
helyettök a tanulmányi alap szolgáltatta a vallásalapba a 
fizetéseket. Fizettek tehát közvetve. Vagyis ekképen 
támogatniok kellett a vallásalapból kielégitést nyerő ér-
deket : a lelkészek segélyezésének érdekét, — mely érdek 

; támogatása tehát mindezek szerint a szerzetesi vagyon 
j természetével nagyon jól megfér. 

Ezek után elmondhatjuk már, hogy a szerzetes ren-
dek nem vonhatnak érvet a congruához való hozzájárulás 
elhárítására abból, mintha ők a vallásalapba nem fizettek, 
fizetni nem tartoztak volna. Az érvelés ez alapját maguk 

; választották. Gondoljuk, ez alapon tételük ellenkezőjét 
bebizonyitottnak láthatjuk. 

* 

Hogy a várerőditési segély ügyének mily összefüg-
gése van a fenforgó kérdéssel, tulajdonképp mi bizonyító 

, ereje van erre nézve, bajos megérteni; hacsak mint fen-
tebb már röviden rámutattunk, abból, hogy e segélyt a 
szóban levő szerzetes-rendek is fizették mindvégig, és pe-
dig eltöröltetésük előtt már s az 1802-iki oklevélben való 
előzetes jelzés mellett az 1813. évi febr. 18-án kelt kir. 
rendelet szerint, ha csak ebből, mondjuk, azt nem akarná 

I valaki kimutatni, hogy a tanügyön kivül a cultus-ügynél 
! messzebb álló idegen czélt is lehete és kelle is a szerze-
! tes-rendek vagyonának szolgálnia ; annál inkább szolgál-
I hatják tehát a lelkészkedés érdekét, a lelkészek fölsegé-

lésének ügyét. 
Maguk a memorandum írói mondják: a várerőditési 

segélynek ő felsége 1857. évi nov. 6-i legfelsőbb elhatá-
rozása által történt eltöröltetésével „a várerőditési segély 
minden actualis jelentőségét elvesztette, ugy hogy abból 

! bármely más kötelezettségre, tehát a cassa parochorum-
hoz való hozzájárulásra, illetőleg a lelkészi congrua fel-
javítására nézve sem lehet legkisebb következtetést sem 
vonni." Nem kívánunk vonni mi sem. S e mondásból 
folyólag csak azt a kérdést teszszük : ha e segélye ügy 
actualis jelentőségét ekképen elvesztette, miért felhozni 
azt ? Avagy e mondás súlyát talán azon, egyébként ön-
kényt kínálkozó értelmezésében lehet és kell keresnünk, 
hogy a mig pedig e segély actualis jelentőségét el nem 
vesztette, a múltban tehát ama következtetést le lehetett 
belőle vonni ? 

Igy értsük ? 
Hogy a papnöveldék fentartására és az elaggott 

papok ellátására kirótt segély ügyének fejtegetése meny-
nyiben támogatja a memorandumban elfoglalt álláspontot, 
szintén bajosan érthető meg. 

Bajosan érthető különösen is azon érv, hogy e se-
gélyre való kötelezettség nem említtetik a benczések, pre-
montreiek és cisterciták 1802. évi visszaállító oklevelében ; 
— mert hiszen a memorandum szerint is csak az 1803. 
aug. 19 iki udvari rendelettel megteremtett alap, melyre 
e segély kellett, egy előbbi, 1802-iki oklevélben csak-
ugyan nem is említtethetett. 

38* 
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De viszont világosan érthető, hogy ha e segélyt ké-
sőbbi rendelet sem rótta a szerzetesrendekre, azt nem 
fizették: ennek is megvolt a maga természetes indoka; 
ugy mint magában a memorandumban is olvassuk : „En-
nek természetes magyarázatát adja azon körülmény, hogy 
a tanitórendek saját vagyonukból tartoznak gondoskodni 
ugy papnövendékeik neveléséről és kiképeztetéséről, vala-
mint az elaggott rendtagok ellátásáról is, mint ezt az 
1802-ik évi visszaállító oklevél 3. pontja rendeli." 

Már ily természetes, világos magyarázat mellett csak 
nagyon érthető, ha a szerzetes-rendek nem köteleztettek 
ezen alaphoz való járulásra. Maguk viselték ugyanis azt 
a terhet, mely ez alapra hárul különben. Ez alapnak 
tehát más alakban tettek szolgálatot. 

Ugyanazon természetes magyarázat és indok ez, me-
lyet fentebb a cassa parochorumhoz való hozzájárulás 
kérdésénél kifejtettünk. Mindkettőnél ugyanaz az eset ; 
vagy amennyiben a memorandum szerint is az itt szóban 
levő alap, mint âi cassa parochorum is 1853. febr. 6-án 
kelt cs. és kir. cultusministeri rendelettel beolvasztatott a 
vallásalapba : ez a magyarázat egészen áll a szerzetes-
rendeknek a vallásalappal szemben való viszonyuk s ille-
tőleg ahhoz való hozzájárulásuk kérdésének tiszta feltün-
tetésére, megismertetésére is. 

Mindennek végeredménye az, hogy a vallás-alapba, 
a várerőditési pénztárba, a papnöveldék s elaggott pa-
pok alapjába való fizetés vagy nem fizetés elfogad-
ható jogos czimet nem ad arra a szerzetes-rendeknek, 
hogy a világi főpapságtól eltérőleg a congruához való 
hozzájárulás alól magukat kivonják. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Vácz, okt. 28. Katholikus Kör. — 
Lelkes kis gyülekezet volt együtt ma egy hete 

Csávolszky József apátkanonok lakásán. Bizalmas beszél-
getésre gyűltek egybe városunk katholikus vallású polgárai 
közül közel negyvenen, egybázi és világi férfiak, hogy 
hozzászóljanak egy magasztos kérdéshez, mely ma már 
nem uj, mely ma már országszerte felhangzik, mely gyűjt 
és egyesit, hevit, lelkesít. 

Egy „Katholikus Kör11-nek alakítása városunkban 
volt a kérdés, és pedig : vájjon szükséges-e városunkban 
egy kath. körnek alakítása? — és: vájjon elérkezett-e 
annak az ideje, hogy ily kör városunkban már most tény-
leg felállitassék ? 

Csávolszky József kanonok terjesztette elő az össze-
jövetel czélját röviden, de lelkes szavakkal ; előadva az ily 
körök rendeltetését, szervezésök társadalmi indokait, s 
egyben felkérve a jelenvoltakat, hogy az összejövetelt 
teljesen bizalmas jellegűnek tekintvén, kiki szabadon, 
őszintén legjobb meggyőződése szerint szíveskedjék a 
kettős kérdésre nézve véleményét, nézetét kifejteni. 

A bizalmas felszólítást a lelkesebbnél lelkesebb 
felszólalások, nyilatkozatok egész sorozata követte. Rész-
letesebben kifejtették nézetüket: Bálás Lajos, dr Csányi 
János, dr Lencsó Ferencz, Marossy Ferencz, Donovitz 

Vilmos, Kanda István, Nikitits Sándor, Bauer Mihály, dr 
Hörl Péter, Fludorovits Zsigmond, Galcsek György stb. 

A felszólalásokat mind a nemes ügyért való lelke-
sedés hatotta át, mely gyakran az egész gyülekezetet 
zajos helyeslésre gyújtotta. 

Rövidebb nyilatkozatokban is gazdag volt ezen érte-
kezlet. Lelkes sereg volt az, melynek minden tagja teljes 
figyelemmel kisért minden szót, tetszéssel fogadott minden 
lelkes gondolatot, egy szív, egy lélek uralta mindegyiket. 

Nem vagyunk azon helyzetben, hogy az egyes fel-
szólalók beszédeit közölhessük. Annyit azonban a leg-
őszintébb lélekkel konstatálunk, hogy nagyon érdekes, 
megokolásban alapos nézetkifejtések voltak azok, átalában 
szónoki hévvel, helyenkint lendülettel ékesek, melyek 
részint ugyanazon, részint más és más szempontból tár-
gyalták, méltatták a kérdést, s ami fő dolog, a lényegben 
egyértelműek voltak. Ritkán tapasztaltunk még valamely 
kérdés tárgyalása alkalmával ily eklatáns egyértelműséget, 
ily osztatlan lelkesültséget. 

Az értekezlet tagjai egytől egyig helyeslőleg nyilat-
koztak azon kérdésről, vájjon szükséges-e városunkban 
egy kath. körnek alakitása ? Igen is szükséges, hogy 
városunkban a valláserkölcsi szellem s kath. öntudat 
ápolására kath. kör alakittassék. 

A második «kérdésre vonatkozólag egy-két részről 
némi aggály merült fel arra nézve, hogy a nevezett kath. 
kör már most tényleg felállíttassák, habár különben a kör 
felállítását ők is üdvösnek, szükségesnek Ítélik, sőt, ha az 
tényleg megalakul, ahhoz szívesen csatlakoznak is. Szerin-
tök annak felállítása egyidőre még elhalasztandó lenne. 

Nem ! hangzott fel a közbeszólások özöne, — nem 
fogadjuk el az elhalasztást, itt az ideje most kell meg-
alakítani ! 

Az értekezlet tehát névszerinti szavazás útján csak-
nem egyhangúlag határozattá emelte, miszerint: Itt az 
ideje, hogy a „Katholikus Kör" városunkban már most 
tényleg megalakittassék. 

Nyomban Chobot Ferencz egy szövegezett felhívást 
olvasott fel, melyet az értekezlet elfogadott. Ezen felhívás 
városunk kath. polgárainak vala megküldendő, hogy annak 
mellékelt lapján magukat a csatlakozásra és belépésre 
aláírhassák, s körükben belépő tagokat gyűjthessenek, 
h°gy igy a „Váczi kath. kör" már legközelebb tényleg 
megalakítható legyen. 

A felhívás következőleg hangzik: 
Felhívás katholikus testvéreinkhez ! 

Az emberek mindenütt társulnak hajlamaik és czél-
jaik szerint. S a tapasztalás tanúsága szerint nagy czélokat 
csakis egyesült erővel lehet elérni. 

A kereszténység fejleszti az emberben a legnemesebb 
hajlamokat, tűzi eléje a legmagasztosabb czélt. Éppen 
ezért ostromolják mindenfelől a társadalom keresztény 
jellegét mindazok, kik hasznot akarnak húzni a társadalmi 
rend megbontásából. 

Ha társadalmi és egyéb bajainktól szabadulni aka-
runk, a keresztény elveket kell mindenütt diadalra juttat-
nunk, az erők egyesítése által. 

Erről meg van győződve mindegyikünk s tudtunk-
kal Ön is, buzgó hitsorsosunk ! 
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Örvendetes jelenség, hogy mi, magyarországi katho-
likusok, kik eddig oldott kéve voltunk, melyet kényök 
szerint hánytak bármely irányból jövő szelek, a legújabb 
időben tömörülünk a vallásos öntudat, összetartás és 
művelődés fejlesztésére. 

Hetvenöt Katholikus Kör működik már édes hazánk-
ban ezen nemes irányban. 

Ezeknek példája serkent minket, hogy városunkban 
is alakitsunk ilyen Katholikus Kört. 

Nem akarunk mi visszavonást terjeszteni, senkinek 
harczot üzenni ; hanem csak az egyenlően gondolkozó, 
nemes eszméktől áthatott müveit Katholikusokat óhajtjuk 
egy kellemes otthonba összegyűjteni. 

A Katholikus Kör czélja: a városunkban és vidékén 
lakó katholikusok szellemi és társadalmi érdekeinek elő-
mozdítása, a valláserkölcsi szellem, közművelődés és össze-
tartás fejlesztése, a politikai szereplés teljes kizárásával. 
Továbbá társas összejövetelek, felolvasások rendezésével a 
kör tagjainak és hozzátartozóiknak szellemi élvezetet 
nyújtani. A kör helyisége tagjainak állandó találkozási 
helye lesz s mint ilyen fel lesz szerelve az önművelődés-
hez és szórakozáshoz szükséges eszközökkel. 

Bizton reméljük, hogy On is, mint sz. egyházunk 
tevékeny tagja, hozzánk csatlakozik s kegyes lesz részt 
venni a Katholikus Kör megalakítására legközelebb össze-
hívandó gyűlésen, melyen már kész tervezettel fogunk 
előállani. (Tervezet szerint a rendes tagsági dij 4 frt, 
részes tag dija pedig 2 frt lesz.) 

Vagyunk hazafias üdvözlettel 
Vácz, 1894. október 21-én. 
Alberty B^erencz, dr. Baksay Károly, Bálás Lajos, 

Bucsek István, Chobot Ferencz, Csávolszky József, Csekó 
Pál, dr. Csősz Imre, dr. Czettler Antal, Donovitz Vilmos, 
Fludorovics Zsigmond, Galcsek György, Halmi László, dr 
Hörl Péter, Kalvoda Ferencz, Kanda István, dr Kiss 
Ernő, Krancz Ferencz, Kvell Ferencz, Labancz Mihály, 
dr Lencsó Ferencz, Lencsó Sándor, Marossy Ferencz, 
Nikitits Sándor, Podhorányi József, Porubszky József, 
Racsek János, id. Tragor Ignácz, Tragor János, Udvardy 
Kálmán, IJjhelyi István, Ulrich Károly, Vörös Ferencz, 
Wirnhardt Gusztáv, Zemanovich József. 

A fenkölt eszme tehát, melynek édes hazánkban 
már annyi híve van, városunkban is termékeny talajra 
talált, városunkban is, ha Isten ugy akarja, legközelebb 
testet ölt.x) 

Köszöntjük, lelkesülve köszöntjük a magasztos esz-
mét s köszöntjük annak lelkes pártolóit. Szent elvek 
azok, melyek a kath. körök zászlajára tüzvék, az emberi-
ség drága, boldogító elvei. Felemelő, szivet lelket neme-
sítő elvek, szemben a köznapias, anyagias áramlattal, 
mely csak lealáz, de nem emel fel senkit. 

Köszöntjük, ismételten s lelkesülve köszöntjük a 
magasztos eszmét s nem kételkedünk, hogy annak bizo-
nyára nagy számmal lesznek városunk hithű lakosai kö-
zött lelkes pártolói, lelkes hivei. F. K. 

*) Már a kör megalakulásának megtörténtéről is hoztak hirt 
a lapok. A szerit. 

Páris. november 5. A „La Petite Eglise" végfelosz-
lásban. — 

Ez a schismatikus szekta főleg a lyoni és poitiersi 
egyházmegyékben volt elterjedve. Keletkezése e század 
elejébe esik, a midőn 81 püspök közöl 39 nem akart a 
pápának engedelmeskedni és a forradalom előtt nyert 
püspöki székéről a pápa által ujjá átalakított hierarchia 
számára lemondani. Csaknem mindnyájan a remonstránsok 
visszatértek a kath. egyház kebelébe. Legnagyobb zavart 
idézte elő mgr de Coucy, la rochelli püspök. A szentszék 
és a franczia császár közt kötött Concordatum el nem 
ismerésében annyira vetemedett, hogy még a gondjaira 
bizott híveket is az apostoli szentszéktől való elszaka-
dásra igyekezett rávenni. Es ádáz müve sikerült is. Mgr de 
Coucy arról nevezetes, hogy mikor a nevezett Concordatum 
létrejött, ő látnoki pózba helyezkedve felkiáltott : „Nem 
telik bele 25 év, és a Concordatum minden vallásosságot kiöl 
Francziaországban."1) Halála előtt néhány évvel ő is azonban 
az egyház kebelébe visszatért Hanem a mit elkövetett, a 
mit létesített, a schisma, halála után is fenmaradt és „La 
Petite Eglise" név alatt sok katholikus plébániának lelki 
békéjét feldúlva tartotta egész a legújabb időkig. Kez-
detben a schismatikusoknak voltak rendes, a régi időkből 
maradt felszentelt papjaik, kik többnyire egy nagy téve-
désök daczára hivők és szigorú erkölcsüek valának. Utóbb, 
ezek kihaltával, a lelkipásztorkodás műveletlen s erkölcs-
telen kalandorok kezére ment át, ma pedig már csak 
néhány anyóka vagy aggszüz végezi, papok hiányában, a 
„Petit Eglise" pasztoráczióját s az isteni tiszteletet, a mely 
egész a protestáns száraz éneklés, szónoklás és magán 
imádkozás csapására tért át. Hogyha ekképp a szekta 
már évtizedek óta inkább csak tengődött mint élt, való-
ságos halálos döfés érte f. évi január 16-án, midőn Duc 
Marius, a szekta feje, 9 rokonával együtt a kath. egy-
ház kebelébe visszatért. A nagy többség vonakodott még 
követni a felekezet fejének ezt a lépését; de legújabban 
ugy alakulnak a viszonyok, hogy legközelebb több vezér 
ember tér vissza a kath. egyházba, a mit valószínűleg 
tömeges áttérés fog sokak részéről követni. A kik nem 
térnek vissza, a kálvinizmus karjaiba fognak dőlni, annál 
is inkább, mert Kálvin szektája régóta leselkedik erre a 
— prédára. Igy fog a világ szinpadáról letűnni a „La 
Petit Eglise", egy hitéről megfeledkezett püspök szomorú 
emlékű alkotása, azaz rombolása. 

Róma, nov. 5. Kelet és Nyugat egyesüléséről. — 
A katholikus hit- és egyházi egységnek Keleten való 

visszaállítása ügyében XIII. Leo pápa által összehívott 
értekezlet2) a legnagyobb titoktartás mellett folyik tovább. 
Már jelentettem, hogy Keletről kik vannak jelen. Az öt 

1) Ehhez hasonló profecziára emlékszik e sorok irója. Egy-
valaki, pap, a vatikáni zsinat idején, az infallibilitás kihirdetése 
után igy sóhajtott fe l : „Száz évvel tovább élne a kath. egyház, ha 
ezt az infallibilitást ki nem mondták volna !" Hit és theologia 
hová lettek ebben az emberben ! Ilyenekből kerülnek ki, ha valami 
ambiczió jáxul hithiányban • sínylődő vallási tudatlanságukhoz, a 
hit és egyház Judás-lelkü elárulói. 

2) Legújabb hirek szerint f. hó 8-án, ötödik ülésben, befeje-
zést nyertek az értekezletek. 
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keleti katholikus patriarka közöl csak ketten jelentek 
meg: a melchita és a syr patriarka. A chald patriarkátus 
nincs betöltve. A maronita patriarkátus nincs érdekelve, 
mert az ő rítusának nincsenek schismatikusai. Az örmény 
katholikus patriarka ez idő szerint akadályozva van a 
megjelenésben. Legtöbbet képvisel a melchita patriarka. 0 
képviseli az antiochiai, alexandriai és jeruzsálemi görög patri-
arkatusokat. — A keleti egyház ügyei iránt legjobb tájéko-
zottsággal biró körökben az általános benyomás az, hogy 
jelenleg uralkodó eszme a keleti patriarkatusok kiváltsá-
gainak fentartása és békés megerősítése, hoyy a dissidensek 
maguktól induljanak meg az unióra, látva, hogy a római 
egyház koránsem akar latinizálni, koránsem akarja őket 
sajátságaikból kiforgatni, hanem csak azt akarja, hogy 
térjenek vissza ősatyáiknak a pápa iránt való tisz-
teletére és engedelmességére. Más szavakkal : a pápa által 
megindított mozgalomnak értelme ez: a kath. egyháznak 
van összesen 8 millió egyesült keleti ritusu tagja. Arra 
kell ebben az irányban minden igyekezetet fordítani, hogy 
uj eszközökkel s felfrissült buzgósággal a már egyesült 
vagyis katholikussá lett keleti ritusuak izmosodjanak fel 
szellemileg a nem egyesült keletieket a kath. egyház 
kebelébe átvonzó középponttá. Az erre szolgáló eszközök 
közöl, melyek a pápa elnöklete alatt folyó conferencziák 
tárgyát képezik, előttem kettő ismeretes: az egyik, felál-
lítása a Propaganda Congregatiójával párhuzamosan a keleti 
keresztények ügyei számára, „ad fovendam unionem" egy 
külön Congregatiónak felállitása, a másik, szervezése és meg-
nyitása különösen g.-kath. iskoláknak, seminariumoknak, az 
egész Keleten. Tagadhatatlan, hogy mindakettő hathatósan 
fog hozzájárulni ahhoz, hogy a keletiek a kath. egyházat 
megismerjék s elfogultságaikról leszokjanak. A katholikus 
egyház Keleten nem latinizál, nem akarja az ott élő ősi 
különleges szokásokat megsemmisíteni ; csak Krisztus 
Urunk szent törvényének akar érvényt szerezni, hogy 
Pétert mindenki az egyház fejének ismerje el .1) 

Stuttgart. Az evangelikus királyi summits episcopatus 
gyakorlásának uj módjáról — azon esetre, ha a württembergi 
uralkodó háznak katholikus ága jut trónra. — 

A württembergi protestánsok jelenleg monarchikus 
és dynasztikus érzelmeik „revisio"-jával foglalkoznak. 
Furcsa dolog, de igaz. Nagy, végtelen nagy az atyafiaknál 
— az önzés. A protestáns érdek az első a világon ; a 
mögött háttérbe kell vonulni mindennek ; s maga valamely 
dynasztia is csak addig jó és kedves a protestántizmus 
szemében, mig az protestáns; mihelyt valamely dynasz-
tiában esetleg katholikus ág közeledik a trónhoz, a protes-
tántizmus, illetve a protestáns papi házak elkezdenek 
„izgalomba" jönni és „aggódni". A katholiczizmusnál más-
képp áll a dolog, mert neki más a főelve, mint a protes-
tantizmusé. A katholiczizmus előtt az dönt, az igaz vallást 

') A mit a nagy szelet verő „Politikai Hetiszemle" a pápa 
akczxójában „sz. István koronája" s Magyarország „állami önállósága 
ellenest" lát, az egy fiatal, olvasóközönséget kereső lapnál nagyon 
is érthető fontoskodás, melyben a fantázia játsza a főszerepet. De 
nem érthető ez az eljárás arról az oldaláról, hogy nevezett a pá-
paság gyanúsításával akar katholikus papok közt magának propa-
gandát csinálni. Szerk 

követi-e valaki, vagy nem azt. Ott tehát nem jön senki 
következetlenségbe a maga vallásának főelvével, sőt éppen 
következetes marad ahhoz, hogyha látva egy dynasztiában 
katholikus ágra protestáns ágat következni, izgalomba 
jön és aggódik. Ellenben protestáns embernek következe-
tesen sem izgalomba jönnie, sem aggodalomba esnie nem 
volna szabad a megfordított esetnél, levén a protestáns 
főelve az, hogy mindenki hihet a mi s oly vallást követ-
het, a mily neki tetszik. No de hát a conscientia invinci-
biliter erronea követi a conscientia recta eljárását s annak 
jogait bűntelenül gyakorolja, hogy ha igazán invincibilis. 
Ennél fogva tehát nagy, czégéres inconsequentia ugyan a 
württembergi protestánsok részéről izgalomba jönni és 
megbotránkozni azon, ha a dynasztia egy ágának katho-
likusnak lenni tetszik, levén a protestántizmus főelve — 
az egyéni tetszés ; de ez az inconsequentia, szerencsére, 
nem bűn, levén igazság az, hogy a protestánsok a maguk 
főelvéhez ugy sem köti valami igazi erkölcsi, Istentől 
akart és szentesitett kötelék, hanem csak a maguk met-
szeni való sötét elfogultsága Ehhez következetlennek lenni, 
ha jó jön ki belőle, például megtérés, pláne erény és leg-
főbb kötelesség. De térjünk vissza a tényállásra. 

Itt Württembergben tudvalevőleg Albrecht katholikus 
herczeg és Margit osztrák főherczegnő kerülnek a trónra. 
Hát ez minden esetre nagy esemény az ország történetében. 
Persze, hogy nem kellemes a protestantizmusra nézve, de 
hát még sem olyas valami, hogy miatta a protestáns 
württembergi népről azt hirdesse a „Köln. Zeit.", hogy 
a trónörökös pár „egy csepp rokonszenvet" sem érdemel, 
sem képes magának szerezni. Ugy látszik ebben a „panasz"-
ban a főszerepet tulajdonképpen nem a nemes lelkű her-
czegi pár szeretetre és rokonszenvre méltatlansága, hanem 
a protestáns elfogultság játsza. Egyébiránt a dolgot már 
a legújabb protestáns „landessynode" is „érintette", mert 

I ott foglalkoztak azzal, miképp és ki (!) gyakorolja az 
I „országos egyházi főnökséget" arra az esetre, ha a király 

nem lesz a protestántizmus tagja. Egyébiránt abban a 
helyzetben vagyok, hogy közölhetem azt a tvjavaslatot is, 
melyet a kormány a „landessynode" előterjesztésének 
alapján az „országos protestáns egyházkormány" gya-
korlására nézve szerkeztett, nagy kedvezéssel a protestáns 
kívánalmak iránt, a mint következik: 

„Az előbbi vallási reversalisok alkalmazására vonat-
kozólag, a melyeknek határozatai a király episcopalis 
jogainak az alkotmány 76. §-a által megjelölt esetben 
hivatvák bekövetkezni, az evangélikus egyházi főhatóság 
előterjesztésére és a protestáns országos zsinat helyeslésé-
vel rendeljük és parancsoljuk a mint következik: 1. §. 
Ha a király más mint az evangélikus valláshoz tartozik, 

i akkor az országuri egyházi kormány jogai az evangélikus 
országos egyházban egy testületre (collegium) mennek át, 
a mely a titkos tanácsnak ehhez a valláshoz tartozó há-
rom rendes tagjából, az evangélikus consistorium elnöké-
ből és az evangélikus országos zsinat elnökéből áll és az 
„evangelischer Kirchenregiment" nevet viseli. A titkos 
tanács három tagja első sorban az államminiszterek és 
főkormányférfiak, másodsorban a titkos tanács többi ren-
des tagjainak sorából választandók. A vallás- és közokta-
tásügyi államminiszter vagyis kormányfő (Departements-
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chef), hogyha evangélikus vallású, okvetetlenül tagja az 
evangélikus egyházkormánynak. Egyébiránt a meghívás 
belé a szolgálati idő szerint történik. — 2. §. Az evan-
gélikus egyházkormány 3 szavazattal rendesen határozat-
képes. Azok az esetek, melyeknek elintézésére teljes jelen-
lét szükséges, későbbi intézkedéssel lesznek meghatá-
rozva. Az evangélikus egyházkormánynak elüljárója az 
egyházi és iskolai ügyek államminisztere. Ha ez nem lenne 
tagja a testületnek, akkor az elüljárót a tagok választják 
meg. — 3. §. Hogyha a titkos tanácsnak (1. §.) nem 
volna elegendő számú rendes tagja, akkor a testüle-
tet a póttagokból kell kiegészíteni, kik ez esetben az 
evangélikus zsinat összejövetelén és az országos zsinat 
bizottságában egyszerű szavazattöbbséggel kell választani. 
Ekkor legalább is kétszeresét a szükséges póttagoknak 
kell jelölni. A választottak sorából a névsort az evangé-
likus egyházkormány betekintés végett a királyhoz felter-
jeszti s abból azokat a neveket, melyeket a király ke-
vésbé tetszőknek jelölt meg, kitörli. A póttagok belépése 
kor szerint történik. A póttagok rögtön kötelesek kilépni, 
a mint a helyek rendes tagokkal töltetnek be. A kilépés 
sorrendje megforditottja a belépésének. — 4. §. Az evan-
gélikus egyházkormány tagjai hivataluk átvételénél esküt 
tesznek. Ennek rendezése rendeleti uton fog történni. — 
5. §. Az evangélikus egyháztanács határköre kiterjed az 
evangélikus országos egyház minden belegyházi (inner-
kirchliche) ügyeire, ugy a mint azok eddig az ország 
evangélikus urának döntése alá tartoztak. (V. ö. egyéb-
iránt az 5. §. végét.) Az egyháztanács a ráruházott ha-
talmakat önállóan, a királyhoz való felterjesztés nélkül 
gyakorolja. Különösen megilletik az evangélikus egyház-
kormányt azok a jogosítványok, melyek az 1888-iki or-
szágos zsinati rendelkezésben az „az ország evangélikus 
urához" vannak utasítva. Ot illeti meg továbbá a super-
intendencziák és esperességek betöltése. A többi egyházi 
állások (városi plébániák és plébániák) betöltése, hogyha 
azokkal esperesség nincs összekötve, az evangélikus con-
sistoriumnak van fentartva. Az evangélikus consistorium 
illetékességének szabályozása az evangélikus egyház-
kormánynyal szemben későbbi intézkedésnek tartartatik 
fenn. — 6. §. Az evangélikus consisforium eltiljáróságát 
az evangélikus egyházkormány javaslatára a király ne-
vezi ki. Éppen igy szintén a király nevezi ki az evan-
gélikus consistorium tagjait, az alapítványi prédikátort 
és az evangélikus udvari prédikátort. A kinevezés min-
dig a consistoriumnak az illető helyre történő javas-
lata alapján, miután azt az evangélikus egyházkormány 
saját javaslataival a király elé terjeszté, történik. — 7. 
§. Mihelyt az alkotmány 76. §-ában megjelölt esett beáll, 
a jelen törvény 1. §-ában felállított hatóság hivatalos 
működése kezdetét veszi. A jelen törvény végrehajtására 
vonatkozó további rendelkezések a rendeleti útnak tar-
tatnak fenn.'' 

IRODALOM. 
*** à kereszténység nyomai Magyarország mai 

területén a honfoglalás előtt. A Szent István-Társulat 
tudományos és irodalmi osztályának felolvasó üléseiből. 
6. sz. Hummer Nándor rendes tagtól. Felolvastatott a 

tud. és irod. osztály 1894. április 13-án tartott ülésében. 
Külön lenyomat a ^Katholikus Szemle" 1894. IV. füze-
téből. Budapest, 1894. 8-r. 69 1. Ára 60 kr. 

Nagy érdeklődés és hatás keltésére alkalmas, igen 
érdekes tanulmánynyal gazdagította a Szent-István-Tár-
sulat titkára a magyar egyetemes és egyházi irodalmat 
— ebben a munkájában. A magyar honfoglalás előtti 
időből csak a VI., VII., VIII. század felderítésével fog-
lalkozik. S éppen ebben áll az érdeme. Ennek a kor-
szaknak a történetén ül a legsötétebb homály. A mit az 
óriás szláv faj Róma és Byzancz közt való állhatatlan s 
kétszínű ingadozásainak csiráiról s kezdetéről napfényre 
hoz szerző, az pláne monumentális jelleggel és érdemmel 
bir. A ki a magas történelmi kontemplácziónak barátja, 
annak azt mondjuk : tolle, lege ! Szerző pedig folytassa, 
a mit megkezdett. Van rá hivatottsága, van tehetsége, 
van készültsége. 

- f Felhívás előf izetésre. Mithogy ma már nem-
csak a köznépnek szolgálnak olvasmányul a naptárak s 
nem egyedül annak vannak szánva, hanem a tanultak és 
a tudomány terén foglalkozók is hivataluk és szakmájuknak 
megfelelő naptárakkal rendelkeznek ; van : ügyvédek, 
orvosok, gazdák stb. naptára, egyedül specialiter a papok 
számára — legalább ezen a czimén — nem jelent meg 
még naptár, tőlem telhetőleg e hézagot szándékozom 
pótolni az 1895-ik évre kiadandó naptárral, melynek czime: 
„Magyarországi róm. kath. papok naptára". 

Főtartalmát fogja képezni a szokott naptári rovatokon 
kivül a rk. egyházmegyék személyzetének minden papot 
érdeklő névsora, mely a legújabb schematismusok s a leg-
utóbb történt változások nyomán van összeállítva, rövidebb 
kivonatban a Tokody-féle „Egyetemes névtár" mintájára. 

Rendkívül fontos részét teszi a különféle „Törvény-
czikkek" rovata, a mi egészen uj ! E rovatban a legfon-
tosabb törvényczikkek paragrafusai lesznek összeállítva, a 
miknek ismerete pedig főképp a lelkészkedő papságra 
nézve hasznos, sőt szükséges önmaga s hivei érdekében, 
kik tanácsért hozzá folyamodnak. 

Ismerteti a posta és távírda szabályok kivonatát, a 
levél, csomag, pénz és minden egyéb postai küldemé-
nyeknél szükséges tudnivalókat. A vasutak személyvona-
tainak díjszabályzatát. A tudomány ugy, mint az ipar 
terén jelesebb szakférfiak lak-, vagy üzlethelyiségeit, kik-
hez szükségleteik szerint bátran fordulhatnak stb. stb. 

Szerény munkámmal éppen a jelen zavargó politikai 
viszonyok közt nem kis szolgálatot vélek teljesíthetni. 

Mivel pedig e naptárt csakis a ft. rk. klérusnak szá-
nom, ugy pártfogásukat kérem, egyszersmind, hogy be-
cses megrendeléseiket megtenni mielőbb méltóztassanak 
már csak azért is, mert a naptárak bélyegezés alá kerül-
nek, hogy legalább a bélyegzésre fölösleges kiadásaim ne 
legyenekT 

A naptár nagy nyolczadalakban 20 ívnyi terjedelmű 
lesz. Eltekintve attól, hogy kiadása költséges és oly bő 
elterjedésre nem számithat mint egyéb népnaptárak, árát 
mégis csak postai bérmentes küldéssel 1 frt 60 krra sza-
bom (Vei etiam erga sacra) s kellő pártolás mellett no-
vember hó végével jelenik meg. 

Budapesten, 1894. okt. hó 30-án. 
Mészáros Kálmán, 
sz. Fer. r. hitszónok-
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V E G Y E S E K . 
*** Tüneményszerű f igyelmeztetés Magyarország 

10 millió katholikusának. Mi ez ? A debreczeni protestáns 
tudomány-egyetemre folyó adakozás. A „Debreczeni Prot. 
Lap"-ban olvassuk, hogy néhai Révész Bálint superinden-
dens végrendeletében 10,000 frtot hagyományozott a ne-
vezett prot. egyetemre. Gyermekei elhalván, igy szól a 
tudósítás, „elvesztett gyermekei helyébe főiskolánkat fo-
gadja gyermekévé." Lelkes embereknél, a minőknek az 
ország a Révészeket ismeri, ez nem tüneményszerű dolog ; 
ámde már igazán meglepő tüneményszerű dolog, a mit a 
nevezett prot. egyetemre való adakozás más irányban el-
árul. Es ez az, hogy még külföldről is jönnek rá adomá-
nyok s a zsidók is megnyitják erszényeiket a „protestáns 
Róma" főiskolájának felszerelésére. Berlinből egy tanítónő 
30 márkát küldött „a debreczeni főiskolának protestáns 
egyetemmé való kiegészítésére." Harstein Péter „izraelita 
vallású debreczeni polgár" pedig „1000 frtot adományo-
zott, úgymond a D. P. L., egyetemünk javára." Egyhá-
zak, egyháztagok, községek, községi képviselő testületek, 
társulatok, egyesületek egymásután hordják össze forint-
jaikat és koronáikat e nagy czélra. X. lelkész 30 koronát 
ad, 6—6 korona évi fizetésével, Y. tanitó 15 koronát évi 
3 korona fizetéssel, Z. egyházi 80 koronát, a-i hitközségi 
tagok 4 frt 69 krt, „az egyház maga" ugyanonnan 100 
koronát adott; B. község 100 frtot szavazott meg, a c-i 
egyház 600 koronás alapítványt tett, melyet 10 éven át 
60 koronával törleszt, ezenkívül házankénti gyűjtést ren-
dez, a d-i gyógyszerész-testület 500 koronás alapítványt 
tett stb. Igy megy ez napról-napra, hétről-hétre. S raj-
tunk katholikusokon, mint valami érzéketlen holt tömegen, 
sehol sem tud egy mákszemnyi tüzet gerjeszteni az ily 
példákból marokszámra kiszóródó szikra! 

— „ Omnis homo mendax." A hazug emberek legesleg-
czégéresebb fajtájából való Crispi, az olasz miniszterelnök. 
Most őszszel visszatérést hirdetett az Istenhez, persze meg 
nem mondva, hogy mely istent értette: az atheus Gior-
dano Brunóét-e vagy a szabadkőműves Giovanni Bodioét? 
Micsoda visszatérés az az Istenhez, mely az Isten tiszte-
letére szentelt társulatokat, intézeteket, javakat üldözi ? 
Pedig Crispi ezt mind épp e napokban, mint a maga val-
lásosságával összeférhetőket, durván megcselekszi. Szét-
oszlatja a katholikus munkás-egyesületeket, pedig azok 
éppen a szoczializmus ellen alakultak; népiskolai tanítók 
kongresszusától, mely Rómában tartatott meg szemtől-
szemben a pápasággal, elfogadott és sikerrel kecsegtetett 
egy feliratot az iránt, hogy az állam vagy a községek 
által segélyezett iskolákból minden vallási elem kizáras-
sék ; néhány nap előtt pedig lefoglalta „közjótékonyság"-ra 
való fordítás czimén, a kath. egyháznak egy per emi-
nentiam vallási intézményét, a Propagandának, a hitter-
jesztő intézetnek nélkülözhetetlen kiegészítőjét, a katochu-
menusok hospiciumát, a hol pogányok, zsidók, hittevesz-
tettek, szakadárok, kik a keresztény kath. hit karjaiba 
kívántak felvétetni, menedékhelyet és ápolást nyertek. 

— Milyen jók azok a szerzetes-rendek a keresztény-
ségtől oldozkodó szabadelvű kormánynak, mutatja az, 
hogy az igazságügyminiszteriumban azzal a tervvel fog-
lalkoznak, hogy az ország valamennyi börtönében és fegy-
intézetében a rabok lelki ügyeit szerzetesekre bízzák. 
Mostanáig az ország valamennyi fegyházában és börtöné-
ben fiatal világi papok végezték a fegvenczek és rabok 
lelki ügyeit, a kik azonban, mire beleélték magukat ne-
héz hivatásukba s megismerték a rabok értelmi és lelki 
világát, rendesen plebánosi, vagy egyéb lelkészi állással 
cserélték föl hivatalukat, a nélkül, hogy nagy fáradsággal 
és sok tanulmánynyal járó tapasztalataikat idejük lett 
volna kellőkép értékesiteni. Ez az oka annak, hogy a 
minisztérium most szerzeteseket óhajt a fegyházakba, a 
kik nem változtatnák állásukat. 

— Ki az apáczákkal a leányiskoláiból. Ennek a 
geszti protestáns riadónak természetes folytatása Nagy-
váradon az, hogy a Tisza-család ott prot. felső leányis-
kola felállításán fáradozik. „Eddig, irja a prof. forrás, 
még úgyszólván csak a Tisza Kálmán családja adakozott," 
és pedig Tisza K. 1000 frt, Tisza K.-né 1000 frt, Tisza 
István 1000 frtot, Tisza K.-né ivén 750 frtot, „a hivek" 
csak 250 frtot adtak mind összevéve. 

— Szatmárról tudósít a derék „Heti Szemle", hogy 
ott szent Imre herczegnek, a helybeli kir. kath. fcgimn. 
védő szentjének napját kegyelettel ünnepié f. hó 5-én a 
gimn. ifjúság és tanári kar. Szent mise előtt, — melyet 
dr Keszler Ferencz prelátus-kanonok celebrált, Tóth József 
buzdító alkalmi szent beszédet intézett az ifjúsághoz. Az 
ájtatosságot emelte az ifjúság éneke Radlinszky József 
vezetése alatt. Az egyházi szertartás után a tanári kar. 
dr Reizer György hittanár házához fényes villásreggelire 
volt hivatalos. — Egykor, mi innen a Religioból, azért ala-
pítottuk a budapesti főiskolai végzett és tanuló ifjúság 
számára a Szent-Imre egyesületet, hogy ez az egész ország 
összes kath. ifjúságát bevonja a szent Imre-kultuszába és 
patronátusába. Ez lesz Magyarország keresztény regenerá-
cziója felé egy döntő lépés. 

— A polgári házasság következménye : a zsidó-keresz-
tény házasság s keresztény szülők gyermekeinek elzsidó^ 
sodása. Epp most ülésezett Berlinben a porosz „general-
synode". Az urak a többi közt azon törték a fejőket, 
hogyan lehetne a nagypénteket kötelező ünneppé tenni a 
katholikusokra nézve is. Azután szóba jöttek a kötelező 
polgári házasság kapcsán 1875 óta létre jött zsidó-keresztény 
vegyes házasságok s az azokból származott gyermekek. 
Konstatáltatott, hogy Poroszországban, a hol távolról sincs 
annyi zsidó mint nálunk, 1875 - 1890-ig 4214 ilyen vegyes 
házasság jött létre, s azokból 7528 gyermek származott. 
Ez történt 16 esztendő alatt. Mi lesz 100 esztendő alatt— 
Magyarországból polgári házasság és „tökéletes egyenlő-
séggel" reczipiált zsidó vallás mellett? . . . Zsidóország. 
A porosz „generalsynode" foglalkozott még azzal a kér-
déssel is, szintén az elzsidósodás kapcsán, hogy tekintve, 
miszerint a hivatalokat a zsidóság elözönli, mi történjék 
az államhivatalnokok eskütételénél? A zsinat azt indít-
ványozta, hogy keresztény államhivatalnokot csak keresz-
tény feljebbvaló eskedtethessen meg. 

— A budapesti Szent-Imre-egyesület e hó 11-én sa-
ját helyiségében közgyűlést tart, melynek programmja pár 
zeneszámon és szavalaton kivül, ifj. Zichy János gróf 
elnöki megnyitója lesz, a melynek végén leleplezi Szent 
Imre herczegnek Vaszary János által festett képét. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcz.a 8. sz.) 
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K é r e l e m . 

Szavak, bármily tüzesek, s bármennyire erő-
vel teljesek legyenek is azok, ha tettek nem mu-
tatkoznak nyomdokukban egész a végczélig felérők, 
tulajdonképpen nem érnek semmit, mert a vég-
czélhoz nem ju t ta tnak el senkit és semmit. 
Hasonlók a vizre mér t lapát-ütésekhez, melyek 
nagyot csattannak, gyönyörű és hatalmas hul-
lámzást vernek fel ; de már rövid idő múlva az 
van az idők lajstromába róluk beirva : „volt — 
nincs." 

Katholikus nagygyűléseink is igy fognak el-
múlni, kellő hatás nélkül az egyházon belülre és 
kívülre egyaránt, hogyha nyomdokaikban azon-
nal meg nem indul a megfelelő, a következetes, 
a növekedve előrehaladó katholikus köztevékeny-
ség. Igenis igy lesz a dolog, hogyha minden kath. 
nagygyűlés u tán minden ismét visszaesik a régi 
slendriánba, hol egy tál lencseért, egy kormány-
kegyért, kath. hi tét és egyházát volt képes egy-
egy ambicziós papi ruhába öltözött egyéniség 
elárulni, a világi hivek pedig mint egy lelket-
len tömeg, ész és sziv nélkül tódultak a magyar 
államiság keresztény jellege ellen törő képviselő-
had megválasztására. Valójában, mit érnek a 
katholikus nagygyűlések deklamácziói, hogyha 
katholikus papok a vallás- és egyházellenes po-
litika, az elkereszténytelenedés pol i t ikája mellett 
korteskednek, mint byzantinus uszályhordozó 
szolgák, a hivek pedig továbbra is a szabadelvű 
elkereszténytelenedés rabigájába maradnak be-
fogottan ? 

Ezen az állapoton tehát változtatni, segiteni 
kell. Katholikus nagygyűléseinken a vezetést, az 
uralkodást, a szavaktól vegye á t a végczélig fel-
érő tettek lánczolata. Legyen a katholikus nagy-
gyűléseknek a főczélja ezentúl nem az, hogy ez-
rek ajkairól szólás hangozzék szét szerte e ha-
zában, hanem hogy tettek következzenek be az 
országban, melyek a hiveket tényleg szervezzék 
s az ellenségek kezeit tényleg megkössék s meg-
akadályozzák Magyarország ezeréves keresztény 
államiságának lerombolásában. 

Katholikus nagygyűléseink ne határozatok-
hozásával, hanem végrehajtó-bizottságok kiküldésé-
vel végződjenek, például X. megye, Y város és 
vidéke stbi számára, a kik aztán mint x-megyei 
vagy y-vidéki, mondjuk ki, utóbb mint választó-
kerületi bizottságok fogjanak hozzá a katholikus 
nép minden rétege körében a keresztény honjen-
tartó párt felállitásához és szervezéséhez, de 
ne ugy ám, mint az első országos budapesti kath. 
nagygyűlésből kiküldött országos bizottság, sem-
mi t téve, — hanem mindent megtéve, mindent 
merve, mindent megkísérelve, a mit ember tehet, 
merhet, megkísérelhet Isten dicsőségére és ha-
zánk, magyar államiságunk keresztény jellegének 
megmentésére. 

„Homines sunt voluntates," mondá szent 
Ágoston. Nem csak beszélni és tiltakozni, de 
tenni is, és pedig főleg tenni, küzdeni akarnak 
a mi hiveink keresztény vallásuk s katholikus 
lelki örökségük mellett. Nyissunk nekik tér t az 
egész országban, minden vidéken, minden fa-
luban. 

39 
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Minden katholikus nagygyűlés egy-egy egy-
házmegyét képviselve, minden az illető egyház-
megyébe eső politikai megyére kiterjedő hatás-
körrel küldjön ki kebeléből végrehajtó-bizottsá-
got, mely a katholikus akcziót a maga hatásának 
területén szervezze s a katholikus nagygyűlések 
folytatásáról gondoskodva, annak, esetleg évről-
évre, esetleg minden harmadik-negyedik évben, 
de ennél több a maximum ne lehessen, — be-
számoljon. Az ily végrehajtó-bizottságok elnöke 
pedig legyen személyesen is felelős az illető érde-
keltség kath. nagygyűlésének folytatásaért.*) 

Vagy-vagy! Vagy küzdjük ki szabadságun-
kat, vagy bujjunk el a föld alá s vár juk a tör-
ténelem s az Isten megsemmisítő Ítéletét tehe-
tetlen fejeink s lelketlen sziveink fölé. 

Ajánlom ezt az igénytelen kérelem alakjá-
ban előterjesztett inditványt a legközebbi s 
következő kath. nagygyűlések szives figyelmébe. 

Nekünk katholikusoknak mindig és minden-
ben az örökkévalóság számára kell dolgoznunk. 
Szavaink és te t te ink következményeinek lánczo-
latáról is nem csak máról holnapra szóló efe-
mér hatással, hanem időben s örökkévalóságban 
egyaránt hasznavehető erővel és életrevalósággal, 
a következetesség végig világos áttekintésével 
és átakarásával, átküzdésével kell gondoskodni. 

Egy, sokak nevében. 

Észrevételek a tanitórendnek a congruáról 
szóló memorandumára. 

VI. 

Feltűnőnek tetszhetik, hogy az előző fejtegetések 
során a memorandumból véve oly idézetek, adatok, bizo-
nyítékok jönnek elő, melyek a szóban levő szerzetes-ren-
deknek 1802. évi visszaállítását s illetőleg az eltörölteté-
siiket megelőző időkből valók. 

Azok bizonyító erejére támaszkodnak a memoran-
dum irói. 

E körülmény egy kérdést ad tollúnk alá; egy fon-
tos mozzanat megvilágításának szükségét adja elénk. — 
Annak t. i. vájjon az illető tanitórendek csak az 1802-iki 
visszaállító kir. oklevelet tekintik-e jogi helyzetük, összes 
kötelezettségi viszonyaik megítélésénél kizárólagos alap-
nak és irányadónak ; avagy mindennek megbirálásáoál a 

Ennek a czikkelynek czélja tehát röviden össze-
vonva az, hogy katholikus nagygyűléseink ezentúl végre-
hajtó-bizottságok felállítása által gondoskodjanak 1. a 
maguk állandósításáról, 2. a kath. akcziónak a képviselő 
választásokkal \aló hathatós összekapcsolásáról és ezen 
összekapcsolás alkalmas szerveiről. A szerk. 

I visszaállittatásuk illetve eltörültetésük előtti idők adatai, i 
jogi tényei is mulhatlanul figyelembe veendők? 

Nem meddő ez a kérdés, melynek föltevését magá-
nak a memorandumnak szavai, s mint láttuk, érvelésének 
bizonyos részei szinte fölkényszeritik. 

Egyfelől ugyanis a memorandum a három szerzetes-
; rendnek jövőbeni jogait, kötelességeit az 1802-ik évi visz-
: szaállitó okmányban látja kifejezve, megállapítva ; döutő-
í nek ez oklevelet kívánja tekinteni, arra mint ügydöntőre 

hivatkozik. — Másfelöl azonban igy szól : „ily kir. pa-
rancscsal (visszaállító- kir. oklevél) nyerték vissza a ma-
gyarországi benczés, premontrei és cistercita szerzetes-
rendek a legrégibb kir. oklevelekben gyökeredző alapit-
ványszerü vagyonukat;" és: „a tanitórendek vagyona 
alapitványszerü külön rendeltetésénél fogva nem járul-
hatna a lelkészi congrua feljavításához." 

Tehát legrégibb kir. adománylevelekben gyöke-
redző alapitványszerüség. Tehát a nem 1802-ben adomá-
nyozott, hanem akkor csak visszaadott vagyonra, javadal-
makra nézve a legrégibb alapitványszerü rendeltetések is 
figyelemben tartandók. Vizsgálnunk kell tehát, hogy e 
javadalmaknak a szerzetes-rendek eltörlése előtt mi volt 
alapitványszerü rendeltetésük ? Mi teher, mi kötelezettségek 
hárultak azokra ? 

Ugy- véljük, az ügy helyes, igazságos megítélésénél 
kizárólag csak az 1802-iki kir. oklevelet venni kiindulási 
pontul, csakugyan nem is lehet; nem lehet az előbbi idők 
állapotát, hogy ugy mondjuk, tabula rasanak tekinteni. S 
amint maguk a memorandum irói is álláspontjuk védel-
mében az eltöröltetésük előtt való idők adataiból vesznek 
érveket, bizonyára azért, mert ez adatokat figyelembe 
veendőknek tartják és akarják tartatni : érveinket bizton 
meríthetjük mi is amaz idők bizonyítékaiból. Elfogadva 
pedig e bizonyítékok erejét, el kell fogadni abban az 
irányban is, hogy azokból a szerzetesi vagyonnak azt az 
„alapitványszerü külön rendeltetését," „a legrégibb kir. 
adoaoánylevelekben gyökeredző alapitványszerüségét" meg-
állapítva, feltüntetve lássuk, melylyel az 1802-iki vissza-
állító kir. oklevél visszaadta a vagyont az illető rendek-
nek ; amely alapitványszerü rendeltetést a visszaadási tény 
gyökerében meg nem változtathatta, a mi contra mentem 
fundatorum lett volna, ezt pedig a memorandum irói is 
kizártnak kívánják tekinteni ; amely alapitványszerü rendel-
tetés szükségképpen teljes összhangban állott e rendek 
különleges hivatásával, és amely alapitványszerü rendel-
tetéshez szigorúan alkalmazkodni kell most is az illető 
szerzetes-rendeknek. 

E bizonyítékokból pedig, mint láttuk, az derült ki, 
hogy a lelkészkedés, a lelkészek képzése, congruájuk föl-
javitása, plébániák dotálása, fentartása, javadalmaikkal 
megférő, ahhoz fűződő alapitványszerü kötelezettségük 
volt hivatásuknak megfelelőn a múltban is eme rendek-
nek; hogy annak saját vagyonukból teljesítése fejében 
mentettek fel a cassa parochorum- és vallásalapba való 
fizetés alól; hogy javadalmaik emez alapitványszerü ter-
mészete nem változhatott meg 1802 után sem; hogy tehát 
mindennél fogva ki nem vonhatják magukat azon érdek-

í körből, melybe a lelkészek segélyezéséről, a congruához 
való járulásról, az ide vágó intézkedésekről van szó ; — 
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s hol ezek megtétele végett nem is szükséges a szoros 
kötelezettség kérdését fölvetni, mint a memorandum irói 
teszik. 

Jjs * $ 

Foglaljuk röviden össze az eddig mondottakat. 
Az 1802-ik évi visszaállító kir. oklevélben az okta-

tási feladattal egyenrangúan a lelkészkedés is a szerzetes-
rendek-kötelességévé tétetett ; e kötelesség már előbb is 
hivatásukkal egyezően, alapitványszerüen fennállott; 

e lelkészkedési kötelesség azon érdekkörben tartja a 
szerzetesrendeket is, melybe a lelkészek segélyezése, a 
congrua ügye esik ; 

a szerzetes-rendeknek a papnöveldék s elaggott pa-
pok alapjához, valamint a cassa parochorumhoz s ekkép 
a vallásalaphoz való járulását javadalmuk természete, 
alapitványszerü rendeltetése ki nem zárta ; 

s ha e hozzájárulástól fel voltak mentve, ez azért tör-
tént, mert a visszaállitási kir. oklevél s kir. rendeletek világos 
szavai szerint ők maguk saját vagyonukból teljesiték 
mindazon kötelességeket, viselték mindama terheket, me-
lyek egyébként a vallásalapra hárulnak ; — de sőt ezen-
fölül a vallásalap irányában külön kárpótlást is kelle — 
a tanulmányi alap utján — szolgáltatniok ; 

az a merev elkülönités a* lelkészi és tanügy között, 
melyet a memorandum annyira hangoztat, akár a szerze-
tesrendek alapitványszerü föladatait, a rájuk rótt kötele-
zettségek iránt kiadott kir. rendeleteket, akár tényleges 
működésűket tekintve: sem szervezetükben s ténykedésük-
ben nincs meg, sem pedig alapítványi vagy egyéb fensőbb 
intézkedésekben nem nyilatkozik. 

Nincs tehát beigazolva azon okok közül egy sem, me-
lyek alapján a memorandum a szerzetes-rendeket a congrua 
feljavításához való hozzájárulástól teljesen felmentetteknek 
akarja kimutatni. 

VII. 

Az itt kiemelt mozzanatok közül egygyel még tü-
zetesebben is kívánunk foglalkozni, azzal t. i., mely egyik 
vezéreszméül mutatkozik a memorandumban, mely szerint 
ennek irói a cultus- és tanügy merev szétválasztása révén, 
a vallásalap és tanulmányi alap rendeltetésének különbö-
zőségét véve föl, annak megfelelő „analógiát látnak a 
világi főpapság vagyona és a szerzetes tanitórendek java-
dalma között" ; s ebből azon állítást vonják le, hogy ,a 
mint a vallásalap a kath. cultus czéljának s a tanulmányi 
alap az oktatás érdekeinek van hivatva szolgálatot tenni, 
éppen ugy van ez az egyházi kézen levő vagyonnál is : a 
világi papság javadalma gondoskodik a cultus-szükségle-
tekről, mig a tanitó rendeké az oktatás igényeiről." 

Az analógia, tudvalevőleg a bizonyítékok leggyön-
gébb fajához tartozik. 

De a hol az analógia teljes önkényüséggel vétetik 
föl, a tárgyban, a való tényben támpontot nem talál, ott 
még ez ismert gyöngesége is gyöngébbé sorvad. 

Itt pedig az analógia csak föltételezett. 
Mert, utalással a fentebb elmondottakra is, igazsá-

gul hirdethetjük, hogy a cultus- és tanügynek azt a me-
rev elkülönitését egymástól a szóban lévő szerzetes-ren-

deknek sem az eltöröltetésüket előző feladataiban, mun-
I kásságában, sem a Ferencz-féle visszaállító okmányban, 

sem az ő tényleges működésűkben, — de a kath. tan- és 
cultusügy benső, széttéphetetlen szövetsége és egysége 
mellett — magában a dolog természetében sem találjuk 
és találhatjuk fel. 

Hogy fejedelmeink, mint a memorandumban mon-
datik, a cultus-ügyről és a tanulmányi ügyről külön do-
tácziókkal gondoskodtak, mi egyéb — közelebbről külön-
ben meg nem jelölt — nyomokon ki \ül „a vallásalapnak 
és a tanulmányi alapnak elkülönített megalkotásában je-
lennék meg a leghatározottabb alakban:" csak annyit 
bizonyít, hogy fejedelmeink e két ügyet nagy fontossá-
guknál fogva a kath. egyház érdekében egyenlő gonddal 
karolták fel ; de e gondoskodásukban a kettőnek termé-
szetellenes szétválasztására, külön-szakitására irányuló ten-
dencziát bizony nem láthatni. S nemcsak „itt-ott vannak 
kölcsönös átszövődések, érintkezések a két irány között, 
melyek c*ak a spscziális helyzeteknek természetes és szük-
séges folyományai" a mint ezt — elég erős fokú önbe-
ismerésképpen s önczáfolatul egyébként — a memorandum 
mondja: de e két irány állandó átszövődése s érintkezése 
a valóság, a mint azt a katholiczizmusnak a cultus s a 
vallásos oktatás legbensőbb együvé-tartozásában és együt-
tes ápolásában is nyilvánuló magasabb egysége megte-
remti s máskép lenni nem is engedi. 

Nyiltan megmondjuk: e szétválasztási, különfejlesz-
tési tendenczia feltevését és urgeálását egyátalán nem 
tartjuk szerencsés ötletnek. 

Hasznát a katholiczizmus érdekében sehogysem tud-
juk belátni, melynek legbensőbb természetével, szellemé-
vel nem is lenne az teljes összhangban. Nem tartjuk 
szerencsésnek az ez alapon való érvelést, mint a tanács-
kozni ányban az egri érsek is kifejté, azért sem, mert mi-
dőn a vallásalap kath. jellege és tulajdonjoga ugyan 
kevésbé vétetik tagadásba, de bizonyos egyre erősbödő 
áramlat a tanulmányi alap vallási jelleg nélküliségét vi-
tatja s igyekszik megállapítani : a tanügyi czélok elkülön-
zöttségének hangoztatása, a tanulmányi alap rendeltetésé-
vel analógiába hozása, könnyen csak az e czélra szolgáló 
kath. vagyonnak, tehát a tanitórendek javadalmainak is 
vallási jellegükből, kath. tulajdoni joguk erősségéből való 
kiforgatására nyújt érvet és alkalmat. 

Az igazság óvatossággal párosulva csak erősödik. 
Ne akarjuk ennek hiányával azt magát és védelmét gyön-
gíteni. 

De még föltéve is a cultus- és tanügynek a memo-
randum által praetendált különváltságát ; és éppen a val-
lás és tanulmányi alap egymásközti viszonyát nézve is: 
miképp következik ebből, miképp van ezáltal bebizonyítva 
az, hogy a világi főpapság javadalma csak „a cultus szük-
ségletekről gondoskodik, mig a tanitórendeké az oktatás 
igényeiről ?" 

Ennek bebizonyításával a memorandum adós marad. 
Erre a bizonyítékokat e vagyonok természetéből, alapit-
ványszerü rendeltetésük biztos kimutatásából kellene elő-
állítani. De ily bizonyítékokat a memorandum nem hoz 
fel. — S ekkép nem bizonyítja be azt sem, hogy a tanitó-
rendek oly valami külön „jogalapon" állanának, mely 

39* 
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őket a congrua feljavításához való hozzájárulás kérdésé-
ben a világi főpapságtól elkülöníthetné, ezétől különböző 
eljárásra jogosíthatná ; — nem bizonyitá be, hogy a vi-
lági főpapság ez irányú kötelezettsége pedig fennáll. — 
Vagy ha pedig ennek bebizonyítását a memorandum irói 
föladatuknak nem akarván tekinteni, ez irányban a bizo-
nyítással adósok is maradhatnak : e kérdést nem urgeál-
juk, és csak azt mondjuk, hogy önmaguk mellett felho-
zott okaik, adataik valóban inkább is annak kimutatására 
lennének alkalmasak, hogy azok alapján a világi főpap-
ság is hozzájuk hasonlóan kivonhatná magát minden hoz' 
zájárulástól a congrua följavitásához. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Gyulafehérvár, nov. 15. A kolozsvári „erangeliko-

református theologika-fakultás". — 
Igen, teljesen igaz, hogy ennek a „fakultásnak" le-

tették az „alapkövét"; sőt mint a lapok írják „fölszen-
telték." 

Távol legyen tőlünk, eme tan- és nevelőintézet szü-
letésénél az irigységnek még árnyéka is. Ha hazánk tan-
intézetekben gyarapodik, — ha a tan, igazi tan, mely szolgál 
az életnek és a közművelődésnek: ennek minden igaz 
hazafi csak örvendeni fog. 

Azonban egy intézet „létrejötténél" szabad is, kell 
is, a legfontosabb kérdésekre, minden gondolkozni tudó 
embernek tekintettel lenni. Ilyen kérdések : az intézet 
czime, az intézet rendeltetése, az intézet szükségessége, 
és azon eszközök, melyek erején létre jő, és fentartja 
önmagát, teljesiti hivatasát. 

Mindezekben nem szabad semmi tisztességtelen, sem-
mi helytelen, semmi erkölcstelen dolognak történnie azon 
egyszerű okból, mert valamint a czél nem szentesíti az 
eszközöket, ugy az eszközök sem fogják soha szentesíteni 
a czélt. 

Már most vegyük rendre a fenn megnevezett czime-
ket és a józan ész világa mellett, meg a történelem ta-
núságai szerint alaposan nézzünk körül, és feleljünk a 
felmerülő kérdésekre. 

Az a czim, melyet kellő elővigyázat mellett e sorok 
elébe tettünk, s a mely nem a mi találmányunk, (de 
magok a főtényezők nevezték el az intézetet ezen néven) 
egyenesen megmondva az igazat, nem egyéb mint szem-
fényvesztés. Kár oly titulussal kérkedni, mely ama leendő 
intézetet nem illeti meg. Mi nem feszegetjük az „evan-
gélikus" jelzőnek ürességét, nem is kérdezzük a „refor-
mátusság" elveit, alapját, irányát, és mértékét, még a 
„theologikus" jelzőn sem ütközünk meg, mert az ily 
epithetonokkal diszes külföldi és hazai intézetek már egy 
kicsi múlttal, és az orthodoxia ingadozó terén bizonyos 
haladással , és tényleg számba vehető eredmények-
kel is bírnak ugy, hogy ezen evangeliko-református theo-
logia csakugyan meg van, s annak emlegetése hazugság 
számba nem mehet. De a „fakultás" szó olyan, mely a 
czimben egészen illetéktelenül szerepel. Fakultást a mi 
hazánkban csak a katholikus egyház feje a pápa, vagy 

az apostoli magyar király hozhat létre az egyetemes tu-
dományok valamely ágának. Egyéb uton létrejövő „fa-
kultások," ha ugyan létre jönnek, nem bírnak a törvényes 
születés tisztességével, sem pedig jogaival, még ha valami 
ismeretlen ritus szerinti „felszentelés"-ben részesültek 
volna is. Enyhítő körülménynek vesszük azonban azon 
tényt, hogy Szász Domokos aa. a milyen jogon viseli a 
„püspök" czimet, ugyanazon jogon amaz intézetet elne-
vezheti fakultásnak is, és ha sikerül mint valami börzei 
spekuláczió, még dicsőséget is arathat vele — idővel. 

Még fontosabbnak látszik az a részlet, hogy emez 
intézetet a kolozsvári orthodoxus felek előre az ottani 
királyi egyetem egyik ágának hirdetik. Minő jogon ? azt 
ismét kár kérdezni. Mert ha Szász Domokos superinten-
d e d aa. azon meggyőződésben élhet, hogy Szilágyi Dezső 
igazságügyminisztert ő téritette az egyházpolitika lélek-
emelő (?!) útjára : szabad neki azon megnyugvásban is 
ringatni magát, hogy emez intézetet valami okos módon 
a kolozsvári Ferencz József Egyetembe is becsempészi. 
Igy aztán meg leszen előre nyerve a tanároknak a „nagy-
ságos" czim, s az intézet egy csapással kiemelkedik az 
apró-cseprő evangelikus akadémiák sorából, amelyek 
(Nagy-Enyed, Debreczen, Sárospatak, Pápa, Budapest) 
elég gyámoltalanok voltak hosszú időkön át az „aka-
démia" semmitmondó tutilusa alatt működni és . . . 
senyvedni. 

A czimkérdés után a szükségesség és a rendeltetés 
is figyelmet érdemel. Van-e szüksége az evangéliko-refor-
mátus erdélyi ekklézsiának egy ilyen intézet építésére ? 
Erre Kolozsvártt a Szász-dynasztia határozott igennel, de 
a nagy-enyedi Bethlen-főiskola minden igaz barátja hatá-
rozott nemmel felel. Már most melyik tábornak van igaza 
a kettő közül? arra nem könnjü dolog megfelelni oly 
ultramontán embernek, aki a praedestinatióban nem hi-
szen. Maga a Bethlen-kollegium, mely „református-pap-
neveléssel" alapításánál és rendeltetésénél fogva foglal-
kozik s ujabb időben azon tapasztalatra jutott, hogy a 
reform, papi pályára siető ifjak száma napjainkban felé-
nyire lecsappant: emez uj „fakultás" létrejöttét méltán 
saját létalapja és működése ellen irányzott merénynek 
tekinti, azon reményben, hogy még Bethlen Gábor alapító 
fejedelem is az ő véleménye mellett áll. 

Kétségtelen, hogy fejedelmi alapító levelekből, és 
harmadfél századon át teljesített és rendszeresített műkö-
désből bizonyos jogokat és kötelességeket, s az önérzet-
nek fokozottabb nemét levezetni igen természetes és 
érthető dolog az erdélyi.ev. ref. atyafiak között; csoda, 
hogy Kolozsvártt sem alapító levelek, sem történelmi 
emlékek és működések ilyen respectusban nem része-
sültek. 

Vagy talán azt reményli a Szász-dynasztia, hogy az 
egész magyar református népség majd az uj „fauultásba" 
fogja küldeni nevelés végett papjelöltjeit?! Vigyázzon, 
mert eme reménye csalfa leszen : s bár Ferencz József, 
nem ő felsége, de az unitárius superintendens is jelen 
volt „a felszentelésnél" és buzgón részt vett „a szokásos 
kalapácsütésben" : merjük bizonyra mondani, hogy egyet-
len egy unitárius papjelöltet sem enged abba a fakultásba, 
kivévén azon lehetőséget, ha időközben Kálvinus és Soci-
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nus ismeretes dogmáikról lemondanak, s a felekezetlenség 
bö köpenyegében kölcsönösen, utódaikra is kihatólag, 
megosztoznak 

Ssükségessége tebát ezen fakultásnak nem forog fenn. 
Rendeltetését eddig is más teljesítette . . . ezután is más 
fogja teljesíteni. 

Tekintettel a jövedelmi forrásra, melyben eme „fa-
kultás" létre akar jönni, egy pár igen fontos, és azt 
biszszük alapos és jogos megjegyzést teszünk. 

Köztudomásu dolog, hogy ezen „uj palota éppen a 
szegény egyházak tulajdonát képező tőkék börzei speku-
lácziókkal szerzett jövedelmeiből" épül. 

Ha a szegénységgel küzdő ev. ref. ekklézsiáknak 
van valami tőkepénze ; és ha ezen tőkepénzek együtt 
vagy egyenként s csoportonként börzei nyereményekre 
tettek szert (eltekintve minden más, feltolakodó kérdé-
sektől) kétségtelenül igaz és helyes az a következés, 
hogy az egész nyeremény legutolsó fillérig a műveletbe 
bevont tőkepénzek pénztárait illetik, és azt a nyereményt 
a pénztáraktól elvonni, és más rendeltetésre forditani sem 
a Szász-dynasztiának, sem semmiféle más emberi hatalom-
nak joga nincsen, mert kivétel nélkül igaz az : Res fru-
ctificat Domino. Ezen elv sokkal erősebb és ingatlanabb, 
mint az európai összes evangeliko-református fakultások 
együtt véve. Ha ezen elvet Kolozsvártt felforgatják, és a 
szegénységgel küzdő ev. ref. ekklézsiák pénztárait a nye-
reménytől elütik : legyenek elkészülve arra, hogy ezen 
merényletért felelősséget vállalni Isten és világ előtt kö-
telesek ! és eljöhet az idő, hogy rendes biróság előtt is 
jót állani, és az utolsó fillérig megfelelni kényszeritbetők 
lesznek. 

Igaz, hogy Bethlen Gábor fejedelem is, midőn az 
elébb emiitett főiskolát alapította, annak fenntartására az 
1556-ban szekulárizált erdélyi katholikus püspökség enyedi 
uradalmi jószágait adományozta, s igy valami idegenszerű 
jövedelmeket adott az „orthodox intézet" fenntartására. 
De neki mentségül szolgál az, bogy fejedelmi joga volt 
az adományra ; és ama uradalmi javak már félszá-
zadon át a fejedelmi kincstár vagyonához számíttat-
tak ; és a fejedelem adománya mindig „salvo jure alieno" 
történik ; de hogy a Szász-dynasztia eme börzei nyere-
ményeket minő jogon vonja meg a szegény ev. ref. ala-
pítók tőkéiből? és minő elfogadható mentségekkel élhet 
idegenszerű vagyont, rendeltetése ellen, egészen más czé-
lokra fordítván, nem is félszázad múlva, de a nyerés 
ideje után gyorsan, és közvetlenül : ez oly nehéz kérdés, 
melyre maga Szász Domokos superitendens aa. sem fog 
soha megfelelni ! 

Az előbb dicsért uj fakultás évi kiadásaira 28.600 
frt költség van felvéve. Szép összeg, az igaz. De eltekintve 
attól, hogy eme tételből a tőke vagy alap nagyságára 
következtetni lehet, és szabad is : ekkora kiadásnál a 
szükségesség, a czélszerüség, az igazság és a méltányosság 
számos kérdései merülnek fel, melyeknek azonban egy 
közös alapját ama főfontosságu kérdés képezi, melyet 
Szász Domokos superitendens aa-hoz intéztünk, bár jól 
tudjuk, hogy arra kielégitőleg, igazságosan, és törvényesen 
megfelelni, még ha akarna is, soha sem tud. K. 

Székesfehérvár. Főpásztori szózat a fejérvári kath. 
nagygyűlésnek a szószékről való kihirdetése ügyében. — 

In epistola encyclica,*) sollicito in pátriám gentem-
que nostram amore plena, quam 2-a Septembris a. 1893. 
ad episcopos Hungáriáé, Christi in terris Vicarius dederat, 
alia inter media, queis hac temporum iniquitate actuosa 
catholicorum hominum solertia in re catholica, virtute et 
constantia, tuenda atque promovenda, excitetur, summopere 
commendabat, Sibique summis in votis esse enuntiabat 
conventus Catholicorum hominum ductu auspiciisque epi 
scoporum celebrandos. His Beatissimi Patris, Summi 
Pastoris nosti'i devotissimo cum homagio obsecutus votis 
in meis 2-a Januarii a. curr. ad Venerabilem meum Cle-
rum datis litteris circularibus, conventuum borum com-
mendabam enixe causam. 

Notum autem Venerabili meo Clero iam aliunde est, 
in Sedis meae episcopalis civitate, loco omni respectu 
aptissimo, talem Catholicorum conventum 18-a Novembris 
a. c. celebratum iri, cuius ordinem singulaque momenta 
commissio iuxta normam in citatis meis litteris circulari-
bus constituta, singulis animarum curatoribus exhibebit. 

Provoco itaque in Domino Venerabiles animarum 
pastores, ut proxima die Domini, conventus Catholicorum 
celebrationem e sacro ambone fidelibus suis annuntient, 
eosque omni invitent amore et zelo, at solemni huic fidei 
Catholicae professionis actui, quo maiori in numero inter• 
sint. Eos autem e Venerabili Clero, quorum officii per-
mittit ratio, aeque ad ilium convolaturos conventum, 
edisseri necesse non est. 

Interim autem una mecum orate VV. FF. et FF. 
DD. Beatissimam Virginem Mariam, Magnam Nostram 
Dominam, beatumque Regem Nostrum Stephanum, ut 
suo potentissimo apud Deum patrocinio, uberrima con-
ventui illi implorent gratiae sanctae munera. Nec deerit 
Sancta Regni Hungáriáé Patrona nostris precibus, quos 
S. Protorex suo commendabat materno praesidio, nec de-
erit precibus nostris S. Stephanus, quos videt ad suum 
venerendum, etsi dirutum, congregatos sepulcrum, ut pro-
fiteantur, tueanturque sanctam catholicam fidem, quam 
tot tantisque apostolicis laboribus in suo Regno propa-
gabat Magnus hic gentis nostrae Apostolus. 

Albae-Regiae, die 6-a Novembris 1894. 
Philippus, m. p. 

Episcopus. 

London, október 30. Az angolok visszatérése a ka-
tholika egyházba. — 

Ide csatolva küldöm önnek egy angol protestáns 
lelkésznek és családjának megtérése történetét.2) Ez a 
történed a mily egyszerű és csodálatos, oly illően csatla-
kozik azoknak a megtéréseknek sorozatához, melyek An-
golországban napról-napra felmerülnek, s melyek azt lát-
szanak jelenteni, hogy az Istennek az a terve van Angol 
országgal, hogy az egész angol népet visszavezesse a 
katholika egyház kebelébe. 

Ep. Encycl. „Constanti Hungarorum." 
2) Közölni fogjuk. A szerit. 
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A tények, melyek mint ezen mozgalomnak hullám-
csapásai, egymásután következnek, nemhogy kevesbülnének, 
de napról-napra szaporodnak. Minden vidéken, a társada-
lom minden rétegében, a szellemek több-kevesebb élénk-
séggel, mindnyájan foglalkoznak evvel a kérdéssel. Az a 
vita, mely legújabban az ordinácziók, az egyházirend 
szentsége körül felmerült, csak sietteti az eszmék tisztu-
lását. 

Abban az elbeszélésben, melyet mellékelve van sze-
rencsém ma átküldeni, az angol katholikusok találékony-
ságának, az isteni malaszt hatalmának és az áldozatkész-
ség szellemének egészen uj bizonyítékával találkozunk. 
Mondhatni, hogy Angolország meg fog térni, nemcsak 
mert ezt az Isten akarja, hanem, mert az angol katholi-
kusok is, mint a katholikusok sehol e világon, értenek 
prot. testvéreik megtérítéséhez. 

A protestáns angol lelkészeket a megtéréstől gyakran, 
mondhatni igen gyakran, sőt legtöbbnyire az tartja visz-
sza, hogy megtérésök következtében elvesztvén egyházi 
javadalmukat, mely rendesen jól jövedelmez, nem lesznek 
képesek családjukat rangjuk és műveltségüknek megfelelő 
állásban fentartani s gyermekeiket, kik az angoloknál 
tudvalevőleg számosau szoktak lenni, illő nevelésben ré-
szesíteni. Megtérni reájok nézve annyi, mint anyagilag s 
társadalmi állásra nézve családostól sülyedni s magát s 
gyermekeit a legkínosabb megélhetési küzdelmek próbájá-
nak kitenni. 

Mit tettek tehát az angol katholikusok, hogy pro-
testáns testvéreiknek ilyen esetekre nézve megkönnyítsék 
azt a lépést, melyet leikök üdvössége tesz kötelességükké ? 
„Az angol vértanuk szövetsége" (leage of the english 
martyrs) név alatt egyesületet alapítottak, megtértek gyer-
mekeinek nevelése végett. Es ez az egyesület a stonihursti 
jezsuiták és az oxfordi orsolyák buzgóságát véve segítsé-
gül, fiuk és leányok javára már működik. U. 

New-York, nov. 15. Amerikai zarándoklat Európa 
szentélyeihez. — 

Itt az Egyesült-Államokban a katholikusok nagy 
nemzeti zarándoklatra készülnek, melynek végczélja Róma, 
több európai szenthely meglátogatásával kapcsolatban. 
Kezdeményezője a kath. hit e nagy manifesztácziójának 
mgr Keane cz. püspök, a washingtoni katb. tudomány-
egyetem rektora. Az eszme akkor érlelődött meg lelké-
be Q, midőn Európában, Lourdesban és Rómában járván, 
látta az amerikai zarándokok nagy lelki épületességét az 
európaiakra nézve s a maguk nagy lelki épülését Európa 
nagy szentélyeiben. Itt általánosan meg van mindenki 
győződve, hogy ez az 1895-re tervezett zarándoklat rend-
kívül sikeres lesz. Az uj világ katholikusaiban igen élénk 
vágy honol az európai nagy szentélyek iránt, melyek ka-
tholikus szentélyek levén, az egész világ érdeklődésének 
a tárgyai. Különösen az Egyesült-Államok katholikusai 
fölött ez a vágy még mintegy honvágy magaslatára emel-
kedik fel, levén ők eredetökre nézve mindnyájan : irlan-
diak, angolok, németek, francziák, olaszok stb. euró-
paiak. Mi tehát ezekhez az európai szentélyekhez, melye-
ket az Isten malasztja szentelt meg és tett csodálatosakká, 

őú eredetünket átfonó történeti kötelékek által vagyunk oda-
füzve. Aztán mint katholikusok nem is hiányozhatunk — 
és ha hiányoznánk, nagy mulasztást követnénk el — 
európai testvéreink oldala mellől, midőn ők Európa ma-
gasztos emlékű szentélyeiben imádkoznak, s Rómában, az 
egyház feje előtt hódolva tesznek tanúbizonyságot az 
egész emberi nemnek nemcsak az emberi természetben, 
hanem az isteni fiúság » méltóságában való részvevésre 
hivatottsága s e hivatottságnak egységessége mellett. 0. R. 

IRODALOM. 
*** Az utolsó két egyházpolitikai törvényjavas-

lat. Irta Kováts Gyula. Budapest, 1894. Révai Leo ki-
adása, 8-r. 67. 1. Ára 80 kr. 

Tartalma a következő czimek alá van foglalva : Elő-
szó. Törvényjavaslat az izraelita vallásról. Törvényjavaslat 
a vallás szabad gyakorlásáról. Függelék. Törvénytervezet 
az izraelita vallásról. Törvénytervezet a vallásszabadság-
ról. Ebből a tartalomjegyzékből már magából is kitűnik 
annyi, hogy szerző nagy fába vágta a fejszét. Az utolsó 
pillanatban, miután a törvényhozó honatyák „bölcsesége," 
legalább a képviselőházban, már megszavazta s csaknem 
tapssal bocsátotta fel a korona felé vezető utján a „zsidó-
reczepczióról" szóló s a „vallás szabad gyakorlatáról" 
elnevezett tvjavaslatokat, szerző „megállj"-t, „vigyázz"-t 
és „tisztelegj"-et kiállt a kontár kodifikátoroknak a val-
lásügyi állami szabadelvű jogtudomány és szakértelem 
előtt. Fog-e valamit adni a szabadelvű törvényhozás a 
vele édes testvér szabadelvű jogtudományra és szakérte-
lemre, nem tudjuk. Annyit tudunk és már múltkor is 
kimondottunk, hogy Kováts Gyula szakszerű kritikájával 
a már már csaknem minden forumon keresztül hajszolt 
két tvjavaslatot bárdolatlanságából kifaragta s kóczos fé-
sületlenségéből kifésülte, a végett, hogy ha már tesz 
valamit a magyar liberálizmus a vallásügyi politikában, 
hát az európai és magyar színvonalon álljon. 

A mi a mű benyomásának egészét illeti, Kováts 
Gyula párját ritkító elmésség és szakértelemtől támoga-
tott erőfeszítése oda irányul, hogy az ország vallásügyi 
politikájának sugallásában s az állami hatalom fölött való 
vezérkedésben ne a kozmopolita zsidó szabadelvüség ke-
rekedjék felül, hanem a magyar protestáns szabadelvüség 
maradjon meg. Nekünk 10 millió katholikusnak, paritás 
czimén, csakis a prot. „jogi mult"-nak elmosodás elleni 
biztosításában való közreműködésünk árán jutattatik egy 
kis statista szerep a magyar nemzet életének vallási drá-
májában. 

Tehát „jogi mult"-tal biró magyar, prot., „keresztyén"4 

szabadelvüség contra tolakodó zsidó szabadelvüség; de 
szabadelvüség az egész vonalon, a-tól z-ig : ez Kováts 
Gyula röpiratának az éle. Igazi kereszténység vagyis 
katholiczitás csak annyi van benne, a mennyit az euró-
pai szabadelvüség által bálványozott államomnipotencziá-
nak belőle „bevenni" a maga exigencziáinak tudománya 
szerinti időről-időre tetszik. A napi sajtó a pillanatnyi 
megbüvölések és efemér elragadtatások hatása alatt él és 
működik ; mi az időszaki sajtó munkásai, a könyvírás 
nyugodt tárgyilagosságával, időnek és örökkévalóságnak 

i 
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valót, időben és örökkévalóságban megállót vagyunk kö-
telesek irni. Ebből a kötelességből kifolyólag mutatunk 
rá Kováts Gyula röpiratának fényes és árnyékos oldalaira 
egyenlő erővel s teljes részrehajlatlansággal. 

Érdemei Kováts Gyula röpiratának abban sarkalla-
nak össze, hogy hathatósan óvja a magyar törvényhozást 
az idegennek értelmetlen beszajkózásától s tekintélylyel 
figyelmezteti azt a magyar vallásügyi jogfejlődés történeti 
folytonosságára, és bár elvben az állami hatalom elkeresz-
ténytelenedésének szép simára mosott szavakkal való be-
kodifikácziója mellett kardoskodik, gyakorlatban s az 
életben vagyis tényleg (természetesen: bizonyos, „keresz-
tény-szabadelvüu következetlenséggel) a zsidó .vallásnak a 
„bevett", vagyis közjogi állású vallások sorából a csak 
„elismert" vagyis magánjogi állású vallások sorába való 
visszaszorítása, s a „bevett" vagyis tágabb értelemben vett 
államvallási jellegben csak az eddig „bevett" kath. egy-
ház és keresztény felekezeteknek hathatósan javasolt 
megtartása és megtartandósága által — Magyarország 
keresztény jellegének (ideig-óráig való vagy évtizedekre 
szóló, ameddig t. i. az általa is elfogadott ellenkező elv 
megtűri) fentartása mellett foglal állást. Es ez, ez az 
utóbbi, ez a részleges gyakorlati álllásfoglalás a keresz-
ténység mellett, a keresztény vallással barbár módra 
elbánni készülő miniszteriális tvjavaslattal szemben, szer-
zőre nézve már most is érdem ; a dologra, vagyis Magyar-
ország vallásügyi viszonyaira nézve pedig, relative, azaz 
a kormány javaslatai ellenében, szembetűnő előnynyel 
tetőződik be. 

Katholikus álláspontról, a mely az isteni kinyilatkoz-
tatott igazság, a jus divinum álláspontjával azonos, szólva 
a dologhoz, és a végső Ítéletbe befoglalandó legfőbb okokat 
tekintve : Kováts Gyula tervezete a kormány javaslataival 
szemben ugyan határozott n — minus malum ; de az 
állami hatalom elvi elkereszténytelenedésének benne való 
kimondása és benne javasolt elkodifikácziója miatt bizony 
— grande malum, akárhogy forgassuk a dolgot. Miért ? 
Mert kettőt nem lehet eltagadni. Első az, hogy Kováts 
Gyula röpiratának bevallott czélja a szabadelvű vallás-
politikai „reform"-nak a törvényhozáson és királyi sanction 
bizonyos szabadelvű korrektség és simaság által való ke-
resztül segítése. Második tény az, hogy az állami hata-
lomnak a keresztény vallás kötelező fenségétől való akár 
elvi, akár ténybeli éloldozkodása s „vallásszabadság" czi-
mén polgárainak is ugyanattól való elszcibaditása, bizony, 
nem végrehajtása az isteni törvénynek, hanem bűnös me-
rénylet a jus divinum ellen, a mi hogy a keresztény ki-
nyilatkoztatás, de az ész természetes világánál is — 
grande malum, azt hiszem, nem kell hosszasan bizo-
nyítani. 

= A Szent-Család Naptára. (Pécsett, Szeminárium. 
25 db 6 frt 25 kr; 50 db 12 frt; 100 db 22 frt 70 kr; 500 
db 110 forint; 1000 db 205 frt. Ki a pénzt előre küldi, 
bérmentve kapja.) Nem azoknak szól e figyelmeztetés, kik 
immár a XII. évfolyamot járó naptárt ismerik, mert ezek 
amúgy sem fogják elmulasztani e népszerű, olcsó és min-
den izében katholikus naptárnak terjesztését a nép között, 
hanem szólunk azokhoz, kik eddig még nem érdeklődtek 

a nép olvasmányai és nélkülözhetetlen naptárszükségletei 
iránt. Pedig a szellemi és erkölcsi világban tán még szi-
gorúbban érvényesül az az élettani elv, mint a tenyész-
életben, melyet köznyelven ugy szoktak kifejezni: Ki mit 
eszik, azzá lesz. Éppen most az időpont, midőn a nép 
beszerzi naptárait ! Kérve-kérjük tehát, önzetlenül és min-
den mellékérdek nélkül a nép érclekében annak barátait, 
hogy a Wajdics naptárának terjesztésében közreműködni 
szíveskedjenek. Kiállítás és olcsóság tekintetében bármely 
naptárral kiállja a versenyt, népszerűségre nézve nincs 
alkalmasabb, ezen kivül eleven, katholikus minden porczi-
kájában. Es az a mi szerény véleményünk, hogy mi a jó-
irányu bár, de nem határozott katholikus naptárakkal a 
nem katholikus népet amúgy sem téritjük meg, a jó 
katholikusokat pedig csak tisztán katholikus szellemi 
táplálékkal elégíthetjük ki. Ezek az olvasmányok midőn 
szórakoztatják, egyúttal hitüknek növelésére is szolgálnak. 
Melegen ajánljuk. ScholasztiJcus. 

Nyilatkozat. 

A „Legszentebb Rózsafüzér királynéja" cz. folyóirat 
alapitója, kiadótulajdonosa és szerkesztője ezennel tudatja 
a tisztelt megrendelőkkel, hogy e folyóirat szerkesztésétől 
visszalép. A legnagyobb hálaérzelmével köszönöm az Isten-
anyának, hogy nem tekintette méltatlanságomat, hanem 
saját ügyének szentségét, és e müvet tiz éven át annyi 
viszontagság közt fentartotta. Kimondhatlanul örvendek, 
hogy a Máriasterni árvaház nevében és apátom engedel-
mével e folyóirat tulajdonjogát a főt. Domonkosrendi atyák 
szombathelyi zárdájára ruházhatom. 

Máriasterni trappistazárda, Rózsafüzér ünnep 1894. 
P. Angelicus. 

Felhívás előfizetésre. 

Minthogy a szent Domonkosrendnek nagyon szivén 
fekszik a Rózsafüzér ájtatosságnak terjesztése, és minthogy 
különös körülmények kívánják, hogy a rend birtokában 
legyen ez ájtatosság terjesztésére egy alkalmas magyar 
füzet, ez okból a szent Domonkosrend szombathelyi zár-
dája a „Legszentebb Rózsafüzér királynéja" czimü havi 
füzetek kiadói és szerkesztési jogát, a Miriasterni árva-
háztól, illetőleg P. Angelicustól átvette. Ezen havi fiüze-
tek jövő 1895-ik év január 1-étől kezdve Szombathelyen 
fognak megjelenni és pedig az eddigi füzetek folyta-
tásaként, — ugyanazon nagyságban, ugyanazon alakban 
és ugyanazon feltételek mellett, miként eddig megjelentek. 

Ennélfogva tisztelettel felhívjuk az olvasóközönséget 
e füzet megrendelésére és terjesztésére. Az uj évfolyam 
képekkel lesz díszítve. Ohajtnók, hogy minden Rózsafüzér-
társulat és minden Máriatisztelő részt vegyen e műben. 

Kérjük az előfizetési pénzeket (egy egész évre 1 frt) 
nem Budapestre, hanem Szombathelyre a Domonkosren-
diek zárdájába küldeni. Kérjük az előfizetések mielőbbi 
megtételét, hogy tudhassuk, hány példányt nyomassunk 
a deczember hóban megjelenő első számból. 

A ki több példányt rendel, kedvezményben részesül. 
Még pedig : aki egy évre 10 példányt rendel egyszerre 
és egy czimre, az csak 80 krt fizet egy példányért: aki 
pedig 50 példányt rendel egyszerre és egy czimre, az 
csak 72 krt fizet egy példányért. 

Szombathely, Rózsafüzér ünnep 1894. 
A szerkesztőség. 
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V E G Y E S E K . 
— Változás a liatli. publicistika körében. Legkivá-

lóbb kath. lapszerkesztőink egyike, Rézbányay János, a 
„Pécsi Közlöny" nagytudományu, nagyérdemű kiadó-
tulajdonos-szerkesztője e hó elejével egészségi okokból 
megvált ugyan a szerkesztés gondjaitól, de nem a lapban 
való munkálkodás folytatásától. Oly kiváló szellemek mint 
ő, az oly égetően szükséges munkát, a milyen a közvéle-
mény .irányzása, sosem hagyják abba. Eljárását nagyon 
tudjuk méltányolni. Neve, sok más műve után, a lap ala-
pítása által, fényesen meg van örökítve Utódja a szerkesz-
tésben, jeles munkatársa, Lincab Adolf\ kit a katholikus 
lapszerkesztők még kicsi, de edzett hadában szivünk egész 
melegségével üdvözlünk. 

— A „Moniteur de Rome"-nah nincs szerencséje 
Rómában. Néhány év előtt, midőn már a 4-ik negyedévet 
kifizettük érte, egyszer csak azt a jelentést kaptuk, hogy 
a lap megszűnt, s majd igy lesz, majd ugy lesz. Most ez 
évvel újra megindult a „Nouveau Moniteur de Rome." 
De az sem fejezte be az évet. Valami hét hét előtt a 
szerkesztőjét, mint franczia illetékességűt, utasította ki 
Olaszországból az olasz kormány, október 23-án pedig 
magát a lap főszerkesztőjét, francziásan szólva direktorát, 
mgr Bogiin pápai kamarást deportáltatta a határra, mert 
elszászi honos. Annyi csakugyan tény, hogy mgr Böglin 
1882-ig, a midőn Rómába jött, a strassburgi egyházme-
gyében volt segédlelkész. Az olasz, a római papság kö-
rében nem találkoznék alkalmas, buzgó és önfeláldozóan 
munkás egyén egy franczia kath. világlap szerkesztésére 
és vezetésére ? 

— Egyetemes egyházi értekezlet, és a Prot. Irod. 
Társaság választmányi ülése volt Budapesten, a közelebb 
lefolyt „zsinat" alkalmával m. hó 14-ikén rendkívül érdekes, 
mozzanatokban gazdag lefolyással. Szó volt ez értekezleten 
a lelkészi értekezletek s a vallásos összejövetelek tartásá-
ról, mint az egyháziasság fölébresztésének és ápolásának 
hasznos és szükséges eszközeiről, továbbá a vallásos iratok 
terjesztésének ügyéről. Másnap, m. hó 15-én, a Prot. Irod. 
Társaság tartott választmányi ülést, melynek legfontosabb 
tárgya a népies kiadványok megindítása volt. Ezek szer-
kesztesével dr Kecskeméthy István budai h. lelkész biza-
tott, meg, ki a folyó évre tervezett 10 füzet szerkeszté-
seért 150 frt tiszteleletdijat kap, mig a szerzők ivenként 
16—35 forinttal fognak dijaztatni. Hegedűs Sándor vál. 
tag, országgyül. képviselő ezen alkalommal is megtette 
nemes ajánlatát, hogy a költségtöbbletet ő fogja fedezni, 
a miért a választmányi ülés hálás köszönetet szavazott neki. 

— Az „is" katholikusok sorából való Hohenlohe 
Klodvig hg, az uj német birodalmi kanczellár is. Ő is 
katholikus. Hogy milyen, megmutatta bajor miniszter-
elnök korában. 0 indította meg a diplomácziai mozgalmat 

az infallibilitás definicziója ellen s már előbb is általá-
ban Bajorországban oly bajortalanul és katholikus-ellenesen 
gazdálkodott, mondhatni, garázdálkodott a kormányzás 
minden irányában, hogy az 1869-iki bajor képviselővá-
lasztások kormányellenesen ütöttek ki, minélfogva a bajor 
felsőház nem sokára az egész Hohenlohe-minisztériumnak 
bizalmatlanságot szavazott, és pedig ugy, hogy e sza-
vazásban részt vettek a királyi ház herczegei, még pedig 
maga a mostani király és királyi regens-herczeg is, fiával, 
a trónörökössel együtt. Egyébiránt az uj német kanczel-
lár már 75 éves, tehát meglehet, hogy valamit tanult 
azóta. Hohenlohe bibornok a kanczellárnak édes testvére. 

— Világtörténelmi nevezetességű jelenség az, a mi 
most Belgiumban készül. Az elfajult keresztény monar-
chiák, az elkereszténytelenedett állami hatalmak és tör-
vények, a kath. egyház püspökeit, mint ilyeneket, részint 
már kizárták a törvényhozás termeiből, részint kizárni 
készülnek abból. Most mit tervez a belga katholikus nép ? 
Azt, hogy Belgiumnak a senatusból kizárt püspökeit 
valamennyit beválasszák ugyanoda a tartományi tanácsok. 
A trónok, monarchiák, a kormányok kizárták, a nép, a 
demokraczia visszaviszi az egyház fejedelmeit a népek 
törvényhozásába. Uj korszak küszöbén állunk. A „gesta 
Dei per reges et principes" után következik a „gestorum 
Dei per populum" korszaka, — a hol a népnek igaz 
lelkipásztorai vannak. 

— Rendkívüli idők — rendkívüli eljárásokat köve-
telnek. Istennek rendkívüli malasztosztogatásaival járnak. 
Ágostában, Bajorország e nevezetes városában, szokásba 
jött a templom napját vagyis az u. n. búcsút 3 napi szent-
gyakorlatokkal kötni össze férfiak számára. Az ily szent-
gyakorlatok világi férfiak számára annyira beváltak, hogy 
már nemcsak templom-napján, de mikor is gyakrabban 
egy-egy év alatt rendeznek ily szentgyakorlatokat a plé-
bánosok és szerzetes rendházak. Az ügyet, ugy látszik, a 
szentferencziek, ezek a mindenütt népszerű szerzetesek 
vették a kezükbe. Legközelebb farsang táján lesz Ágos-
tában ilyen szentgyakorlat világi férfiak számára. A költ-
ségeket részint jótevők adakozásából, részint a részvevők 
fizetéséből fedezik, ugy hogy a legutóbbi ilyen szentgya-
korlat Ágostában 3 és 1/2 napra kiterjedve potom 6 már-
kába került egvnek-egynek teljes ellátással. Missziók és 
ilyen szentgyakorlatok férfiak számára, — a nők nőzár-
dába vonulhatnak vissza, — rendkívül üdvösen hatnak a 
hitélet felfrissítésére. 

— Németországban van 15,200 katholikus pap és 
15,050 protestáns lelkész. 

— Aron, Mózes testvérének, a főpapnak sirja, tudva-
levőleg Hor hegyén van, a hajdani Idumeában, a mai 
török Arabia Petraca egyik tartományában. A sir feletti 
ősrégi mauzóleum roskadozó állapotba került s a török 
kormány azt a török mosék alapitványi javainak jövedel-
méből restauráltatja. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcz.a 8. sz.) 
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KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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Budapesten, november 17. 40. Ií Félév. 1884 

Ë Megjelenik e lap heten- Ë 
: ként kétszer : l 
Ë szerdán és szombaton. \ 
\ Előfizetési dij: \ 
Ë félévre helyben s posta- ë 
Ë küldéssel 5 f r t . ë 
E Szerkesztő lakása : z 
\ Budapest, \ 
\ VI., Bajza-utcza 14. sz., \ 
l hova a lap szellemi ë 
Ë részét illető minden Ë 
Ë küldemény czimzendő. Ë 

Ë Előfizethetni : 
Ë binden 5 
Ë kir. postahivatalnál : E 
Ë Budapesten a szerkesz- E 
Ë tőnél, és Nagy Sándor ë 
Ë könyvnyomdájában, Ë 
Ë IV., Papnövelde-utcza \ 
Ë 8. sz. alatt, hova a ë 
Ë netaláni reclamatiók is, \ 
Ë bérmentes nyitott Ë 
Ë levélben, intézendők. \ 

\ székesfehérvári katholikus nagíjgijülésne^ 
tisztelel üdvözlet es Istentől mindeneket újjáteremtő sok áldás ! 

Hol kezdjük? ) 

Evek óta forrongnak hazánkban a kedélyek. 
A kath. egyház 8 százados ura lmának várai t 
egyiket a másik után veszi be az ellenség. Min-
den vallásos kebel érzi, hogy harcz nélkül még 
a meglevőket sem t a r tha t juk meg, annál kevésbé 
vivhatjuk vissza az elveszetteket. De a harczhoz 
hiányzik a kész hadsereg. T o b o r z a n i , s z e r v e z n i , 

begyakorolni kellene. Anyag volna hozzá. Szüle-
t e t t tisztjei, a papok sem hiányoznak. Ezek 
azonban még a fölött sem tudnak megegyezni: 
hogyan is fogjanak a nagy munkához?2) És de-
liberante Roma . . . 

Ebből látszik, hog}?'a lelki fegyelmezés, melyre 
hadseregünknek szüksége volna, nem oly egy-
szerű dolog, mint egy világi tábornak összeállí-
tása, fölfegyvérzésé és begyakorlása. Ez milliókba 
és testi fáradságba, amaz lelki fáradságba kerül. 
Ha mi milliók árán nekünk megfelelő harczoló 
tábort tudnánk egybeszedni, a csalódásokkal, ke-

Rendkívüli figyelmet é r d e m e l ! A szerli. 
2) Sok papnak, sajnos, eszeágában sincs hozzáfogni , 

mert hisz ime régi módon korteskednek és szavaznak a 
keresztény vallást kiölő liberálizmus uralma mellett. 

A szerk. 

serüségekkel, veszteségekkel és a végképpeni leve-
retés kilátásával teljes elmúlt esztendők a l a t t 
már talán előteremtettük volna a szükséges mil-
liókat és készen állanánk. De az a lelki fárad-
ság, az a lemondás és önfeláldozás, melyre szük-
ségünk volna az acies bene ordinata létesitéséhez, 
az nagyon keserű kenyér. Nem csoda, ha forgat-
juk : hol is kellene beleharapni ? Nem csoda, ha 
versengünk azon: kinek is kellene beleizlelni és 
ra j ta rágódni? 

E becses lapokban is sokféle tanács volt 
már adva erre nézve. Iskola, sajtó, autonomia, 
katholikus körök, nagygyűlések, esperesi gyűlé-
sek stb. mind hangsúlyozva voltak, sőt türel-
metlenül követelve vannak, mint olyan eszközök, 
melyekkel talpra lehetne állítani a kath. Ma-
gyarországot és minél hamarabb leverni a győ-
zelmi mámorában ha tá r t ismerni nem akaró 
zsidó-liberális tábort . 

Azt senki sem tagadhat ja , hogy ezek mind 
szükségesek a szervezkedéshez. De hogy elégsé-
gesek volnának arra, hogy velők egy lelkesült, 
győzni vagy halni elszánt táborrá alaki thatnók 
át a mi mozdulni nem akaró kath. nagy töme-
günket, ezt én bátor vagyok kétségbe vonni. 

Mert nézzünk csak szét! 
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Kik ellen kell nekünk kath. politikai pártot 
alakítani ? x) 

Mindaz ellen, a mi a földön hatalmat képez : 
erő, uralkodás, pénz, sajtó, közvélemény. Nincs 
az a földi viszony, melybe ezek bele nem ját -
szanának. Nincs az a mozdulata a halandónak, 
mely ezek valamelyikével nem találkoznék. 
Nincs oly tér az ember magán, családi, polgári, 
községi és állami életében, melyen ezek érvé-
nyesülni nem akarnának. Ezek t a r t j ák lefoglalva 
az összes állami és társadalmi életet. Velők tar -
tani : pénzt, támogatást , haladást biztosit. Elle-
nök állani: szegénységgel, mellőzéssel, há t ramara-
dással, vereséggel, gúnynyal fenyeget. Mindez 
tehát ma ezer szállal fűzi az embert azokhoz, 
kik a hata lmat kezökben ta r t ják . Ezt a hata lmat 
tehát bátran nevezhetjük annak a pokoli ha ta-
lomnak, melynél nagyobbat az Üdvözitő sem 
tudott mondani, midőn oly ellenfelet akar t meg-
jelölni, mely az ő isteni befolyásának, a megvál-
tás és megszentelés nagy munkájának érvénye-
sítése ellen tör. 

Ez volna tehát a legyőzendő ellenség. 
Milyen hadsereget kell ez ellen felállítani? 
Alig szükség részletezni, hogy ennek a had-

seregnek oly vitézekből kell állania, a kik el 
vannak szánva: először, szakitani a mostani po-
litikai hatalomnak minden tényezőjével; azután 
eltűrni minden gúnyt és erőszakot, melyet ez a 
hatalom anyagi erejével, pénzével és sajtójával 
kifejteni képes; elviselni minden kárt, mely a 
tehetségérvényesités, kenyérkereset, jogszolgálta-
tás terén esetleges mellőzések, nyilt és t i tkos 
hátraszoritások alakjában fölmerül. 

Mert ne hasonlítsuk mi a mi pár tunka t 
más ellenzéki pártokhoz. Ezekre akárhogy fene-
kedik is az uralkodó párt, nem meri, sőt nem 
is tudja végletekig üldözni; mert vele ugyan-
azon erkölcsi alapon áll, az úgynevezett szabad-
elvüség közösen imádott bálványának szolgálata 
alapján. Ez a bálvány tehát védi őket az erköl-
csi agyonveretéstől és anyagi tönkretételtől . De 
a ki ettől a bálványtól eltér, annak a számára 
nincs irgalom-kegyelem. Az a mai uralkodó ha-
talom és közvélemény előtt hazaáruló, kiátkozott, 
a hit bármily uton-módon megsemmisíteni sza-
bad, sőt kötelesség; mert élni nincs joga. Még 

A pártalakitás nem czél, csak eszköz. A végezel, 
akárhogy alakuljon s akármily nevet kapjon a mi pár-
tunk, — visszahelyezni a keresztet a magyar koronára, 
vagyis visszaállítani Magyarország állami hatalma felett 
a keresztény vallás uralmát. A szerk. 

becsületes nevet sem akar ju t ta tn i neki. Hiába 
vivta ki például a belga kath. pár t a politikai 
uralmat, a liberálisok előtt csak a mély megve-
tést kifejezni akaró „klerikális" a neve. Már 
ezzel jelezni akarják, hogy soha sem fogják el-
ismerni oly tényezőnek, mely joggal birna a mai 
társadalom kormányozására. A katholiczizmusnak 
az ő szemökben csak a rabszolgaság-, az ő di-
adalszekerök tolására van joga. Mihelyt többre 
vágyik, écrasex l ' infâme a sorsa. 

Honnan fogunk mi ilyen párthoz ilyen min-
denre elszánt vitézeket toborzanif 

A közönyös katholikusok közöl b izonyára nem. 
S ide tartozik csekély kivétellel a középosztály, 
t ehá t épp azok, kik a közélet terén mint inté-
zők szerepelnek. Ezek lélekben össze vannak 
forrva a szabadelvüséggel. Ezek politikailag lehet-
nek különböző párton, de a liberálizmusban 
mindnyájan találkoznak, a mint tapasztaltuk a 
kormány egyházpolitikájának bizalmat szavazó 
megyegyüléseken. Ezek némely része igen jó 
barátságban él velünk. Szivesen eljönnek aszta-
lunkhoz, néha templomba is. Elfogadják iskola-
székeinkben az elnökséget és egyik-másik fejt is 
ki több-kevesebb buzgalmat az iskolák, templom-
építés stb. körül. De hogy szakítsanak liberális 

I elvtársaikkal s a közvéleményt gyártó zsidó 
lapok gúnyjára a polgári házasság és függelékei 

; ellen merjenek szót emelni, vagy éppen „kleri-
kális" pár t alakitásában részt venni, ezt már 
ugyan senki sem meri tőlök várni. 

Nem marad tehá t számunkra más anyag, 
mint a hivő nép milliói, azé a hivő népé, mely 
még templomba jár, gyónik stb., mely egy szó-
val még éhezi és szomjúhozza a vallás igaz-
ságait. 

De nem is kellene nekünk egyéb, csak ezek 
a még h'.vő kath. milliók ! Ezek vannak annyian, 
hogy lehetne velők parlamenti többséget csi-
nálni . . . ha ez már kész anyag volna kezünk-
ben a politikai szervezésre; ha csak az kellene, 
hogy a tisztikar őket sorakoztassa, vezényszóra 
oktassa, vivni tan i t sa és ütközetbe vezesse! 

Ez esetben már csakis a begyakorlás hiány-
zanék, a mit helyenkint a kath. körök, vidéken-
kint a gyűlések igen szépen teljesíthetnének. 

S valóban igy hiszi ezt egy napilapunk 
czikkezője, a ki szerint a hadsereg is készen 
van, a tisztikar is, csakis az van hátra, hogy a 
t isztikar élire álljon a kész hadseregnek. Ugyan-
csak ilyenformát bizonyitgat ugyanazon lapban 
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egy másik czikkiró a Religióban föl te t t azon 
kérdésre : „vezéreink ki is lépnek a küzdőtérve, 
de hol van az őket támogatni hivatot t seregi" 
hivatkozva a már megta r to t t gyülásekben részt-
vevő ezernyi ezerekre és a polgárok millióira, 
kiket az ilyen gyűlések vannak hivatva egybe-
gyűjteni, öntudatra ébreszteni. Azért sürgeti 
mindkét czikkező a beleugrást in médias res. 

En azonban egészen más véleményben 
vagyok ! 

Abban, hogy hiveink milliói nemcsak hogy 
még nem kész hadsereg, hanem hogy ez idő sze-
rint még nem is kész anyag arra, hogy velők 
Belgium és Németország példájára elszántan 
harczolni tudó kath. politikai pár to t alakítsunk. 

Nem kész anyag pedig azért, mer t nincs oly 
papsága, mely belőlök ilyen anyagot gyúrt volna 
s mely most mint tisztikar a politikai szerve-
zést egyszerűen rövid uton teljesíthetné. 

Megjegyzem, hogy csak általánosságban be-
szélek. melynek keretében mind a papságot, 
mind a híveket illetőleg szívesen ismerek el ki-
vételeket. 

Tudom, hogy ezzel az állítással nagy ellent-
mondást idézek fel. De erre engem szomorú 
tapasztalataim kényszerítenek. 

Nem vagyok már gyerek ember. Régen ka-
pálgatok az Ur szöllejében; meg-megfordultam 
különböző vidékeken, s figyelmem tá rgyá t min-
dig az képezte: milyen a nép? s milyen a vi-
szony közte és pásztora között ? 

Az eredmény ritkán mutatkozot t kielégí-
tőnek. 

Néhol a hithidegség már a nép, kivált a 
férfiak soraiban is ijesztő mértékben pusztít. 
Máshol a templomok telvék, a gyóntatószékek 
körül látni csoportokat. De ez többnyire csak 
külső, gépies szokásszerüség, mely a lélek mélyét 
nem hat ja át. 

S ehhez képest a viszony is a pásztor és 
nyája közt ritkán örvendetes. Kölcsönösen telve 
vannak egymás elleni panaszszal. Olykor a vi-
szonyos elkeseredés nagyon is hangosan nyil-
vánul. 

Röviden szólva azt az általános állapotot 
lehet népünk millióinál jelezni : hogy nincs át-
hatva hitének igazságaitól oly mélyen, oly tuda-
tosan, a mint kellene arra nézve, hogy a föntebb 
vázolt ádáz ellenséggel sikeresen küzdhessen. 
Nem oly szilárd a meggyőződése, hogy a félem-
letes ellenség az ő hatalmának és ármányának 

ezer eszközeivel meg nem tántor í thatná . Nem 
t a r t j a hitének érdekeit oly mindenekfölött drá-
gáknak, hogy azokért áldozni és esetleg szenvedni 
k i tar tóan kész volna 

S mindenekfölöt t : nincs az a feltétlen bizo-
dalma lelkipásztorai iránt, hogy midőn válasz-
tania kell ezek állításai és az ellentábor nagy-
hangú vezéreinek állításai között , minden körül 
mények közt lelkészeinek higyen és tántor í tha-
ta t lanul melléjök sorakozzék. 

Vegyük a dolgot gyakorlati lag. Van egy 
választókerület, melyben a kath. választók abszo-
lút többséget képeznek. A községekben azonban 
a tisztviselők és az urak mind az ellenkező 
párton vannak, s a hatalom, pénz, furfang és 
ékesszólás minden eszközét felhasználják arra 
nézve, hogy megfélemlítsék és el tántorí tsák a 
népet attól, a szerintök hazaáruló, butí tó és 
minden gonoszt magában rej tő papi párt tól , 
melynek zászlaját úgyszólván csak a pap lo-
bogtat ja . Mily mérhetet len bizalommal kell egy 
ily népnek papja i ránt eltelve lenni, hogy min-
den ravasz ráfogások és rágalmak közt csak 
ennek hig}^en, s hogy azokkal szemben, kikhez ezer-
féle anyagi érdek fűzi s kik vele boszujókat oly 
sokfélekép tudják éreztetni, csak a mellett álljon 
rendületlenül. 

Ket tő kell tehá t hogy azokra az emlegetet t 
milliókra biztosan számithassunk: először, az az 
erős hit, mely hegyeket mozdit, ós másodszor, 
ennek alapján föltétlen bizalom, szeretet és nagy 
rabecsülés az ő lelkipásztoraihoz, melyet ne 
ingathasson meg sem rágalom, sem félemlités. 

Hol találjuk meg ezeket? 
A felvidéket nem ismerem, csak hallomás 

és leírások után. Ezek szerint ot t még leginkább 
megvan népünkben ez a két kellék s azért ot t 
talán már most is hozzá lehet fogni a kath. polit, 
pár t alakításához, 

De nézzünk a magyarság- és németség-lakta 
katholikus vidékekre, hol a mi millióink nagyobb 
tömegekben vannak s azért ot t biztos kerüle-
tekre lehetne vagy kellene számitanunk. Eger, 
Szeged, Kecskemét, Kalocsa, Félegyháza környé-
kének, Csikmegye stb, kath. magyarjai , és Dél-
Magyarország tulnyomólag kath. németektől la-
kot t tá jai hogyan állanak e tekintetben ? 

Egy cseppet s,em biztatólag ! Itt formális 
hitéletről nem is beszélhetünk. Egyesek emelked-
hetnek ki ily irányban, de a tömeg csak ma-
terialis vallásosságot tanúsít. Délvidéki németje-
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ink vallási elvadulásáról meg éppen szomorn 
adatokat szolgáltatnak a tapasztalások és útleírá-
sok. Tehát éppen az az elem, mely hazájában és 
Amerikában mintaképe a vallásáért minden té-
ren elszántan cselekvő és küzdő katholikusnak, 
az nálunk megfordított képet mutat . 

Ilyen milliókra, tisztelt paptársaim, nem 
számithatunk a kath. pár t alakításánál. Lehet, 
hogy minden kerületben össze lehet hozni né-
hány párthívet, de hogy a katholikus választók 
többségét megnyerjük annak az uj pártnak, mely 
legelső sorban vallási érdekeink megvédését 
vagy visszavivását tűzi ki czélul, ahhoz egy 
szikra remény sincs. 

Ehhez előbb ezt a nagy tömeget izzóvá kell 
tenni, hogy égjen szivében a vallásos bozgalom 
tüze, hitének lángoló szerelme. 

Ennek felgyulasztásához pedig, hogy mi szük-
séges, kell-e ezt magyarázni ? 

Mindenek előtt nekünk papoknak kell égnünk 
ettől a szent tűztől; m e r t a m i h i d e g , az n e m 
gyújthat . 

Ott kell tehá t a dolgot kezdenünk, a hol 
német és belga testvéreink kezdték: a temp-
lomban és iskolában. 

Ha minden papnak első és fő törekvése 
lesz a lelkek üdvözitése; ha az igazi evangéliu-
mot prédikálja s ezt első sorban ő maga t a r t j a 
meg; ha életmódjában kétségbevonhatatlanul ta-
núsí t ja , hogy ő maga is át van hatva szent 
vallása igazságaitól s ju ta lmát nem az anyagi-
akban keresi, hanem az örökkévalókban; ha ön-
feláldozólag működik az oltárnál, a gyóntató-
székben és a betegek ágyánál; ha lelkesen ellátja 
iskoláit; ha ápolja azokat a társulatokat , melyek 
a hitéletet gyarap í t ják ; ha egyszóval a buzgalmi 
téren semmit sem mulaszt el, a mivel önmaga 
és hivei szivében az öntudatos mély hitet föl-
keltse és erősítse : 

Akkor hivei mindinkább meg fognak győ-
ződni arról, hogy kath. hitök a legdrágább kincsök, 
melyet gyakorolni s ha kell, minden áldozat 
árán és minden téren meg kell védeniök. 

Akkor hivei természetesnek fogják tálálni, 
hogy ezt a hitet a politikai téren is minden 
eszközzel védeniök kell s ekkor könnyű lesz 
őket kath. pol. körökben is tömöríteni. 

Akkor, ha az ellenfél azzal áll elő, hogy a 
vallás nincs veszélyben, hanem csak a papok 
féltik az ő konczaikat: hogy a pap csak but í t ja 
a népet, mert ő maga sem hiszi azt. a mit 

prédikál; hogy csak bolondítja a népet, mer t 
vizet prédikál s ő maga mindenféle élvezetnek 
rab ja : a nép látni fogja, hogy ez mind hazugság, 
mer t az ő papja mindennek élő czáfolata. 

Egyszóval ekkor a nép feltétlenül bizni fog 
papjában, feltétlenül hinni fog neki és megy 
utána a választó urnákhoz is ; mer t őszinteségéről, 
önzetlenségéről, i rán ta való lángoló szeretetéről 
rendithetet lenül meg van győződve. 

A német és belga papok legelső sorban igy 
nyerték meg és t a r t j ák lefoglalva népeik millióit. 

Nem a zöld asztalnál, nem a pol. gyűlések 
szószékein kezdték, hanem a templomban, isko-
lában és a buzgalom ezer más terén. 

Mert tulajdonképpen az a politika nem is 
fő kenyere a papnak. Nem is ér t hozzá és nem 
is bir hozzá kedvvel, készültséggel mindenik. De 
ha ő a buzgalmi téren megteszi a magáét, akkor 
nem is szükséges neki okvetlenül vezérszerepet 
játszania a politikában. Elég neki azt mondani: 
a jó katholikusnak ehhez a párthoz kell tartoznia 
s ezekre a pol. vezérekre kell hallgatnia. Népe 
meg fogja őt érteni s a tulajdonképeni politikai 
működést elvégzik a világi elemek, a m e l y e k e r r e 
hivatvák s a melyekben ily körülmények közt 
nem lesz hiány. 

Megengedem, hogy mind ennek létrehozására 
nagy fordulatnak kell beállani a mi életmódunk-
ban. Hogy népünket igy átalakítsuk, első sorban 
magunkat kell á talakí tanunk. Több időt kell 
töl tenünk a templomban, gyóntatószékben, bre-
viáriumozással, az iskolákban, mint a kaszinókban, 
vadászatokon, kártyaasztal mellett, vig czimbo-
rák közt. 

Nagyon tapinta tosnak kell lennünk a pár-
bér, stóla stb. követelésénél, ellenkezőleg gyako-
rolnunk kell a jótékonyságot minden alakban, 
hogy elmondhassuk sz. Pál la l : „Nem keresem a 
t ieteket , hanem titeket." Tapasztalás szerint a 
nép semmi miat t nem idegenedik ugy el papjá-
tól, mint ha ezt kapzsinak, a földi javak után 
esengőnek látja. A legtöbb helyen ez szüli az 
idegenkedést a pásztor és nyája közt. 

Szelíden, atyailag kell bánnunk híveinkkel. 
Oh mennyi szomorú izetlenkedés, gyűlölködésnek 
oka a durva bánásmód! 

Igyekeznünk kell népünknek minden rétegét 
á j ta tos és jótékony egyesületekbe és hasznos 
szövetkezetekbe bevonni és ezek által minden 
korú és állapotú híveinket a keresztény szellem-
től á tha to t t tevékenységbe bele iskolázni. 
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A mi szokásos magyaros lelkipásztorkodásunk, 
mely csak misézés, prédikálás, provideálás, te-
metés, egyszóval az elkerülhetetlenek végzésére 
szorítkozik, soha sem volt ugyan tulajdonképpen 
elég, de ma föltétlenül nem elég oly erős hit-
élet kifejtésére, mely a minden oldalról felsza-
badí tot t és ránk özönlő vallástalanság és er-
kölcstelenség ellen gátot álljon. Ezerféle köte-
lékkel kell ma népünket hitének minden vonat-
kozásához fűzni, minden mozdulatában lefoglalni ; 
mert különben lefoglalja más. 

A német papokról olvassuk, hogy azok a 
többek közt szombat délutántól kezdve vasárnap 
estig folytonosan hol oktat ják, hol gyónta t ják a 
különféle testvérületek tagjai t , a melyek mind-
egyikének ki van e czélra jelölve a hónap vala-
melyik vasárnapja. 

Ezeknek buzgó tevékenységét tanulmányozva 
s a mienkkel összehasonlítva mer te Paska a 
magyar papokat buzgalomhiányról vádolni. 

Mi persze kényelmesebbnek találnók a mos-
tani magyaros pastorat iót folytatni s midőn a 
veszély fenyegetésére politikai sikereket akarunk 
elérni, gyűléseket ta r tva néhány lendületes szó-
noklattal népűnk millióit kath. pártszervezke-
désbe rövid uton beleugratni. Hisz a zajos poli-
tikai szereplés nekünk mindig kedveltebb elemünk 
v o l t . m i n t a zajtalan önfeláldozó lelki munka• 
De ha in natura saltus non datur, még kevésbé 
in supernaturalibus. A kath. politikának pedig 
az élő hit természetfölött i alapján kell felépülni, 
máskép csak kártyavár lesz az, mely csak holmi 
felsőőri csalódásokat eredményez. 

Alkalmasint ezen alap hiányának szemlélete 
az oka annak, hogy az a sokat emlegetet t és 
biz ta tot t vezérkar nem mer határozot tan kilépni 
s a késznek hirdetet t hadsereg élére állani. Ép-
penséggel nem lá t ja a kész hadsereget, de még 
a hadseregnek való kész anyagot sem. Sőt azt 
sem látja, hogy az a testület, mely hivatva 
volna ezt az anyagot előkésziteni, komolyan 
hozzá látna e részben való mulasztásait pótolni. 

Signum magnum apparebit , mikor a magyar 
papság ennek a. kötelességének teljes tuda tá ra 
ébred és hű teljesitésére kilép. Az egyház és 
iskolának számos ügye fog azonnal anyagilag is, 
szellemileg is föllendülni, s evvel fogjuk népűnk 
és a világ előtt dokumentálni, hogy komolyan 
megmozdultunk és legszentebb érdekeinkért ál-
dozatokat is tudunk hozni verejtékben és pénzben 
egyaránt. Mig ez meg nem történik, addig senki 

sem fog komoly jelentőséget tulajdonitani a mi 
fegyvercsörgetéseinknek. Csakugyan nem lesznek 
ezek egyebek parádé-felvonulásoknál. 

Eddig a magyar papság, mint testület , sem-
mi jelét nem adta együttérzésének és működésének 
nagy czéljai érdekében. 

Hogy csak egy példát emlitsek, 10 éve 
annak, hogy a püspöki kar 20 ezer for int ta l 
megalapi to t ta a magyarországi kath . tani tók 
segélyalapját, azon czélból, hogy tanitóink anyagi 
segélyzésével szorosabban csatoljuk őket kath. 
tanügyünkhöz, ezen egyik legféltősebb kincsünk-
höz. Minden egyházmegyében fel volt hiva a 
papság is, hogy a segélyalap gyarapitásához egy 
vagy más" alakban hozzájáruljon. Tet ték is ezt 
sokan. De ha lát juk, hogy 1893-ban 20 egyház-
megyéből csak 2423 forint gyűlt be a pártoló 
és rendes tagoktól, akkor elképzelhetjük, hogy 
a tani tók rendes tagsági diján kivül mily cse-
kély lehet ebben a papság hozzájárulása, mely 
pedig csak évi átlagos 50 krajczáros befizetés 
mel le t t maga rámehetne 3—4 ezer forintra. 

Mily dicső és állandó demonstrat io lenne ez 
részünkről! Mennyire megmuta tnók ezzel urbi et 
orbi, hogy nem csak beszélni és czikkezni tudunk 
ünnepies a lkalmakkal legszentebb ügyeink mel-
let t , hanem azokért zaj ta lan hétköznapi k i t a r t ó 
csekély áldozatokat is tudunk hozni. 

És hány ily 50 krajczáros demonstrat io 
kitelnék tőlünk évente, a nélkül, hogy megérez-
n ő k ! Csak erős testületi szellem és legszentebb ér-
dekeink mély átérzése k e l l e n e hozzá . 

Ez tenné a magyar papságot a hivek sze-
mében tisztelt té, az ellenség előtt pedig ret-
tegetté. 

E nélkül minél többet beszélünk és i runk, 
annál kevesebbre vesznek bennünket. „Mert csak 
szólni serény, de egyéb jót tenni csekély vagy!" 
igy szólnak Vörösmartyval. 

Elmondtam meggyőződéses őszinteséggel, 
hogy nézetem szerint hol rejlik az oka annak, 
hogy annyi biztatásra és riadófuvásra nem birunk 
Kárpátoktól Ádriáig megmozdulni? 

Egy országnak a kath. köztevékenység, a 
ka th . 'módon gondolkozó, érző és élő polgárok 
alkotmányos együt tmunkálása u t j án való poli-
t ikai regenerat iója oly óriási nagy dolog, hogy 
annak a legmélyebb alapot kell vetni. Ezt pedig 
nem vethet jük meg néhány külső intézménynyel, 
h a n e m c s a k i s u g y , ha a polgárokat kath. módon 
hinni, érezni, élni és tenni megtanítjuk. 
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Ezt megcselekedni csakis mi kath. papok 
vagyunk hivatva. 

Első sorban tehát a buzgalmi téren kell 
meghódítani, megnyerni a mi kath. népüúk 
millióit. 

S ha ezek a milliók öntudatos katholikusok 
lesznek, akkor meg fogják érteni, mi forog ve-
szedelemben s mi a tennivaló ? Akkor lelkesülten 
fognak bennünket követni a politikai téren is, 
megteremtik a hithű parlamenti többséget s lesz 
ismét kath. Magyarország, melynek újra az lesz 
a j e l s z a v a : I s t en , k i r á l y , h a z a ! * ) Simplicius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. ' 
Budapest, nov. 16. Ábrányi Kornél képviselő beszé-

déből az a részlet, melyben a szabadelvű vallásügyi poli-
tika által keresztény vallásos jellegétől megfosztott magyar 
állami hatalom visszavezetését a keresztény vallás előtt 
való meghódolásra, valamint az erre szolgáló országos 
pártalakulást a parlament szine előtt jogosnak, törvény-
szerűnek és alkotmányos eljárásnak elismerte. 

„Azt hiszem, hogy nem állok e Házban egyedül 
azon nézetemmel, — ámbár, ha egyedül állnék, akkor is 
kimondanám (Halljuk! Halljuk!), hogy azon harcz, me-
lyet a tisztelt kormány egyházpolitikája ezen országban 
felkeltett, ha a döntő ütközetben a kormány javára dőlt 
is el, de be nem végződött, mert a kormány a legyőzött 
ellenféllel sem békét nem tudott kötni, sem azt végkép 
nem tudta megsemmisíteni. Igy azon kérdések és szenve-
délyek, a melyek az egyházpolitika talajában mély gyöke-
ret vertek, az egyházpolitikai javaslatoknak akár szente-
sítése, akár törvénybe iktatása által a napi rendről le 
nem parancsolhatok, hanem részben folytatni, részben 
újra kezdeni fogják a harczot a keresztülvitel stádiumában 
vagy a gyakorlati életbe való beilleszkedés proczessusában. 
Es ez természetes, mert a kormány egyházpolitikájának 
már objektiv tartalma is oly nagy ugrást képez a létező 
állapotokhoz képest, hogy ha ezen ugrást az évtizedeken 
át tartott, részben opportunisztikus, részben konzervatív 
kormánypolitika után a radikálizmus ha tényleg az or-
szág nagy numerikus többsége követelte volna és ha 
mindenben elő lett volna készitve : a nép értelmi színvo-
nalától a közigazgatási technikáig — még akkor is ki-

x) Forró köszönet a lelkes plébános urnák e mélyre-
ható szózatáért, mely nagyon, de nagyon beleillik a Re-
ligio-Vallás keretébe, melyet legújabban is, f. évi szep-
temberben, igy mutattunk be Magyarország papságának: 
„Ez a lap lustrumok óta leghangosabban hirdeti, mint 
egy második keresztelő János, a vallásosság, a katholikus 
vallásosság uralomra emelésének útját s módját a poltti-
kában is. Ha ma kérdezne valaki, most is csak ugyanazt 
t el elnök, a mit évek előtt kezdtünk hirdetni, t. i. hogy 
Magyarország politikai újjászületésének alapja és föl-
tetele tulajdonképp Magyarország katholikus papságéinak 
újjászületése és e papság pásztoráeziójának nagyban való 
uj fellendüléseReligio Vallás, 1894. II. 19. sz. 147 col. 
1. hasáb. 

mondhatatlan lenne a rázkódás az átmeneti stádiumokban 
és a gyakorlati életbe való beilleszkedésnél. 

Mennyivel nagyobbnak kell lennie a visszahatásnak 
és a rázkódtatásnak, tudva a tényt, hogy a vajúdó ese-
mények a maguk erejéből nem tudták megszülni az egy-
házpolitikai reformokat és a kormánynak császármetszést 
kellett alkalma'/nia, hogy azokat a világra hozza. (Derült 
ség balfelől, mozgás jobbfelől.) Mennyivel nagyobbnak 
kell lennie a visszahatásnak és rázkódtatásnak, tudva azt, 
hogy ezeket a reformokat nem az ország numerikus több-
sége követelte, hanem a kormány és szövetségesei, meg-
engedem, igen ügyes taktikával tudták reá erőszakolni az 
ország numerikus többségére. Erre nézve a statisztika 
nagyon egyszerű. Mert az egyházpolitikai reformok a 
katholikusoknak igen kevés százalék kivételével nem kelt-
hettek, nemcsak azért, mert a házassági dogmát rideger» 
visszautasítják és az elválást rövid uton végzik el, mint a 
hogy VIII. Henrik angol király feleségeitől elvált, hanem 
azért is, mert a kormány politikájának kezdettől fogva 
világos volt a tendencziája, hogy az a katholikus egyház 
ellen volt irányozva.x) (Ellenmondás jobbfelől.) 

Hogy a görög keleti egyháznak miért nem kellett 
az egyházpolitikai reform, ezt gondolom, nem kell fejte-
getnem. Nem kellett a protestánsok közül a lutheránu-
soknak ; (Igaz ! Ugy van ! balfelől) és a református egy-
házkerületek közt is volt kettő, a melyeket csak nagyon 
nehezen lehetett belekapaczitálni az egyházpolitikai reform 
támogatásába és elfogadásába. Végre tényleg az ortodox 
zsidóknak sem kellett. Mindezsk Magyarország 15 miiló 
lakosságából tényleg kitesznek legalább kerek 10 milliót. 
Mindazoknak tehát, a kik az egyházpolitika által jogaik-
ban pértve érzik magukat, a subjektiv érzelmen, vagy 
mondjuk felekezeti elfogultságon kivül is nagyon komoly 
és objektív argumentumaik vannak arra, hogy a szenve-
dett verességbe bele ne nyugodjanak, hanem, hogy sérel-
meik orvoslására és a harcz folytatására továbbra is 
igénybe vehessék az alkotmányos fegyvereket. 

Hivatkozhatnak arra, hogy a kormány az egyház-
politikai reformok kiterjedésére nézve nem kérdezte meg 
a választókat, hivatkozhatnak arra, hogy számos képviselő, 
aki megszavazta a reformokat, választóinak, vagy legalább 
is azok egy részének ellenkező Ígéretet tett. Hivatkoz-
hatnak arra, hogy a korona a legnagyobb pressziónak 
engedve, adta beleegyezését a javaslatok előterjesztésére 
és a főrendiházban keresztülvitelére ; és végre hivatkoz-
hatnak arra, hogy a parlamentárizmus és az alkotmány 
minden fegyvert megad azoknak is, a kik a reformot meg-
gvőződésök értelmében visszaváltoztatni akarják, a mint 
megadta a módokat a kormánynak, hogy azokat keresz-
tülvigye. 

Ezek tehát komoly és objectiv argumentumok és 

') Más helyen szónok ezt igy mondja : „Mert ne ringassuk 
magunkat hamis illúzióban és ne tagadjuk el az igazságot. Az 
igazság pedig az, hogy az egyházpolitikai akczió sok százados gyű-
löletnek leszámolása volt, a melyhez a t. kormány oda kölcsönözte 
az államhatalmat, és amely csak azért sikerülhetett, mert a t. kor-
mány egyesiteni tudta a katholikus egyház összes ellenségeit és 

j tudta őket szervezni, mert a kormányhatalom szervezve van, az 
egyház pedig szervezeténél fogva jóformán még ma is a kormány 
kezétől függ." (Ugy van ! a szélsőbaloldalon.) 
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nem jelentenek sem ellenszegülést a törvény ellen; sem 
lázadást az állameszme ellen, sem merényletet a parla-
mentárizmus ellen, mert a tisztelt függetlerségi párttal 
szemben, a mely a 67-i alap megváltoztatását tűzi ki czé-
luî, a kormány mindig elismerte alkotmányosnak és tör-
vényesnek a párt küzdelmét. Nagyon furcsa okoskodás 
volna, ha csak éppen azoktól tagadnák meg e fegyverek 
használatát, a kik csak az egyházpolitikai téren akarják 
megorvosolni sérelmeiket. 

Ha tehát a legyőzött ellentábor joga a harczot foly-
tatni, az objektiv mérlegelés terén sem vonható kétségbe, 
mennyivel inkább el kell fogadnunk annak plauzibilitását, 
hogy ezek folytatni is fogják azt, ha azokat a szubjektív 
érzelmeket1) tekintjük, melyek a katholikus és a görög 
keleti egyházakat a harcznak folytatására sarkalják." 

Madrid, nov. 10. Az „English Church Union" el-
nökének levele Spanyolország primásáhos, Monescillo bi-
bornok s toledói érsekhez, és a negyedik spanyol kath. 
kongresszus Tarragonában, — ezek azok a főbb esemé-
nyek, melyek körül az egyház történetének folyása ez 
őszön Spanyolországban tanulságos részletekben, gazdag 
változatossággal forgott. 

Spanyolországban a protestáns vallás, akárhogy erő-
szakolja a protestáns külföld, sehogy se tud gyökeret 
verni. A mi az ország fővárosában protestáns, az mind 
bevándorolt vagy importált külföldi s mákszemnyi kicsi 
kis csira az óriás spanyol katholikussághoz. Spanyol em-
ber és protestáns annyi, mint ég és föld. Mióta törekszik 
a protestántizmus állást foglalni a spanyolok közt s még 
csak annyira sem vihette, hogy apostata kath. papot 
talált volna, a ki hajlandó lett volna a protestántizmus 
zászlaját kezébe venni. Még az egyházzal való meghason-
lásukban is annyi megbecsülése a katholiczizmusnak min-
dig maradt az apostata és engedetlen spanyol katholikus 
papokban, hogy nem szegődtek el a protestántizmus 
úttörőivé hazájokban, melyet a hit és vallás egysége oly 
páratlanná tesz az egész világon. Most akadt egy nyo-
morult a nyomorultak között, a ki, valószínűleg jó pénzért 
bérbe adta magát az angol protestáns propagandának s a 
dublini anglikán érsek által „püspökiké szenteltette ma-
gát — Madridban. Ennek a szerencsétlen katholikus 
papnak, a ki, mielőlt a végzetes lépést megtevé, püspö-
kével szemben egész a nyilt szakadárságig ment vala, 
don Cabrera a neve. Elképzelhetni, mily vihart keltett 
ez a botrány a tüzes lelkű spanyol katholikusok körében 
országszerte. A dublini anglikán érseknek betolakodása 
az ügybe és az országba rendkívül elkeserítette a kedé-
lyeket s az anglikán protestáns egyház ellen súlyos vádak 
keringtek a spanyol katholikusok ajkain. Ezekre való 
tekintettel, az English Church Union igazgató választmá-
nya nevében Halifax vicomt levelet intézett Spanyolor-
szág prímásához, Monescillo bibornok s toledói érsekhez, 
melyben a dublini érsek eljárásában való minden részve-
vést Anglia államegyháza nevében visszautasít s a katho-

') Nem subjectiv jellege ezen éizelmeknek, hanem objektiv 
oka és tárgya, t. i. istenileg kinyilatkoztatott igazságok azok, me-
lyek a kath. egyházat és a keleti egyházakat a védelmi harcz folyta-
tására sarkallják. A szerlc. 

lika egyház történetében bizonyára nevezetes fordulattal 
s örökké emlékezetes szavakkal az anglikán államegyhá-
zat hódolatában mutatja be a katholika egyház, mint a 
keresztény népek édes anyja iránt. Az emlékezetes levél 
szövege a „Guardiau"-ban megjelent eredeti után 
ime ez: 

Eminencziád ! 
A végett bátorkodom Eminencziádnak irni, hogy az 

English Church Union nevében, a melyhez az anglikán 
egyháznak több ezer tagja tartozik, mély fájdalmunkat 
fejezzem ki azon hir fölött, hogy a dublini érsek, Emi-
nencziád és a toledói egyházi tartomány püspökeinek en-
gedelme nélkül egy Cabrera nevü szakadárt Madridban 
püspökké szentelni merészelt. Mi föltétlenül visszautasí-
tunk minden részességet az ily eljárásban, tudva azt, 
hogy ez súlyos megférhetése az egyházi jogrend és ka-
tholikus fegyelem megállapított s általános gyakorlatban 
levő elveknek. 

És minthogy tudomásunkra jutott, hogy a spanyol 
egyház kiváló férfiai ezért a tettért Angolország egyházát 
teszik felelőssé, mi, hűséges hivei ennek az egyháznak és 
féltékeny védői az ő jó hírnevének, kik a megtörtént dol-
got igen sajnáljuk, mi ezennel kijelentjük : 

Először, hogy a canterburyi és a york-i érsekségek, 
melyek az angol egyházat alkotják, egyházi tekintetben 
teljesen függetlenek azoktól az egyház-tartományoktól, 
melyek az irlandi egyháznak részei és ez utóbbiakra 
semmiféle befolyást nem gyakorolhatnak. 

Másodszor, hogy a canterbury-i tartományi zsinat 
legutolsó ülesében, mely a jelen évben volt Angolország prí-
mása és tartományának püspök minden felelősséget elhá-

! ritottak magoktól abban a tettben, melyre a dublini érsek 
! akkortájban már készült vala. Az angol egyház tehát 

minden felelősséget előzetesen visszautasított magától ab-
ban a tettben, mely a dublini érsek és a vele volt püs-
pökök magántette marad. 

Mindazonáltal ezenfelül még kötelességünknek tart-
juk, mint tagjai a katholika egyháznak, a mi közös anyánk-
nak, és különösen mint az angol egyház tagjai a magunk 
nevében is kijelenteni eminencziádnak, s az ősi és jeles 
spanyol egyház püspökeinek, papságának és híveinek, 
hogy mi tiltakozunk ama bujtogatás ellen, mely e sajná-
latos tett által adatott mindazoknak, kik törvényszerű 
pásztoraik tekintélye és befolyása alól magukat kiszdki-
totiák. Halifax. 

Ennek az anglikán nyilatkozatnak, a melynek ha-
tása magában Angolországban az amugyis katholizáló 
protestáns angolok megtérésének fokozására talán még 
nagyobb, mint a megbántott spanyof katholikusok meg-
ütközésének lecsillapítására, katholikus ember, a kath. 
elvek szerint meg fogja tudni Ítélni azt a mondását, hogy 
az angol protestánsok, az anglikán államegyház tagjai 
mennyiben mondhatjuk a kath. egyházat édes anyjuknak 
s mily értelemben s mikor engedhető meg nekik, hogy 
magukat a kathol kusoknak nevezzék 

A madridi országos botrány hatása alatt nyilt meg 
mult hó 17-én Tarragonában a negyedik spanyol kath. 
nagygyűlés. Madrid, Sevilla, Saragossa után a tarragoniai 
érseksék székhelyének jutott a szerencse, hogy Spanyul-
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ország egyházi és világi kitűnőségeinek fényes csoportját 
üdvözölhesse és hallhassa katholikus hitöknek ország-
világnak szóló megvallásában. Sanz y Fores biboros érsek 
elnökölt. Rövid, gyújtó beszédben buzdította a kongresz-
szust, hogy feliratot küldjön a pápához s abban a pápa 
állami fejedelemségeinek, a pápa országának visszaállítását 
követelje. Nagy hatással tárgyalták a kongresszuson ezen 
kivül még a társadalmi kérdést, az erkölcsiség és a val-
lás viszonyát, a keresztény filozófia szükséges fellendítését 
s egyedül jogosult uralmát, utolsó tette a kongresszusnak 
tiltakozás volt a madridi merénylet ellen. 

IRODALOM. 
Compendium Pairologiae et Patristicae una 

cum selectis partibus ex operibus ss. Patrum classicis, 
in usum academicum et privatum, celeberrimis auctoribus 
ac editoribus recentissimis inhaerens, pro manuductione 
ad praelectiones patristicas in Lyceo episcopali Quinque-
Ecclesiensi concinnavit dr Josephus Rézbányay ss. The-
ologiae et Juris canonici Doctor, Theol. Past, et Morális 
ibidem professor, ordin. ac Litteraturae patristicae prof, 
extraord. Cum approbatione reverendissimi Ordinariatus. 
Quinque-Ecclesiis, 1894. 8-r. 704. 1. 

Hat hétig forgattam és ol vasgattam a Patrologia és 
Patristika e tankönyvét, tehát bátran kimondhatom róla Íté-
letemet. Ritkán okozott nekem könyv annyi örömet és élveze-
tet, mint ez. Ez oly sikerült tankönyv, hogy hozzá fog- i 
hatót a maga szakában latin nyelven nem ismerünk. 
Feszler könyve tankönyvnek nagy, és mégis bizonyos 
tekintetben kevesebb van benne, mint a mi Rézbányaynk 
tankönyvében. Ha a külföld megismeri, az egész egyház 
az egész világon meg fogja kedvelni s örömmel fogja hasz-
nálni mint tankönyvet. Magyar auctort tudtommal csak 
kettőt ért e században ily szerencse : Márkfit az ő Intro-
ductiójával és Ranoldert az ő Hermeneutikájával. Szerző-
nek a szó szoros értelmében applaudálunk. 8 évi fárad-
hatatlan munkáján Isten szemmel látható áldása van. 
Müve oly szép, oly hatásos, oly hóditó. Itt csak egy ta-
nácsot adunk, arra való tekintettel, hogy müve a külföl-
det is elbűvölje: vegye be a görög szent atyák müveiből 
legalább némely részletnek görög szövegét is. Tudomány-
egyetemeken a tudományos színvonal magassága és mély-
sége megkívánja az eredeti szövegig való felemelkedést, 
illetőleg lebocsátkozást, valamint a biblicum studiumban 
ugy a patrisztikában is. 

V E G Y E S E K . 
*** Uj idők, uj szükségletek, uj eljárások! — 

Örvendetes látvány az, melyet az erőbe izmosodó katho-
likus sajtó vezérczikkezésében nyújt. A feltámadás szelle-
me leng a fejek fölött. Mintha mindenkinek a lelkéből, gyö-
nyörű harmóniával, csak egy hymnuszt, a feltámadás 
biztató hymnuszát hallanók felhangzani: „Recedant Vete-
ra, nova sint omnia: corda, voces et opera!" A derék 

„Egri Egyházm. Közlöny" a nála szokásos előkelőséggel a 
„templombejárásról", tekintettel az „intelligentiá"-ra, adja 
elő igaz korszerű, ébresztő eszméit. Az ungvári rKelet"-
ben egy vezérczikk több folytatáson át „Népünk meg-
mentése érdekében", Széchenyi István gróf lángelméjéhez 
méltó dolgokat pendit meg a nép testi-lelki gazdagításának 
és felemelésének érdekében. S czikke annál nagyobb ér-
deklődést érdemel, mert parlamentünk és a trón a kereszt-
nek az ország szent koronájáról való letörésén fáradozván, 
a keresztény vallás, a kath. egyház, nemsokára egyedül 
hiveire, a nép millióira lesz utalva. 

-f Memento mori, Caesar ! A német szocziálde-
mokráczia, mely legnagyobb erővel halad előre a büszke 
protestáns német császárságnak, bizonyos, sajátságos tolvaj 
„ius divinumot" talmi ragyogással szétsugárzó koronája 
ellen, legújabban egészen a fején találta a szeget, avval 
a szemrehányásával, hogy ti egyházi vagyont saeculizáló, 
konfiskáló és saját érdekeitek szolgálásába hajtó koronás 
és nem koronás urak, ti a szocziáldemokrácziának semmit 
sem vethettek a szemére, hogyha ő a jelenlegi vagyon- és 
birtokrendszeren ugyanazt a változtatást akarja végre-
hajtani, melyet ti az egyházi vagyonon, még pedig csakis 
a ti saját érdeketek javáért végrehajtottatok, holott ő a 
mire készül, a magán tulajdon „áttulajdonitását" közös 
tulajdonná — a nép, az összesség érdekében vette czélba. 
Kiválóan találó éle van a szocziáldemokraták okoskodá-
sának a német protestáns császársággal szemben, a mely a 
Hohenzollérnek kezében tudvalevőleg a német lovagrend, 
tehát egy katholikus szerzetesrend államának, a szoros 
értelemben vett Poroszországnak eltulajdonításában, sae-

I cularizácziójában, más alany birtokába való átvivésében 
birja gyökereit. 

— Érdekes Mr. Egy félhivatalos kormánypárti lap-
nak egyik munkatársától halljuk a hírt, hogy csakugyan 
lesz uj katholikus napilap ; hogy az — aranyhíd építésére 
lesz hivatva az egyház és a szabadelvű kormány között; 
s hogy annak szerkesztője Komlósy Ferencz dr eszter-
gomi kanonok lesz. Garancziát a hír valómondásaért egy 
irányban sem vállalunk el. 

— A székesfehérvári kath. nagygyűlés szónokai lesz-
nek — mint tudósítónk távirja — gróf Zichy Nándor, 
gróf Esterházy Miklós Móricz, ifj. gróf Zichy János, 
Kálmán Károly sóskúti lelkész, Kalocsay Alán cziszterczita 
tanár. Marsovszky Endre, dr Major Ferencz Székesfehér 
vár főorvosa, Édes István rédpusztai kasznár. 

— Ki mondja meg Kossuth Ferencznek az igazságot 
világosan? Mert Jókai Mór csak leplezetten mondta neki: 
„ne örököld Kossuth Lajos egyetlen hibáját" : a nép fel -
tüzelését, lázba borítását. Ki mondja meg Kossuth Fe-
rencznek, hogy neki ennél még sokkal magasabb köte-
lessége is van. Vissza kell Isten és a világ előtt vonnia 
azt, a mit atyja egy desperát ember elkeseredettségével 
a magyar nemzetnek meggondolatlan istenkáromlásában 
ajánlott s parancsolt: az ördög hatalmával való szövet-
kezést. Ez az istenkáromlás, ha engesztelés nem követke-

i zik be, elpusztítója lesz a Kossuth-családnak. 

Szerkesztőségi telefon. 
Szepes-Csütörtölihely : P. Gr. A : Ne gondolja atyaságod, hogy 

megfeledkeztem. Mindennap gondolok rá. Ennél becsesebb Rómából 
nem jöhetett. Levélben többet. Eger. ^Magyar e. i. iskola fj-e : Me-
lyik félévből valók a kivánt ; mert minden félévben újból 1-nél 
kezdődnek a számok. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza ri. sz.) 
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Két nagy esemény egy napon. 
— 1894. nov. 18. — 

„Gesta Dei per Hungaris !u 

Az egyik a > zékesfejérvári katholikus nagy-
gyűlés ós annak azon határozata, hogy a keresz-
tény néppárt Magyarországon megalakult, s annak 
vezetését a katholikus magyarok vet ték a kezükbe 

A másik nagy esemény, melyről tüs tént 
látni fogjuk, hogy szintén mily nagy, a Katho-
likus Kör megalakulása Váczon. 

Kortársak ! Földig leborulva adjunk hálát 
az isteni Gondviselés irgalmasságának, hogy a 
keresztény Magyarország fel támadásának s uj 
életre kelésének ezt az örökemlókezetü tör téne t i 
fordulóját megélnünk engedte. 

„Mert bizony mondom nektek, hogy sok 
próféták ós igazak kivánták látni, a miket lát-
tok, és nem lá t ták; és hallani, a miket hallotok, 
és nem hallották!"1) 

Mikor az Írástudók és farizeusok Jézust a 
félrevezetett tömegek ujongása közepett keresztre 
feszitették, ós az a pogány százados, a ki a 
keresztre feszitett Istenember szivét lándzsájá-
val átdöfte, egész végtelen nagyságában egy pilla-
natra sem látták, hogy mit cselekszenek, nem 
tudták, hogy ők csak törpe -eszközök az irgal-
mas Isten mindenható kezében, nagy, kimond-
hata t lan nagy dolgok előidézésére. 

A kik az elkereszténytelenedésnek radikális 
törvényjavaslatait előterjesztették s az országon 
végig hajszolták, fel egész a trón zsámolyáig, 

biz azok sem tudják ám, hogy ők csak ellenha-
tás keltésére kirendelt, t ehá t csak alárendelt 
jellegű eszközök annak a Krisztusnak a kezében, a 
kinek uralmát a lelkek fölött megdönteni, a kinek 
fényes arany keresztjét a magyar korona, a magyar 
államiság jelképének tetejéről letörni vállalkoztak, 
csak eszközök, mondom, a kereszt uj diadalának 
előkészitósóhez, a keresztény katholikus Magyaror-
szágnak re t tenetes rengések és vájudások közt 
lefolyandó feltámadásához, újjászületéséhez. 

Ezekkel az alárendelt jellegű, Julianus apos-
tata-féle eszközökkel, az „Isten haragjának" e 
porrá omlandó „edényeivel" szemben, oh mily 
dicső, mily fenséges, mily boldogitó, reátok és 
reánk nézve, a ti szerepetek, t i Istennek 
„kiválasztott edényei",2) kik az országban a 
keresztény feltámadásnak szunnyadó erőit életre 
t ámasz to t tá tok : te, királyi szent siron álló Szé-

! kesfejérvárnak messze világitó angyala,3) apostola, 
ós ti, az ő nyájának életrevaló buzgó hivei, kik 
az Isten angyalainak feltámadásra hivó szózatát 

i legelsők meghallot tátok és követ té tek! 
De félre most a puszta szavakkal! Mikor 

megmozdul a föld a la t tunk: elhal a szó ajkain-
kon. Rettegés szállja meg a lelkeket, s mint tik-

I kasztó szomjúság az üditő italért, ugy szállja meg 
; az események szerencsés folytatásaért szomjúhozó 
! várakozás a sziveket. 

Mert Magyarország ala t t valósággal meg-
: mozdult a föld ama lépés nagyságának sulyja 

Sz. Máté, 13., 17. 

1) Vasa irae apta in interitum. Boni. 9, 22. 
2) Act. 9, 15. 
3) Apoc. 1, 20. 

ÜHT Lapunk jelen szama 13 oldal. 
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a l a t t , a m e l y f. h ó 18 -án S z é k e s f e j ó r v á r o t t t ö r -
t é n t . E g y o r s z á g k e r e s z t é n y u j j á t e r e m t ó s e o ly 
n a g y f e l ada t , h o g y a n n a k s n l y j a a l a t t m i n d e n 
e m b e r i a k a r a t , a k á r az egész fö ld k e r e k s é g e , a 
m a g a e r e j é r e h a g y a t k o z v a , ö s sze roskad ; o ly n a g y 
f e l ada t , h o g y a n n a k m e g o l d á s á b a c s a k I s t e n a k a -
r a t á n a k v i l á g o s p a r a n c s á r a v á l l a l k o z h a t n a k az 
e m b e r e k . 

N e f é l j ü n k , k e r e s z t é n y k o r t á r s a i m , n e f é l j ü n k ! 
A m i g y a r l ó e m b e r i a k a r a t u n k M a g y a r o r s z á g ke -
r e s z t é n y u j j á a l k o t á s á b a n az TJr I s t e n a k a r a t á t 
t e l j e s i t i . Mi n e m a k a r u n k s e n k i f e l e t t u r a l k o d n i ; m i 
csak I s t e n a k a r a t á n a k a k a r u n k e n g e d e l m e s k e d n i . 
S o r s u n k i g y v a n m e g i r v a az i s t e n i v é g z e t e k s z e n t 
k ö n y v é b e n : „Vi r o b e d i e n s l o q u e t u r v i c t o r i a s ; 1 ) 
az I s t e n a k a r a t á t t e l j e s i t ő e m b e r e k csak d i a d a l -
r ó l b e s z é l h e t n e k . " 

A székes f e j é r v á r i k a t h o l i k u s n a g y g y ű l é s á l t a l 
m e g i n d i t o t t ó r i á s k e r e s z t é n y e r ő f e s z i t é s s i k e r é n e k 
I s t e n t ő l t á m a s z t o t t k e d v e z ő e lő je l e a vácz i k a t h o -
l ikus k ö r m e g a l a k u l á s á b a n á l l e l ő t t ü n k . A s z e n t 
I s t v á n h a m v a i á l t a l m e g s z e n t e l t d u n á n t u l i o r s z á g -
rósz k e r e s z t é n y r i a d á s á t f e l f o g t a ós v i s s z h a n g o z -
t a t n i f o g j a a m a g y a r f ö l d n e k az a része , a m e -
l y e t az ö r d ö g g e l s z ö v e t k e z e t t p á r t ü t ő S a l a m o n -
l e l k e k e l leni t e s t v é r i h a r c z b a n s z e n t Lász ló v e r e j -
t é k e ö n t ö z ö t t m e g s t e t t a k e r e s z t é n y f e l e b a r á t i 
s z e r e t e t a l k o t á s a i n a k g a z d a g o n t e r m ő t a l a j á v á . 

A vácz i K a t h o l i k u s K ö r m e g a l a k u l á s a I s t e n t ő l 
s z á r m a z ó k e z e s s é g a m e l l e t t , h o g y a k e r e s z t é n y 
é b r e d é s és ú j j á s z ü l e t é s z á s z l ó i n a k i m m á r l e s z n e k 
g y ő z e l e m s z o m j a s h a r c z o s a i a m a g y a r Al fö ld k ö -
z e p é n is, a Tisza s M a r o s össze fo lyásá ig . 

M o z d u l j o n m e g m á r t e h á t a T i s z a m e n t e , a 
M a r o s o n ós a K i r á l y h á g ó n t u l i v i d é k is, ós a 
K á r p á t o k t ó l A d r i á i g e g y h a n g ú l a g szó l jon a fe l -
t á m a d á s h á l a a d ó i m á j a , b á t r a n , s z a b a d o n , l e l k e -
sen, bölcsen , az i s t e n i k e g y e l e m , a m i n d e n h a t ó 
i s t e n i a k a r a t t á m o g a t á s á b a v e t e t t b i z a l o m e r e -
j é v e l ós n y u g a l m á v a l ! *** 

A székesfejérvári kath. nagygyűlés lefolyása. 
Nov. 18-án. 

Leírhatatlan jelenetekkel, leírhatatlan lelkesedéssel 
folyt le a székesfejérvári egyházmegye katholikus hívei-
nek, többnyire választó polgárainak nagygyűlése, még 
pedig kettős sorozatban, bent a lövőház nagytermében, 
és kint, az Isten szabad ege alatt. És ezt mind, egy 
ember, egy egyházmegye tette. Más egyházmegyeieknek 

!) Prov. 21, 28. 

itt csak a bámulás és lelkesedés maradt. 14—15,000 
ember volt itt együtt. Némely helyről, például Moórról, 
Wekerle szülőhelyéről, s némely esperesi kerületből 
700 - 800-an jelentek meg egy tömegben, zászlók alatt. 
A nagygyűlés reggeli 11 órakor kezdődött kis misével, 
szent István király fejereklyéjének kitétele mellett. Maga 
a nagygyűlés lelke, a megyés püspök misézett. A felvo-
nulás előre kiosztott felállási helyek sorrendje szerint 
már maga egy sokat jelentő nagy esemény vala. A lövő-
ház nagytermének karzatait a tömeges és együttes fel-
vonulás megérkezte előtt Székesfejérvár és vidékének 
előkelő katholikus nőközönsége foglalta el. A megjelent 
notabilitások között említendők: Holdházy F. püs-
pök Győrből, az esztergomi főkáptalan két kanonokja, 
dr. Csernoch és Roszival, a székesfejérvári káptalan tes-
tületileg, a pécsi kath. kör küldöttsége Zsinkó és Spiesz 
kanonokokkal, Cziráky László és Antal, Zichy nep. János, 
Zichy Rezső, Batthyány Tivadar, Apponyi Géza, Ester-
házy Ferencz grófok Vécsey Aladár báró, Antunovich, 
Meszlényi, Yajay, Hortoványi képviselők, dr. Kisfaludy 
A. Béla prépost, egyetemi tanár, a Szent-István-Társulat 
alelnöke, Lubrich Ágost egyetemi tanár, Póda Endre 
apát, a soproni kath. nagygyűlés és Mamuzsich Mátyás 
apát, a szabadkai kath. nagygyűlés létrehozói Meszlényi 
Benedek és Meszlényi Pál földesurak s Tóth Artúr a 
székesfejérvári függetlenségi kör elnöke és még igen 
sokan. 12 óra volt délben, midőn a felvonulás bevégző-
dött s az elnökség a nemzeti szinü szövetekkel feldíszí-
tett emelvényen helyet foglalt. Dr. Steiner Fülöp megyés 
püspök, Zichy Nándor és Esterházy Miklós Móricz gró-
fok kíséretében érkezett meg. Megjelenésöket viharos 
éljenzés fogadta és kisérte. Steiner püspök megnyitó 
beszéde tüstént megadta a nagygyűlésnek a legmagasz-
tosabb eskük mondásáig emelkedett exaltatio hangulatát. 
A beszédeket, melyek az ülésteremben bent tartattak, 
elmondásuk sorrendjében alább közöljük mind. Lehetet-
len leirni a püspök beszédének hatását. Igy beszélhetett 
valaha Sz. Pál. Gyümölcse és jutalma egy, püspökével 
menni küzdeni, győzni kész — egyházmegye. A püspöki 
megnyitó beszéd után Esterházy Miklós Móricz gróf nem 
tarthatta meg mindjárt elnöki irányító üdvözlő beszédét, 
hanem előbb a beérkezett üdvözlő táviratokat és levele-
ket mutatta be. Jelentette t. i., hogy az elnökség, a 
nagygyűlés utólagos jóváhagyásának reményében üdvö-
zölte a pápát, a királyt és a királynét, valamint a székes-
fejérvári egyházmegye királyi hivét, József főherczeget. 
Elnök-gróf abban a szerencsés helyzetben volt, hogy há-
rom nagybecsű választ már is bemutathatott anagygyülésnek. 
József királyi herczeg válasza ez : „Fogadják a nagy-
méltóságú és méltóságos elnökök és a szent István sírjánál 
összegyűlt katholikusok legbensőbb hálámat szíves üdvözle-
tükért. Isten áldása legyen működésükön. Ezért száll imám 
a Mindenhatóhoz." Agliardi caesariai püspöktől, apostoli 
nunciustól Bécsből a következő sürgöny érkezett a nagygyű-
lés elnökéhez: Reverendissimo Domino Steiner episcopo. 
Accepituum telegramma, quod misi Romám, unde responsio 
tibi veniet. Interea rogo amplitudinem tuam, ut praesidibus 
et universo conventui catholicorum intima mei cordis 
auguria offeras, ut eius resolutiones religioni et nobilissi-
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mo Mariano Regno benevertant. Antonius archi episcopus 
Cae3ariensis nuncius apostolicus. Vaszary Kolos biboros her-
czegprimás ő eminenciájának a meghivót megköszönő levele 
igy szól: „A Székesfehérvárott folyó hó 18-án rendezendő 
katholikus nagygyűlés végrehajtó bizottságának szives 
meghívását nagy örömmel és köszönettel fogadtam. A se-
rény és lelkes munkásság, melyet Székesfehérvár kath. 
lakossága a nagygyűlés létesítése körül kifejt, nemcsak 
fényes tanúsága a hü ragaszkodásnak, melylyel az első 
szent királyunk sírja által megszentelt város ősei hitén 
függ, hanem buzdító példa az egész országra is, melynek 
jövő boldogságát, dicsőségét, főleg az ősi hit iránti félté-
keny kegyelet és az igaz vallásosság gondos, gyöngéd 
ápolása biztosithatja. Isten bő áldása támogassa a nagy-
gyűlés óhajtott sikerét és szilárdítsa azon mély vallásos 
meggyőződést, mely az egyház és haza érdekeinek védel-
mében és előmozdításában nagy tettekre képesít. Szivem 
e forró óhajával ismétlem köszönetemet és kérem, hogy 
azt a tisztelt végrehajtó bizottsággal közölni szíveskedjék, 
maradok Budapesten, 1894. évi nov. 15. Vaszary Kolos, 
bibornok-érsek." Hornig Károly báró veszprémi püspök ő 
méltósága szintén levélben mentette ki elmaradását. Üd-
vözlő táviratokat küldöttek a nagygyűléshez: Hornig Ká-
roly báró veszprémi. Schopper György rozsnyói, Hidassy 
Kornél szombathelyi, Meszlényi Gyula szatmári püspökök, 
Cselka Nándor budapesti érseki helyettes, Zichy József 
gróf, Zichy Gyula gróf, Szápáry Béláné grófnő, Péchy 
József, Lamberg Ferencz gróf és Lamberg Anna grófnő, 
a pozsonyi nagygyűlés végrehajtó bizottsága, Ottocska 
Károly pozsonyi ügyvéd, Havlicsek Vincze apát-plebános, 
a gyulai és veszprémi olvasókörök, a temerini plébános, 
a nyitrai kath. kör stb. stb. A nagygyűlés az üdvözlő tá-
viratokat lelkes éljenzéssel jutalmazta. Egymás után be-
széltek ezután szakadatlan sorban, bent a teremben : 
Esterházy Miklós Móricz irányító elnöki beszéddel, Major 
Ferencz dr a társadalmi szervezkedésről, ifj. Zichy nep. 
János gróf a politikai szervezkedésről, Marsovszhy Endre 
dr. beszéde a katholikus autonómiáról, Kalocsay Alán 
cist. r. tanár beszéde a szoczialis kérdésekről a magyar 
keresztény katholikus népszövetség, népliga megalakítá-
sának határozati javaslatával. Végre még dr .Lauschmann 
József jegyző olvasta fel a 8 pontból álló határozatokat, 
a mint alább következnek, nagy lelkesedéssel elfogadott 
szövegökben. Es itt következett azután a székesfejérvári 
nagygyűlés tetőpontja, Zichy Nándor gróf záró beszéde, a 
kath. néppárt megalakulásának kimondásával s a nagy-
gyűlés határozatainak, melyeket szintén alább közlünk, 
kihirdetésével és elfogadásával. Késő délután volt, mikor 
a nagygyűlés kint is, bent is a püspök áldásával méltó 
befejezést nyert. A szabad ég alatt tartott népgyülésről 
legközelebb. 

Dr Steiner Fülöp megyés püspök megnyitó 
beszéde. 

Dicsértessék az Ur Jézus Krisztusi 
Tisztelt nagygyűlés ! 

Lelkem legbensőbb örömével és hálájával 
üdvözlöm a katholikus nagygyűlést ez ősi vá-

rosban, melynek ta la já t megszentelék honalkotó 
Szent István királyunk áldást osztó léptei; a 
magyar nemzet örök üdve s földi jóléteért re-
beget t forró imái s hul latot t könyüi, apostoli 
működésének fáradhatat lan buzgalma. Szétdúlt 
sirnál állunk, de e sir drága nekünk, szent ki-
rályunk, nagy apostolunk földi maradványai 
nyugodtak abban. Néma sirnál állunk, de e néma 
sir hangosan kiált fe lénk: I t t nyugodott e haza 
legnagyobb jótevője, i t t nyugodott e haza nagy 
apostola, ne feledjétek soha emlékét, ne feled-
jé tek soha in te lmei t ! (Viharos közbeszólás: Nem 
engedjük soha!) 

E drága sirnál sereglettünk össze, hogy az 
egész ország szine előtt valljuk buzgón, lelkesen, 
katholikus hi tünket , azt a hitet , a melyet szent 
királyunk vallott ; azt a hitet , melynek szent 
zászlaját körülhordozá e haza minden téréin ; 
azt a hi tet , a melyet mint legdrágább kincsét 
hagyományozá magyar népének; azt a hitet , a 
melyre, mint legbiztosabb alapra épité birodal-
mát, annak boldogságát s dicsőségét; azt a hi-
tet, a mely maradandó létet biztositott a ma-
gyar nemzetnek Európában. (Ugy van ! Igaz !) 
S midőn ma a katholikus szivek ezreit látom e 
sirnál, katholikus szent hitükről, szent István 
hitéről, lelkesült örömben ünnepélyes vallomást 
tenni, lelkem szemei előtt elvonulnak dicső 
őseink milliói, a kik kath. hitünkkel szivükben 
zarándokoltak e szent sirhoz, hogy hálás lélek-
kel dicsőitsék a honalkotó szent királyt, buzgó 
imával esdjenek ol ta lmat szentegyházuknak, ki-
rályuknak, hazájuknak s a szent király imája 
által megerősitve keljenek szent István hitének, 
a kath. hitnek, szent István örökösének, a ma-
gyar hazának védelmére. 

Dicső őseink ragyogó példáján lelkesülve, 
Ígérjük ma ünnepélyesen szent királyunk sírjá-
nál, hogy kath. anyaszentegyházunkhoz s annak 
szentséges fejéhez, Krisztus Jézus földi helytar-
tójához, rendithetet len hűséggel s odaadó enge-
delmességgel s szeretettel fogunk ragaszkodni 
mindenkoron; (Felkiál tások: ígérjük. Szentül fo-
gadjuk), ígérjük, hogy kat. szent hi tünket s 
annak elidegeníthetetlen jogait bátran s állha-
tatosan fogjuk vallani s védeni, mindenkoron s 
mindenütt , a közélet terén éppen ugy, mint a 
magán életben. Életünket , vérünket anyaszentegy-
házunkért s annak szentséges fe jéér t ! (Felkiál-
tások : Életünket, vérünket !) 

T. nagygyűlés! Szent István sírjánál állunk. 
41* 
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I t t t e v é az e g y h á z á l d ó k e z e s z á z a d o k o n á t a 
m a g y a r k i r á l y f e j é r e a s z e n t I s t v á n k o r o n á j á t ; 
i t t h a n g z o t t el s z á z a d o k o n á t a k o r o n á z ó f ő p a p 
i m á j a , h o g y a m a g y a r n é p h ű s é g e r e n d ü l e t l e n 
l egyen k i r á l y a i i r á n t : i t t o l v a d t össze s z á z a d o -
kon á t e g y sz ivvé m i n d e n m a g y a r n a k szive, k i -
r á l y á n a k k o r o n á z á s a k o r ; i t t t ö r t k i e h ű s é g e s 
sz ivből s z á z a d o k o n á t az első h a r s o g ó ü d v k i v á n a t : 
É l j e n a k i r á l y ! ( H o s s z a n t a r t ó v i h a r o s é l jenzés . ) 
í g é r j ü k e s i r n á l ü n n e p é l y e s e n , h o g y t ö r h e t e t l e n 
h ű s é g g e l és h ó d o l a t t a l r a g a s z k o d u n k sz. I s t v á n 
ö r ö k ö s é h e z , f o r r ó n s z e r e t e t t k i r á l y u n k h o z . ( í gé r jük ! ) 
É l e t ü n k e t , v é r ü n k e t k i r á l y u n k é r t ! í g é r j ü k ü n n e -
p é l y e s e n , h o g y f e l á l d o z ó k e r e s z t é n y h a z a s z e r e t e t t e l 
f o g u n k szo lgá ln i sz. I s t v á n a l k o t á s a , s z e r e t e t t h a z á n k 
v é d e l m é n e k , b o l d o g s á g á n a k , d i c s ő s é g é n e k . (Fe lk i -
á l t á s o k ; E s k ü s z ü n k ! A k ö z ö n s é g e g y r é s z e f ö l á l l 
s k e z é t e s k ü r e emel i . ) R e n d í t h e t e t l e n b u z g a l o m -
m a l f o g j u k m e g v é d e n i m i n d e n k o r o n az a l a p o t , 
a m e l y r e é p i t é s z e n t I s t v á n k i r á l y u n k e h a z á t . 
É l e t ü n k e t , v é r ü n k e t , édes h a z á n k é r t ! ( F e l k i á l t á -
s o k : É l e t ü n k e t , v é r ü n k e t a h a z á é r t ! ) í g é r j ü k 
ü n n e p é l y e s e n &zent I s t v á n k i r á l y u n k s i r j á n á l , 
h o g y b u z g ó i m a f o g szá l l n i s z i v ü n k b ő l m i n d e n -
n a p a m a g y a r o k N a g y a s s z o n y á h o z , a b o l d o g s á g o s 
Szűz Mi r i ához s s z e n t I s t v á n k i r á l y u n k h o z , s z e n t -
e g y h á z u n k é r t s a n n a k s z e n t s é g e s f e j é é r t , a p o s t o l i 
k i r á l y u n k é r t s az egész h a z á é r t . S z e n t I s t v á n 
k i r á l y u n k h ű s é g e s g y e r m e k e i a k a r u n k l e n n i u t o l -
só l e h e l l e t ü n k i g . ( F ö l k i á l t á s o k : í g é r j ü k ! E 'ogad-
j u k ! E s k ü s z ü n k ! ) 

I s t e n n e k s z e n t á l d á s a l e g y e n a k a t h o l i k u s 
n a g y g y ű l é s e n ! 

A k a t h o l i k u s n a g y g y ű l é s t m e g n y i t o m . 

Esterházy Miklós Móricz gróf 

elnöki beszéde. 

Mélyen t. uraim ! 
Ne várjanak tőlem nagy beszédet, fényes szónokla-

tot. Ha érzelmeimnek egyáltalán kifejezést adni képes 
volnék, egy szóval fejezhetném azt ki : Isten fizesse 
meg! Isten fizesse meg idejövetelüket! Isten fizesse meg 
azon támogatásukat, melyben minket részesítenek az 
által, hogy messze földről ide gyülekeztek, hogy a mi 
munkánkban osztozkodjanak. Ismétlem : Isten fizesse meg ! 

Már gyakran szemtanuja voltam a kath. meggyőző-
dés fényes nyilvánulásának. Számos kath. gyűlésben vet-
tem részt én és vettek részt elnöktársaim, de biztositha-
tom önöket, hogy ily fényes gyűlésnek, a kath. meggyő-
ződés ily fényes megnyilatkozásának szemtanúi — fültanúi 
még eddig nem voltunk. (Lelkes éljenzés.) 

De még külön köszönetet is kell mondanunk önök-
nek t. uraim, hogy önök. kik a szó szoros értelmében 

velünk együtt éreznek, mert hiszen egy föld szülöttei 
vagyunk, — szavunknak engedve — ide fáradni méltóz-
tattak. Különösen köszönöm ezt a fejérmegyei katholiku-
soknak. (Lelkes éljenzés.) 

Bebizonyította ez a fényes gyűlés, hogy ez a szó, 
mely közel három évvel ezelőtt elhangzott, hogy szüksé-
ges a védekezés és szükséges a tiltakozás azokkal szem-
ben, kik azon jogainkat megtagadni merészelték — mint 
ő méltósága az imént oly helyesen kifejezte, — melyeket 
Magyarország legelső apostoli szent királya hangoztatott 
ebben az országban. (Elénk helyeslés.) 

Ö volt az, a ki ezt az országot, ezt az államot az 
európai államok színvonalára emelte. A kereszténység 
behozatala volt az, a mi ennek az országnak erőt adott 
és minket azzá tett, a mi vagyunk : katholikus nemzetté ! 
(Lelkes éljenzés.) 

Es midőn nem csupán ezen hagyományszerüleg 
reánk származott tanokat, alkotmányos jogainkat is véd-
jük : azt hiszem, az a vád, melyet ma gyakran hallunk, 
hogy mi a közrend ellen fellázadunk, — minkt nem illet-
het. (Igaz, ugy van !) Nem mi vagyunk azok, kik a nem-
zet egyetértését felbontani igyekezünk, hanem azok teszik 
ezt, kik ellenünk törnek és jogainkat sértvén, alkotmá-
nyunk ellen is erőszakot gyakoroltak. (Zajos helyeslés.) 

De t. uraim, azt hiszem, hogy ma már nem elégsé-
ges a tiltakozás, a védekezés, hanem hogy ez a hosszú 
harcz, ez az ádáz küzdelem nagyobb erőmegfeszitést igé-
nyel tőlünk. (Igaz ! Ugy van !) 

Jogosan és helyesen jártunk el mindeddig, midőn 
azon bajok ellen harczoltunk, melyek a küzdelem előte-
rében állottak, midőn egyes törvényjavaslatok ellen sza-
vunkat felemeltük, midőn tiltakoztunk az ellen, hogy 
ezek a törvényjavaslatok törvény erejére emelkedjenek. 
(Helyeslés.) 

Mi tudjuk, hogy nagy háborúk, nagy csaták alkal-
mával nem elégséges az, ha az előcsapatokkal megküzdünk, 
ha ezeket vagy legyőzzük, vagy előnyomulásukat meg-
akadályozni igyekezünk. Szem előtt kell tartanunk az 
ellentábor hadi tervét és azt hiszem, — ha ezzel a 
hasonlattal élnem szabad, — hogy mi az ellentábor hadi-
tervével tisztában lehetünk. 

Az irány, mely jelenleg az országot uralja, mely 
jelenleg a közügyek terén is nyilvánul, épenséggel nem 
nevezhető keresztény iránynak. (Igaz! Ugy van! Ez az 
irány a mi ellenfelünk. (Igaz ! Ugy van !) 

Ha mi arra szorítkoznánk, hogy kizárólagosan a 
törvényjavaslatok ellen folytassunk háborút, hogy úgy-
szólván e törvényjavaslatokkal szemben elszigetelt — 
engedelmet e kifejezésért — guerilla-harczot folytassunk., 
akkor megdőlne a mi igyekezetünk. Szükséges tehát, hogy 
az ellentáborral szemben szervezkedjünk (Zajos, hosszan-
tartó éljenzés.) és hogy erős legyőzhetlen sereget állítsunk 
fel ellenfeleinkkel szemben. (Zajos éljenzés, taps.) Ha mi 
ez irányban haladunk és oda törekszünk, hogy a katho-
likus meggyőződésből és a katholikus meggyőződés nyil-
vánításából igazán egy vallásos katholikus hadsereg léte-
süljön ez országban, akkor én azt hiszem, tisztelt uraim, 
hogy mi azon nagy feladatnak legnagyobb részét már 
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megoldottuk, a mit tőlünk vár ma ezen a napon az egész 
ország. (Igaz ! Ugy van !) 

Uraim ! Érzelmeimnek eme kifejezése, kifejezése az 
önök érzelmeinek is. Szavaim, óhajtom, hogy ne hangoz-
zanak el a pusztában, hanem vigyék tovább, vigyék haza 
házi tűzhelyeikhez, ha innen távoznak. Oktassák azokat, 
kik otthon maradtak, hogy minden katholikus talpra áll-
jon, hogy minden katholikusra szüksége van ez országnak. 
(Lelkes éljenzés.) 

Hadat üzenünk. (Hosszantartó éljenzés.) Hadat üzen-
tünk már régen, de ezt a hadat a mai nagygyűlés ünne-
pélyesen üzeni az ellentábornak. (Lelkes éljenzés és taps.) 

Szükséges a szervezkedés, hogy ezen hadüzenettel 
megijedjenek az ellenfelek. Tudják önök, hogy a csillagos 
égboltozaton gyakran tűnnek fel szépen fénylő csillagok, 
az úgynevezett üstökösök. Bámulattal nézi azokat a nép 
és ha eltűnnek, elveszett a nyomuk. 

Mi ilyen üstökösök nem akarunk lenni. Mi a politikai 
égboltozaton szerepet akarunk vinni folyton. (Helyeslés.) 

Nem akarjuk azt, hogy rólunk azt mondják párt-
nélküliek, párton kívüliek. (Helyeslés.) Nem támaszt aka-
runk mi nyújtani azoknak a politikai pártoknak, melyek 
szükségesek a közéletben, de elvárjuk a pártoktól a 
fölülről jövő támaszt azon kérdésekben, melyek a mi 
szivünket nyomják már két év óta, a melyek fájdalom — 
eddig kellő méltatásban nem részesültek. (Ugy van !) 

Es, ha mi a politikai pártoknak szervezkedésünk 
által, összeköttetéseink által támaszt nyujtunk, akkor 
kényszeríteni fogjuk őket, hogy minket is nagyobb figye-
lemben részesítsenek, minket Magyarország katholikusait, 
akiknek két nagy feladata van. 

Az első, hogy vallásos meggyőződésünk szent paj-
zsával vallásunkat védvén, védjük Magyarország apostoli 
királyát. (Zajos, lelkes éljenzés.) 

A másik nagy feladat, hogy minden körülmények 
közt és minden alkalommal hangsúlyozzuk vallásos meg-
győződésünket, vallásos katholikus hitelveinket. (Lelkes 
éljenzés.) 

Ezt lehetetlen, uraim, politikai programmba fog-
lalni, a politikai programm szük korlátain belül kifejezni, 
ez ott él sziveinkben, (Zajos éljenzés.) annak nyilvánulnia 
kell ugy, a mint ma nyilvánul és pedig olyképpen, hogy 
a társadalom minden férfiában, mint asszonyában és sen-
kit ki nem véve a társadalom minden rétegében, mint 
múltkor is mondtam, a legkisebb zsellérkunyhó lakójától 
a legnagyobb magaslat fényes lakójáig, a ki Magyaror-
szág sorsa felett virraszt és őrködik. 

Ébredjen fel a tudat, hogy az apostoli kereszt nem 
csupán csak a magyar czimer alkotó része, nem csak 
kereszt, de egyszersmind feszület is, (Elénk helyeslés) ; 
azon feszület, mely vallásunk jelvénye, mely a sziveinkbe 
vau vésve, de egyszersmind fejünkbe, eszünkbe is s mely-
ről azon szent sugarak mindkét megáldjanak, a mely 
előtt kell. hogy térdet hajtsunk, valamennyien, imádkoz-
zunk férfiasan, nem tekintve azok gúnyára, akik a mi 
érzelmeinket megérteni képtelenek. (Zajos helyeslés.) — 
Tua luce dirige, te világíts apostoli keresztből kisugárzó 
világosság, abból a feszületből, mely a kereszténységet 
megvilágítja. (Szűnni nem akaró lelkes éljenzés, taps.) 

Dr. Major Ferencz beszéde 
a társadalmi szervezkedésről. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! 
Összejöttünk a szélrózsa minden irányából, hogy 

itt tegyünk tanuságat szent vallásunk megmásitliatlan 
tanai fölött az ős kir. város falai között, Szt-István 
városában, hol kilencz századdal ezelőtt a kath. vallás 
alapköve tétetett le, melyet megingatni sem ellensé-
günk fegyvere, sem a százados török uralom nem 
volt képes. 

Mégis jobban mint valaha kell, hogy tömörüljünk 
és egyek legyünk gondolkozásban, akaratban, de főleg 
cselekedetben ; mert az ellenség önmagunk keblében 
van, az alapot saját fiaink feszegetik. 

Nézhetjük-e megingatását e biztos alapnak, mely 
népünk szivében oly mélyen gyökeredzik, mely kisér 
a bölcsőtől a sirig s könnyűvé teszi azon súlyos per-
czeket, melyekben az élettől bucsuzunk. 

Váljon felcserélhetjük-e ezen biztos támaszt, me-
lyet vallásunk nyújt a liberálizmus üres és hamis jel-
szavaiért, mely a kétségbeesés pillanatában nemhogy 
megóvna, sőt beledönt, melyből szabadulást a hitetlen 
életének kioltásában talál, melyek megujuló példáit, 
sajnos, naponta látjuk. 

Nem-e ezen irányzat és hamis jelszavak szülik a 
hitközönyt, melyből a teljes vallástalanság és Isten-
tagadás származik, összezúzva a családi életet, meg-
tölti a börtönöket, előtérbe tolja a nyers munka ural-
mát s megindítja az önvédelem harczát az egész vonalon. 

Lesz majd — Isten ne adja — a liberális eszmék 
diadalra jutásával is frigy, melyet házasságnak fognak 
nevezni, de a mely nem Krisztus rendelete szerinti 
házasság s a melylyel kihal a keresztény családi élet, 
lesz társadalom, de eltűnnek a polgárok s helyükbe az 
úgynevezett világpolgárok lépnek, hol nincs vallás, 
haza, közérdek, csak önzés. 

Azt mondottam, tömörülnünk kell, azért sereg-
lettünk egybe, hogy egymást megértvén, vallásunk 
iránt tántoríthatatlan lelkesedéssel egyek maradjunk, 
visszatérve tűzhelyeinkre buzdítsunk ós lelkesitsünk, 
főleg cselekedjünk ós a szeretet fegyvereivel ostoroz-
zuk, a mi ál és hamis. 

Reá kell tehát közéletünkre és intézményeinkre 
nyomni a kereszténység bélyegét, mely ugy az egyesek, 
mint az egész társadalom fennállására csak áldást hozó 
lehet. 

Tömörüljünk, alkossunk, a hol csak lehet, minden 
községben kath. köröket, hol bátran és nyíltan beszél-
hetünk egymást megértve, hol a folyton hangoztatott 
hamis liberális jelszavak nem botránkoztatnak, hol 
minden nemes ügy sérelme biztos védelmet talál, honnét 
vallásunk külső gyakorlása, ünnepeink s szertartásaink 
önérzetes nyilvánulása kiindul és régi fényében fog 
tündökölni. 

Legyenek ezen kath. körök biztos menedékei és 
támaszai a keresztény hívőnek s kutforrásai azon erő-
nek, melyben minden nemes mozgalom éltető gyökerét 
találja. 
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Ne legyen ez, mélyen tisztelt nagygyűlés, csak 
tervezgetés, hanem tett, ne holnapután, hanem már 
holnap ! ! nem kell ide semmi, csak katholikus sziv ! 

Nézzünk körül hánynak szive dohog csak itt, 
tettre uraim, sorrakozzunk és a kath. kör megtestesül. 

A kath. körök fontosságáról szólva, lehetetlen 
figyelmen kivül hagynom egy nagy horderejű tényezőt, 
mely következményeiben kiszámíthatatlan és ez a foly-
ton terjedő ipar fiatalságának nevelési kérdése. 

Ma, midőn a mindenható pénz az ipart magába 
szivta és mint a polyp, szálaival fogva tartja, hol a 
munkás nem családtag többé, henem csak gépezet — 
a belérték számba nem jő; hol van az az idő, midőn 
a tisztes ipart űzők — a munkaadóval egy családot 
alkottak és második otthonát találta a munkapad mellett? 

Keres most is otthont az iparos ifjúság, de nagy-
része hol találja azt? — a mulató helyeken, — dorbé-
zolással, hol testi és lelki erejét veszítve, munkakedve, 
becsületérzése lassan kihal s rendbontó, felforgató, 
veszélyes eszméken töri fejét. 

Igen jól mondja Szentiványi az iparos ifjúságról 
szóló jeles értekezésében: „mint minden tudatlan és 
éretlen eszű ember, ők is a vallást veszik gúny és 
feszegetés alá műhelyeikben, hol az Isten nevét csak 
káromlással lehet kiejteni, mert ki hitről, erkölcsről 
mer beszélni, azt kimarják barlangjukból." 

De nézzük csak, minő messzire jutott Belgium, 
főleg Francziaország, hol a vallásos talajt vesztett ipar 
majd a szoczializmussal, majd a kommunizmus és 
anarchizmussal fenyegeti és ássa alá az egész társa-
dalmat. 

A boszorkány-konyha már nálunk is iizi akna-
munkáját, csak a balga nem látja a forrongó lávát, 
mely az egész társadalmat felperzseléssel fenyegeti, ha 
csak ideje korán a hit világával és szeretet fegyverével 
résen nem állunk. 

Ez az osztály az, mely hivatva volna a fejlődő 
államok alapját alkotni és épp ez az osztály inog, sülyed 
testileg-lelkileg szegényedik, lázad s veszélylyel fenye-
geti az egész társadalmat. 

De vájjon számon kérhetjük-e őket egészben? erre 
megfelel Kolping, a legényegylet megteremtője, ki 
mondja, hogy „e néposztálylyal, melyből pedig a tulaj-
képeni polgárosztály fejlődik — rendszerint kevesebbet 
törődnek az emberek, mint egy féreggel", és nem-e 
igy van, csak egyre utalok : az ipartanonczok elhagya-
tott, lehet mondani embertelen sorsára, mely mindent 
igazol. 

A mulasztás tehát a társadalomra hárul, mely 
látja a veszélyt és nemhogy visszatartaná, hanem uj 
tápot ad és kivonja alóla azon kis valláserkölcsi alapot 
is, melyen a javítás lehető. 

Csodálható-e akkor, lia a tekintély ellen hadat 
ízen és vele önmagának is sirját ássa, mert nincs vér-
tezve a hit — megnyugvó, világító és reményt nyújtó 
«zent ihletétől. 

Hol vannak katholikus legényegyleteink? És az 
a kevés, mi van, nem-e mostoha gyermek? Tengődni 

engedjük azt az árva intézményt, mely utolsó falat 
kenyerünket is jogosan követeli. 

Hol van a katholikus legényegylet központi szer-
vezete hazánkban? 

Németország, Ausztria, mind, mind óriási magas-
ságban állanak e téren fölöttünk, mert cselekvő köz-
pontjuk van. 

Adjunk erőt és támogassuk testtel, lélekkel a 
meglévő katholikus legényegyleteket és azok meg fogják 
menteni és nemesíteni az iparos osztályt, melyre any-
nyira számol a haza jövője. 

De egy nagy hiányt látok még, hogy mint föld-
mives országban ezt művelő fiatalságnak eddigelé 
egyletei nincsenek, mely eszme méltó a felkarolásra, 
ugy a földmives ifjúságnak is az iparos ifjúság egyle-
tének megfelelőleg lenne egy valláserkölcsi alapon 
nyugvó katholikus köre, hol lelkileg és szellemileg 
művelődhetnének, nehogy a fent ostorozott tévtanok, 
úgymint a szoczializmus és anarchizmus közibük is 
beférkőzhessenek. 

Midőn egyesült erővel a cselekvés terére lépni 
akarunk, számolni kell egy nagy hatalommal és ez az 
irodalom, főleg a zsurnalisztika. 

Ez azon tényező, mely mindenhova beférkőzik és 
épp azért értéke kiszámithatlan, mely épp ugy lehet áldást-
hozó — a mint végezhet aknamunkát, megfertőztetve 
a tiszta és józan gondolkozást, uralomra kergetve a 
hamis közvéleményt, más részről elnyomva vagy kész-
akarva elhallgasson a valódit, melynek méltóságteli 
kitörését, kicsinylő meghazudtolt értékkel bocsájtja 
közkézre. 

Tekintsünk vissza a közelmúlt időkre s meggyő-
ződhetünk, miként tombolt féktelen tollal a liberális 
sajtó nagy része, majd hogy az utcza sarával dobálód-
zott úgyannyira, hogy maguk a liberálisok kifakadtak, 
hogy már nem lehet lapot irmodoránál fogva kézbe 
venni. 

Nagyon csalódik, ki azt hiszi, hogy e czélzatos 
megtévesztése a közhangulatnak ez uton talajra nem 
talál, előre készítette azt már a hitközöny és hitéletünk 
hanyatlása, nem csodálható tehát, ha az álszemérem és 
folyton kiáltozó liberálizmus modern jelszavakkal fel-
cziczomázott torzszülöttje sokakat az igazak közül is 
tévedésbe ejt. 

Azért szeget szeggel, toll ellen tollal kell 
fellépnünk. Ismét tetteket kérünk, u raim ! Tertullian 
mondja: „hogy amint terjed a rossz, ugy kell terjedni 
a jónak is", a ki elbirja a tollat, vegye fel, akinek az 
is nehéz, forduljon el az istentelenség és destructío iro-
dalmától s ne vegyen kezébe mást, mint tisztességes 
betűt. 

Tömörülnünk kell tehát és cselekednünk a keresz-
tény irodalom fejlesztésére és támogatására és ne saj-
náljuk filléreinket áldozatul hozni e mindennapi ke-
nyérért ; mert csak a kath. uj ságirodalom megizmoso-
dásától várhatjuk az annyira elkorcsosult izlés meg-
j avulását és igaz ügyünk biztos diadalát. 

Nagy a mulasztás e téren — annál nagyobbnak 
kell lenni a cselekvésnek, ha bukni nem akarunk ; pedig 
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diadalmaskodnunk kell, mert igazságunk alapját kilencz 
százados multunk vetette meg, melyet a XIX. század 
forgó szele kimozditani nem lesz képes, legfölebb csak 
beszennyezheti, melynek megtisztitására és elsöprésére 
kell, hogy tömörüljünk. 

Tömörülnünk kell tehát, kik még erősen állunk 
hitünk szent palástja alatt, alkossunk kath. köröket, 
kath. legényegyleteket és földműves ifjúsági egyleteket, 
teremtsük meg és erősitsük a keresztény irodalmat és 
álljunk rést mindenhol, ha csak nem akarjuk, hogy 
czimerünket, a hármas bérezek tetején tündöklő kereszt, 
helyét a pogány hitetlenség s hitetlen szabadkőműves-
ség jelvényei foglalják el. 

Nyilvánítsuk hangosan itt, hol vallásunk és állami 
életünk ezredéves fennállásának bölcsője ringott, itt 
szent István nagy királyunk sirja fölött, hogy vallá-
sunkhoz tántorithatlanul ragaszkodunk, annak tanait 
és hitelveit sértetlenül fentartani akarjuk s azokat 
semmiféle hamis jelszavakért fel nem áldozzuk. 

Tömörüljünk, cselekedjünk, Isten áldását kérve 
munkánkra. 

I f j . dr. Zichy János gróf beszéde 
a politikai szervezkedésről. 

Mélyen tisztelt katholikus nagygyűlés ! 
A katholikus társadalom az egész világon még 

soha sem volt nagyobb izgalomban és forrongásban, 
mint ma, midőn harezok és ütközetek szinterét képezik 
a társadalom, a parlamentek s a családi tűzhely eddig 
csendes szentélye. 

Micsoda riadó ez, uraim ? micsoda háborgása a 
kedélyeknek s a meggyőződéseknek ? Nem szalmaláng 
az, amely oly magasan lobogva félemiit bennünket, 
hanem pusztitó, romboló tűzvész, mely fenyegeti a 
társadalom létét. 

A tévelyek harcza ez az igazsággal, a tagadás 
küzdelme a pozitiv hittel, a felekezetnélküli államok 
ütközete a kath. egyházzal. 

Mi hitbuzgó katholikusok, kik ez utolsó néhány 
évvel annyi lelki aggályon, annyi csalódáson mentünk 
keresztül, mi, kik látjuk, hogy hazánkban 1890. febr. 
26-ika óta a mai napig, meddig haladott előre a fele-
kezetnélküli kormány a kath. dogmák elleni harezban 
s a felekezetek közti békés egyetértés feldulásában, 
csak mi vagyunk képesek sejteni, hogy hol fog vég-
ződni ezen óriási morális dekadenczia. Az eddig fele-
kezetnélküli állam, ma már — fájdalom — vallástalan 
állam lett : az állam, mely eddig semlegességénél fogva 
a felekezetek közti békét volt hivatva őrizni, a feleke-
zetenkivüliség, a hitetlenség dogmája alapján hadat 
izent minden pozitiv hitnek, tehát nemcsak nekünk, 
hanem minden felekezetnek is. És ezt hazánkban a 
kormány, mely politikájában a korlátlan vallásszabadság, 
a fékevesztett materializmus alapjára helyezkedett, 
máskép nem is tehette, mert ezen elveknek végső folyo-
mánya, logikai konklúziója, — mint ahogy az igazságügy-
miniszter ur több izben kifejezte magát — a felekezet-
nélküliségnek, vagy az atheizmusnak törvénybe igtatása. 

Mélyen tisztelt katholikus nagygyűlés ! Ezen elv 

végrehajtásának, megvalósításának politikai horderejét 
csak az képes felfogni, aki el tudja magának képzelni 
azt a vállalatot, mely a szenvedélyek által vezérelt, 
minden ideálokból kivetkőztetett, a valláserkölcstől 
teljesen megfosztott ember képében fog előttünk állani. 
Ez az ember jövő czivilizácziójának zászlóvivője. Szo-
morú jövő, melynek ily alakjai lesznek. Nem jól mon-
dom uraim! nem szomorú, hanem irtóztató lesz ezen 
jövő, mely romja fog lenni mindannak, a mit mi gond-
dal, szorgalommal, kitartással építettünk és gondoz-
tunk. 

És ezt nem látják vagy nem akarják látni az 
államok ; nem pedig azért, mert nem eszmékért küz-
denek, nem pozitiv czél elérését tűzték ki maguk elé, 
hanem jelszavak után indulnak és theóriákat hajhász-
nak. De az államok mögött már nem jelszavak és 
theóriák, hanem az anyagias vad szenvedély áll, mely 
élvezni és örülni akar, mely a jelent akarja kizsákmá-
nyolni azért, mert nem hisz a jövőben, s mely a szen-
vedélyek mámorába akarja ölni egész múltjának szen-
vedéseit, a jelen csalódását, a hittel együtt eltűnt re-
ményeit. 

Fájdalom ezen irányba, ezen felfogás érvényesí-
tése felé hajtatik jelenleg a közvélemény egy része s 
ezen körülmény képezi okát a társadalmi kérdések 
mai bonyolult voltának. Hogy volna képes az állam 
megoldani a nagy társadalmi problémákat, midőn ő 
maga azon az uton halad, maga azon elveket vallja és 
követi, melyek ezen társadalmi kérdéseket létrehozták, 
azokat oly bonyolódottakká, oly gordiusi természe-
tüekké tették. S ezt a körülményt, hogy t. i. az állam 
képtelen megoldani a társadalmi kérdéseket, maga az 
állam vallja be akkor, midőn ezen problémáknak tár-
sadalmi uton való megoldását sürgeti s csakis egyedül 
a társadalomban bízik, hogy e kérdéseket legalább rész-
ben megoldva, segíteni fog az állam létét fentartani. 
De midőn az állam ezt propagálja és egyetemein tanít-
tatja, mit látunk? Látjuk egyszerűen azt, hogy a tár-
sadalmak, — a világiak és az egyháziak egyaránt — 
az állam omnipotens szuverenitása által elnyomatnak. 

S látunk akkor egy omnipotens szuveren államot, 
mely elnyomja a valláserkölcsi alapon álló egyházi 
társadalmat, hogy maga az atheus, 'tehát valláserkölcs-
nélküli alapra helyezkedjék, szemben az egyház isteni 
szuverenitásával. Tisztán áll tehát most előttünk a 
kép. A valláserkölcsnélküli állam küzd a valláserkölcsi 
alapon álló egyház ellen. 

Ily körülmények között, m. t. kath. nagygyűlés, 
hiába akadnak egyesek, kik az ékesszólás erejével, a 
dialektika hatalmával bizonyítani akarják, hogy lehet 
erkölcs- vallás nélkül. 

Én kereken tagadom ezt szemben minden szofiz-
mával, melyet csak a közel múltban hallottunk elhan-
gozni a kormány padjairól; tagadom, hogy az embe-
riség lehetne erkölcsös vallás nélkül ; mert csak a vallás 
képes az emberi elmét és kedélyt fékezni a szenvedé-
lyeken, melyek tudvalevőleg befolyásolják és vezérlik 
a tömegeket, csak a vallás képes tehát létrehozni azt 
a benső, az érzelmek nemes harmóniáján nyugvó er-
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kölcsi bázist, melyet elvont idealizmus, vagy külső 
presszió nem lesz képes megteremteni soba. 

A szabad Istent hirdető nagy franczia forradalom-
ban, akkor tehát, midőn a szenvedélyek uralkodtak 
úgyszólván a világon — hangzottak el azon nagyfon-
tosságú szavak egy forradalmar ajkairól: ha nem volna 
Isten, ugy kellene egyet csinálni, hogy a beléje helye-
zett hit és félelem által megfékezhessük a vad szenve-
délyeket. Ma ezt kell mondanunk, uraim, midőn a 
társadalmi kérdések chaosából született őrülten szenve-
délyes anarchizmust látjuk napról-napra fejlődni és 
tért hódítani : ha volnának istentagadók, mint a hogy 
— fájdalom — vannak is, ugy h.a lehetne, inkább 
kényszeríteni kellene őket arra, hogy higyjenek, nem 
pedig szofizmák segélyével az ugy is szenvedélyes 
tömegnek bizonyítani igyekezni azt, hogy teljesen jogos 
és törvényes megtagadni az isteni tekintélyt. 

Látva ezen áramlatot, mélyen tisztelt katholikus 
nagygyűlés, mi hitbuzgó katholikusok örömmel fogunk 
kezet mindazon más felekezetüekkel, kikben a modern 
törekvésekkel velünk együtt fenn akarják tartani min-
den áron az isteni tekintélyt, szemben az állam atheiz-
musával. 

Ha mi ma — uraim — kath. pártot akarunk szer-
vezni ez országban, ezt nem csupán felekezeti szem-
pontok parancsolják, hanem társadalmi okok is sürgetik. 
Nem a felekezetek harczolnak ma egymás ellen, mint 
a hogy ez a reformáczió után volt, hanem az összes 
felekezetek együtt fognak küzdeni az Istent tagadók 
ellen. 

Igenis, pártot akarunk szervezni a katholikus ügy 
diadalra juttatására a választók nagy táborában akkor, 
midőn a hithű katholikusokat hivjuk fel arra, hogy 
tömörüljenek, de mint mondám, testvérek gyanánt szó-
litjuk fel a velünk való küzdésre a más vallású buzgó 
hívőket is, hogy közös ellenségünk — többet mondok 
— az állam leghatalmasabb ellensége ellen harczoljunk, 
mely nem más, mint a tagadás szelleme. A reformátu-
sok általam mélyen tisztelt püspöke Szász Károly meg-
adta a reformátusoknak a jelszót akkor, midőn ő maga 
is síkra szállott a főrendiháznak egyik nyilvános ülésén 
az atheizmus, a félekezetnélküliség ellen és ez is azt 
bizonyítja, hogy mi katholikusok, midőn ezen áram-
lat ellen szervezkedünk, nem az állam elleni küzde-
lemre készülünk, nem kulturharczot akarunk vivni, 
hanem dogmákon alapuló hitünk és ezen hit tanainak 
egész hatalmával azon dezorganizáló eszmék ellen lépünk 
sikra, melyek alkalmasak arra, hogy rövid idő múlva 
lángba és vérbe borítsák a társadalmakat. 

Mi nem azon szellemtől vagyunk áthatva, melyet 
a középkorról előitélet és rosszakarat vádol és hirdet, 
midőn a modern kor kinövéseit akarjuk lenyirbálni, 
hartm í'pn ellenkezőleg a legnagyobb szolgálatot ké-
szülünk tenni a mai államnak, midőn a katholikus 
egyház keresztényies erkölcsös befolyása által akarjuk 
a keresztény társadalmakat megmenteni, hogy erényei 
által regenerálhassuk a dinamittal aláaknázott állami 
épületeket, — adja Isten, hogy ne késsünk el ezen 
önzetlen nagy munkánkkal, hogy az államnak, mely 

még ma önerejéből megmenthetné magát — ne kelljen 
később halottaiból ujjá születni. 

Midőn mi tehát, m. t. hath. nagygyűlés, egy or-
szágos katholikus pártot akarunk szervezni, melyhez 
sorakozásra hivjuk fel az összes hivőket, ne merjen 
bennünket senki sem rosszhiszemüleg vádolni azzal, 
hogy az állameszme ellen izgatni, hogy az állam tekin-
télyén csorbát ejteni, hogy az államépület talaján rést 
ásni akarnánk. 

Nem, mi az államépület megszilárdítására, az 
állameszme megerősítésére hivjuk fel hitsorsosainkat, 
mert meg vagyunk erősen győződve arról, hogy nem 
a mi egyházunknak legnagyobb ellenségei az Istent 
és minden tekintélyt tagadó radikálisok, — mert a mi 
egyházunkon a pokol kapui nem fognak soha sem erőt 
venni, — hanem ellenkezőleg a legfőbb tekintély taga-
dói, a tekintély elvének lábbal tiprói, az anarchizmus 
előhirnökei éppen az államnak legnagyobb ellenségei ; 
s ha az állam nemcsak, hogy gyenge és tájékozatlan 
arra, hogy magát megóvja ezen félelmetes ellenségtől, 
hanem elég könnyelmű vagy romlott, hogy atheus po-
litikája, egyházellenes üzelmei és a felekezeteknek 
egymás ellen való izgatása által még nevelje és erősítse 
is ellenségeit : akkor mi polgárok fogunk összeállani, 
egymásnak fogunk kezet adni s vállt vállnak vetve 
fogunk az eszmék küzdterén és a politikai jogok gya-
korlatának mezején az állam legnagyobb ellenségei 
ellen küzdeni, csak azért, hogy megmentsük az államot, 
a társadalmi együttlét egyedüli formáját, azt az álla-
mot, melynek képviselői ma bennünket sértenek, a mi 
dogmáinkat illetik tiszteletlenséggel, az egyház jogkörét 
csorbítják, s az Isten-tagadást akarják törvény által 
szentesíteni. 

Igy állván a dolgok, mi határozottan tiszteletet 
követelünk működésünk számára az államhatalom kép-
viselőitől, mert ők ugyan kétségbe vonhatják elfogult-
ságuk folytán mozgalmunk szükségességét, de nem 
szabad kétségbe vonniok azt a jóhiszeműséget s hon-
szerelmünket, melylyel sietve jövünk megvédeni, meg-
menteni államot és társadalmat. 

Szervezkedjünk tehát, mélyen tisztelt nagygyűlés, 
a választó kerületekben ; mondjuk ki, hogy nem lehet 
jó hazafi az, a ki nem buzgó hivő s a ki a mostani 
politikai áramlattal haladva az Isten tekintélyét, min-
den tekintélynek, tehát az állam tekintélyének is alap-
ját, romba akarja dönteni, a felekezetnélküliség törvé-
nyesítése által; nem lehetnek jó keresztények azok, 
a kik a házasság államosítása által azt bár formailag 
rendezve, tényleg megfosztották erkölcsi tartalmától és 
annak szentségi voltát megtagadva, kitépték gyökerét 
az emberi szivekből, hogy átplántálják a törvénykönyv 
rideg paragrafusaiba, melyekhez a szívnek semmi köze 
sincs ; nem az igazi haladás embere az, a ki egy nem 
keresztény vallás reczipiálása által vissza akarja terelni 
az emberiséget a keresztény kultura előtti korba, mikor 
még epedve várták az Üdvözítőt, mintegy jelezni akar-
ván ezáltal azt, hogy az Udvözités ténye csak fikczió 
volt, nem lehetnek jó hazafiak azok, a kik a rombo-
lásban és tagadásban találják fel életczéljukat, mert 
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munkára, törekvésre, szeretetre és összetartásra van 
szükségünk, nem pedig pusztításra, gyűlöletre és bom-
lásra, A katholikus egyház akkor még, mikor nem mért 
reá csapást a protestantizmus keletkezése, alkotott kul-
turát, jólétet és boldogságot, a reformáczió val kezdő-
dött meg a bomlás és keletkezett a társadalmi bajok 
oka, a negáczió, mely ma már mindent, még az Isten 
létét is tagadja. Mi katholikusok tehát, kik nem állunk 
egy ingatag alapon, hanem a megváltás óta ugyanazon 
dogmák szilárd kőszikláján, csak mi vagyunk, csak mi 
lehetünk hivatva arra, hogy ezen változatlan hit alap-
ján szervezkedjünk és alkuvást nem tűrő következetes-
séggel követeljük jogainkat egyházban, államban és 
társadalomban. 

Az egyház java- és tekintélyének emelése lesz az 
állam felvirágozása s egy hatalmas, biztos alapokon 
nyugvó államban csak boldog, nyugodt, virágozva fej-
lődő kulturális, gazdasági és társadalmi élet, adja Isten, 
hogy mielőbb legyen ez igy szeretett hazánkban. 

Dr. Marsovszky Endre beszéde 
a kath. autonómiáról. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! 
Dicső emlékű első királyunk, szent István, biro-

dalmát a keresztény katholikus vallásra alapitotta. 
A következő századok folyamán egyház és királyi 

hatalom szoros kapcsolatban vállvetve fáradoztak a 
birodalom szervezésén, s az ország védelmén. A kath. 
főpapság békében ugy, mint háborúban mindig a nem-
zet vezérei közt volt. Ok képezték az ország első rend-
jét, képviselve voltak a király tanácsában, később pedig 
helyet foglaltak az ország kormányhatóságában. Egy-
házi tekintély gyarapította a világi hatalmat. A mi 
katholikus vallásunk övezte körül a magyar királyság 
magasztos jelképét, a szent koronát ama rajongó kegye-
lettel, mely ma minden magyar szivében mély gyö-
keret vert. 

Viszont pedig apostoli királyaink soha sem mu-
lasztották el ama páratlan előjogokat, melyeket a kath. 
egyház külkormányzata körül szent István királyunk 
szerzett volt, a kath. egyház gyarapítására felhasználni. 

E benső viszony nem változott akkor sem, midőn 
a reformáczió tanai a XVI. század óta hazánkban tért 
foglalni kezdődtek. Szemben a mind több szabadságot 
nyerő protestánsokkal, a kath. egyház mindenben meg-
tartotta fényes közjogi poziczióját. Későbben pedig a 
törvényesen bevett vallásfelekezetekkel szemben a r. kath. 
vallás mint uralkodó államvallás jelentkezett. A kath. 
főpapság megtartotta törvényes befolyását az ország 
kormányzására ; a kath. egyház külkormányzási ügyei, 
ő felsége a király nevében, kizárólag kath. közegek 
által, tisztán kath. szellemben intéztettek. 

Igy maradt ez mindaddig, mig az 1848-diki, kor-
szakot alkotó reformok az alkotmánynyal együtt, a 
katholika egyház állását is lényegesen megváltoztatták. 

Az 1848. XX. t.-cz. 2. §-a ugyanis kimondotta 
az összes törvényesen bevett vallásfelekezetekre nézve 
tökéletes egyenlőség és viszonosság elvét ; ez által 
pedig a kath. vallás elvesztette állam vallási jellegét. 

Elvesztette a kath. egyház továbbá ama közvetlen be-
folyását is, melyet addig az ország kormányzására birt, 
mert az 1848. III. t.-cz. Szt. István birodalmának kor-
mányzását egy parlamentáris felelős minisztériumra, 
tehát egy felekezetnélküli hatóságra bizta. 

Jóllehet az összes bevett vallásuk közötti egyen-
jogúság 1848-ban törvénybe lőn igtatva, s ez által a 
kath. egyház is igényt nyert ugyanarra az autonom 
szabadságra, melyet régibb törvények alapján a protes-
táns felekezetek hazánkban élveznek, mégis a kath. 
autonomia létesítésére törvényes intézkedések nem 
tétettek. Ezért, és mert 1848. III. t.-cz. 7. §-a a nagyobb 
egyházi javadalmasaknak — egyenesen ő felségének 
fentartott — kinevezési jogát miniszteri ellenjegyzés-
hez kötötte, intézi még máig is egyházunk és kath. 
intézeteinek külkormányzatát a félekezetnélküli minisz-
térium. 

Hogy ez a helyzet ellenkezik a vallásoknak az 
1848. XX. t.-czikkben proklamált egyenlőségével, hogy 
az a kath. érdekeket mélyen sérti, hogy az tarthatat-
lan, azt a kath. főpapság csakhamar felismerte a nagy-
méltóságú püspöki kar, folyamodott is még a 60-as 
években ezen sérelem orvoslása iránt ő felségéhez. 

De elismerték a kath. autonomia jogos és szük-
séges voltát irányadó kormányféríiaink is, köztük maga 
báró Eötvös József néhai vallásügyi miniszter is, kinek 
egyenes felhívására indultak meg királyi jóváhagyás 
mellett 1869-ben ama tárgyalások, melyek feladata volt 
a kath. autonomia feletti tanácskozás. 

E tárgyalások több izben újból fölvétettek, azon-
ban sajnos, kath. autonomia mindeddig megvalósítva 
nincs. 

A kath. autonomia ellen szeretik mint legyőzhe-
tetlen akadályokat felhozni egyrészt egyházunk hierar-
chikus szervezetét, másrészt pedig az apostoli király 
kegyúri jogait. 

Az előbbeni érvet eléggé megczáfolj SJ £1Z Erdély-
ben tényleg fenálló kath. autonomia, valamint azon 
körülmény, hogy a nagyméltóságú püspöki kar maga 
is az autonomia létesítése mellett van. ' 

És kik azok, kik törekvéseink ellenében a királyi 
kegyúri jogra hivatkoznak? Azok, kik e jogot szeret-
nék a magok világi czéljaira kihasználni; azok, a kik 
részére dicső emlékű első királyunk e jogokat bizo-
nyára nem szerezte. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! En a magam részéről 
nem kételkedem egy perczig sem, hogy sikeriilend a 
kath. autonomiát egyházunk hierarchikus szervezetének 
megfelelő alakban, az apostoli király kegyúri, és az 
állarcuielügyeleti jogának sérelme nélkül olykép szer-
vezni, hogy az a kath. világi elem bevonása mellett 
egyházunk mindama ügyeit intézhesse, melyeket ma a 
parlamenti kormány intéz. 

Az ilykép szervezett kath. autonomia azután nem-
csak a kath. közszellemet fejlesztené hatalmasan, hanem 
eredményezné az is, hogy szent vallásunk külső ügyei 
végre ismét kath. szellemben intéztetnének. 

Mert váljon elmondhatjuk-e, hogy a felekezet-
be 
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nélküli kormány több mint negyed százados fennállása 
alatt, liű sáfárja volt egyházunknak? 

Valóban nem. 
Mert az eddigi kormányokat az egyházi vagyon 

megóvása és kezelésében, kath. intézeteink vezetésében, 
sőt még az egyházi javadalmak és méltóságok adomá-
nyozása körül nem az igazi kath. szellem, hanem ellen-
kezőleg, majd mindig a leghatározottabb világi és párt-
érdek vezette. 

1848-ig a kath. kormányhatóságok voltak vallá-
sunk legerősebb védnökei ; de a mióta az ország kor-
mánya felekezetnélküli lett, azóta ez országnak kilencz 
millió kath. honpolgára némán kénytelen szemlélni, 
mint intézik saját egyháza ügyeit oly irányban, mely 
vallásának érdekeivel sokszor homlokegyenest ellen-
kezik. Mert hiszen azt az autonom szabadságot, mely 
megadatott egy század előtt protestáns polgártársaink-
nak, azt ma sem nyerte még el a kath. egyház, azon 
egyház, melyet kilenczszáz év előtt szent István kirá-
lyunk alapitott, azon egyház, mely vezére, nevelője 
volt nemzetünknek, azon egyház, mely viszontagságos 
multunkban soha egy percze sem szűnt meg tántorit-
hatlan hűségű támasza lenni a hazának és a királynak ! 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! 
Ama fontos előjogokat, melyekről 1848-ban le-

mondottunk, azokat áldozatkép a haza oltárára tettük 
le. Távol tőlünk, azokat ma visszakövetelni. 

De követeljük, mert követelni jogunk van, hogy 
a mennyi önkormányzati szabadságot hazánkban a pro-
testáns felekezetek háboritlanul élveznek, ugyanannyi 
adassék meg nekünk is ; követeljük, mert követelnünk 
szent vallásunk érdeke kivánja: a kath. autonomia 
létesitését ! 

Valamint régi autonom vármegyéink voltak ama 
védbástyák, melyekben apáink nem egyszer mentették 
meg a veszélyeztetett magyar alkotmányt, éppen ugy 
fogna a kath. autonomia szent vallásunkat és egy-
házunkat uj sánczokkal körülárkolni. És e sánczok 
bevehetetlenek lesznek, mert azok védelmére, e magyar 
haza minden katholikus polgára meg fog jelenni! 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! 
Kath. vallásunkra, kath. egyházunkra nehéz napok 

járnak; számosak ellenségeink és nagy azoknak ha-
talma. 

De ütött immár az ébredés órája. Széles e hazá-
ban a katholikusok lelkiismerete megmozdult, már 
sorakoztak ; s ha eljön a küzdelem napja, vezéreink 
szavára kiállunk egytől egyig a porondra. 

Ellenfeleink azt mondják, hogy fegyvereink ósdiak 
és elavultak. Igaz. Azok oly régiek, mint a világ; 
mert a mi fegyvereink jog és igazság. 

Es e fegyverekkel a katholikus mozgalom győ-
zelme el nem maradhat, mert ezek elébb vagy utóbb, 
de mindig győznek. Csak kitartás kell. Az pedig ben-
nünk hiányozni nem fog soha. Mert hiszen katholikus-
nak lenni annyit tesz, mint törhetlen hűséggel csüg-
geni egyházunkon ; katholikusnak lenni annyit tesz, 
mint az utolsó vércseppig, szivünk utolsó dobbanásáig 
mindent feláldozni Istenért ! királyért ! hazáért ! 

Kalocsai) Alán beszéde 
a szocziális kérdésekről. 

A tudomány s a kultura egyik diadalát a másik 
után aratja századunkban. Az emberiség nagyobb ado-
mányokat tán soha sem nyert, mint korunkban. Na-
gyobbszerü fölfedezések sem történtek soha. Az állami 
s közgazdasági téren nagyobb fejlődést, felpezsdülést 
egyetlenegy korszakról sem jegyzett föl a történelem.1) 

S mégis mindeme fényt, dicsőséget és diadalt 
folyton követi a legsötétebb árny. Az államok és társa-
dalmak külsőleg hatalmasok, de bensejükben forrongás 
és elégedetlenség honol. Óriási tőkék és jjénzösszegek 
szerepelnek a világpiaczon, mint azelőtt soha, — de a 
nagy tömegek napról-napra jobban szegényednek. Az 
élvezetek s a fényűzés a társadalom minden rétegében 
a legmagasabb fokra emelkedett, — de a nagy tömeg-
ben a szegénység eddig nem ismert fokra hágott. S 
ebből az elnyomott és szegény tömegből fölkelt a szo-
czializmus, a modern államok és társadalmak félelmes 
ellensége. Eleinte csak itt-ott, elvétve mutatkozott. Ma 
már organizálva van mindenfelé. Elterjedt hirlapokkal, 
népes egyletekkel, lelkes agitátorokkal bir, sőt Német-
és Francziaországban, valamint Belgiumban már mint 
politikai párt is szerepel. A választási urnától a parla-
mentbe küldik a szocziálisták képviselőiket. 

Hazánkban a szoczializmus e külföldi mozgalmait 
sokáig közönynyel nézték nemcsak a hirlapok, hanem 
az államférfiak is. Abban a hamis meggyőződésben rin-
gatták magukat, hogy a szoczializmus csak a gyáripar 
tulprodukcziójának a szüleménye s épp ezért, mivel 
hazánk első sorban földmivelő ország, itt a szoczializ-
mus gyökeret nem verhet. Azonban a legújabb ese-
mények, a magyar Alföldön már 2—3 év óta meg-meg-
ujuló szocziális villongások a földet mivelő munkás-
osztály körében, — a pécsi kőszénbánya-munkásoknak, 
valamint a különböző iparágak budapesti munkásainak 
mind süsübben előforduló s mindig szélesebb gyűrűk-
ben terjedő sztrájkjai — tényekkel, tehát elég világosan 
konstatálják azt a szomorú tényt, hogy a szoczializmus 
hazánk munkásrétegeiben és pedig mind földmivelői, 
mind ipari, mind pedig gyári munkásrétegeiben is jó 
talajra talált, gyökeret vert s ma már nálunk is orga-
nizálva van, — s nálunk is veszélyezteti a társadalmi 
rendet és nyugalmat, ha kellő orvoslásra nem talál. 

Különben is nem kellett volna divináló képesség 
annak megjósolásához, hogy a szoczializmus hazánkban 
is fel fog lépni s itt is széles rétegekben fog elter-
jedni. A szoczializmus ugyanis nem áll szükségképpen 
okozati összefüggésben a gyárak számával s a gyáripar 
tulproductiójával. A szocziálizmus a vallásából kivet-
kőzött, a vallás iránt elhidegült szegénységnek termé-
szetes fejleménye, s legyen bár egy ország tisztán föld-
mivelő ország, ha az igaz vallásosság a társadalom 
zömében hanyatlik, abból kivész : egész természetsze-
rűleg fog azon társadalom szegény része a gazdag ellen 
a szocziálizmus nevében és fegyverével föllépni. 

A szocziálizmus ugyanis minden fajában és nyil-

1) V. ö. Bougaud „A kereszténység és korunk" előszavát. 
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vánulásában : a magántulajdon vagyis a birtok és a 
munka természetadta s a vallás által is szankcziónált 
fogalmait helytelenül magyarázza. Ezen helytelen ma-
gyarázatnak végső gyökere pedig a földi élet czéljának 
helytelen, felfogásából keletkezik. Kinek ne jutna e té-
telnél önkénytelenül eszébe a szocziálizmusnak ókori 
nyilvánulása, a régi római köztársaság legelső éveiből) 
a Kr. e. V. századból a plebejusok mozgalma és Me-
nenius A g r i p p a históriai nevezetességű példázata? Min-
den idő s korbeli szocziálizmus lényege egy. Ugyanaz, 
mit előbb állitottunk. A tartalom mindig ugyanaz» 
csak a kiadás változik. 

Ha, tisztelt uraim! az ember élete nem nyúl a 
földön tul, — ha a miként itt kezdődik, ugy itt vég-
ződik is, akkor igazuk van a szoczialistáknak ; mert 
akkor a vagyonegyenlőtlenség ellen nemcsak helyén 
való, de jogos is a küzdelem és mindenben a munka 
értéke keresendő és fizetendő. Mert ha nincs földöntúli 
élet, — akkor miért tűrje a szegény munkás, hogy 
mig mások a vagyonban dúslakodnak, s az élveze-
tekben kifáradnak, addig ő még a mindennapi megél-
hetésért, élete nyomorult tengetéseért is küzdeni, fá-
radni kénytelen. 

A szocziálizmus — bátran kimondjuk — az anya-
gias, a materiális világnézetnek természetes folyománya. 
Ez történeti tények által beigazolt valóság. Igaz, hogy 
az ipari és mezőgazdasági különféle válságok, a tul-
productio, a kapitalismusj a gyáripar, a minden kor-
látozástól ment szabad verseny iparban és kereskede-
lemben, másrészről a kereskedők önkényes kartellj ei és 
ringjei az adókkal szemben, tagadhatatlanul igaz, hogy 
mindez olaj a szocziálizmus tüzére, — de a tüzet 
magát az anyagias világnézlet, a földi élet czéljainak 
helytelen felfogása hozta létre. 

Ez a szocziálizmus lényege, alapja és kútfeje és 
természete. De viszont ez a természete egyúttal rámutat 
e társadalmi rettentő baj orvoslásának legfőbb esz-
közeire is. 

Kötelessége ugyan az államnak is okos törvények 
által a szocziálizmus terjedését akadályozni. Kötelessége 
az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság viszonyait 
szabályozni, a kapitalizmus túlkapásait korlátozni, a 
munkások s a termelők jogos érdekeit védeni, — de 
az állam e téren csak a tüz továbbterjedését akadá-
lyozhatja. Se Drakó vértörvényei, se Solon, „teher-
könnyitése", se Coriolán reakcziój S6 9) történetileg 
hirdetett „panem et circenses" nem nyújthatnak itt 
gyökeres orvoslást. 

Állami törvényekkel nem lehet a birtok és a 
munka helyes fogalmait becseppegtetni az emberi szi-
vekbe, valamint paragrafusokkal az emberek felfogását 
sem lehet szabályozni a földi életről. 

Pedig a szocziálizmus csak akkor veszti el erejét, 
ha e három kérdésben a helyes felfogás nyer tért nem-
csak a szegények, hanem a gazdagok ; nemcsak a mun-
kások, hanem a munkaadók lelkében is. Mert ki kell 
jelentenünk, — bármily kellemetlenül hallják is néme-
lyek e szót : 

a szocziálizmus nem egyedül a szegényeknek, „a 

negyedik rendnek" e három kérdés körül támadt hely-
telen felfogásából eredt, hanem épen a negyedik rend-
ben, ez a helytelen felfogás nagyrészt onnét származik, 
mert a munkaadók, a gazdagok is e három kardinális 
kérdést helytelenül fogva fel, — a szegénységet kizsák-
mányolták, lealacsonyitották, elnyomták. 

A szocziális kérdés megoldásában tehát, uraim! 
az egyháznak, a vallásnak jut a főszerep s az állam 
saját jól felfogott érdekében csak akkor jár el helye-
sen, ha az egyháznak minél nagyobb szabadságot, minél 
nagyobb oltalmat ád, hogy jótékony hatását a társa-
dalom minden rétegére zavartalanul gyakorolhassa. 

Engedjék meg, t. uraim! hogy egy-két rövid szó-
val rámutassak arra, minő része van az egyháznak a 
szocziális kérdés megoldásában? 

I. Az egyház tanitása arról a három kardinális 
kérdésről, melyeknek helytelen felfogása a szegényt 
okvetlenül szocziálistává teszi, oly határozott és oly 
világos, hogy bátran elmondhatjuk : nem lenne szocziáliz-
mus, ha szegény és gazdag, munkás és munkaadó a 
három kérdésben az egyház tanitását vallaná magáénak. 

Az egyház összes tanitásának alapját az a tan 
képezi, hogy az embernek nem végczélja a földi élet, 
hogy a földi életet a siron tul egy másik örökké tartó 
követi, — melyben a mindentudó Isten boldogságot 
vagy kárhozatot ad a szerint, a mint a földön Isten tör-
vényei szerint vagy azok ellen éltünk és cselekedtünk. 

Már most, t. uraim ! ha a szegények szivét és 
gondolkozásmódját átjárja ez a tanitás, a szegénység-
minden keservében, a nyomor minden súlya alatt marad 
reményünk s nem fogják helyzetöket teljesen kétségbe-
ejtőnek tartani. Ha e tan szivökbe vésődött, még az 
igaztalan elnyomásban is meglesz a megnyugtató tudat 
Isten igazságosságáról, a ki egykor az elnyomót lesújtja, 
s az elnyomottat fölemeli ; — ha szivökbe vésődik e 
tan, — tiszteletben tartják a leghevesebb kisértésben 
is a tízparancsolatot, mely a magántulajdont isteni tör-
vény erejével védi. 

De, tisztelt uraim, ha ez a tan kihal a munkásnép 
szivéből, — ha a túlvilági élet, Isten igazságossága és 
ítélete kivesz emlékéből : ki fogja és hogyan ezt a 
munkás népet megnyugtatni? . . . „Honnan"2) virrad 
fel egy napsugár, a mely az elsötétült elmét földerítené, 
a mely a sajogó szivet a csüggedés ádáz sugalmaitól, 
rémeitől megszabadítva, a teljesített kötelesség szente-
sitett nyugalmában megtartaná ? . . . A mely pillanatban 
a keresztény religio a szivekből távozik, az élet titka 
megfejthetetlenné lesz, a kisebb nyomornak is meg-
szűnik tűrhetősége, a lelki sötétség rémeket szül, a 
roskadozó lélek gyiloktól révedez, gyilokról másnak, 
vagy magának számára ! Egy világ, kereszt, hit, remény 
és szeretet nélkül, e világ nem világ, hanem pokol, 
melyben semmi rend, hanem örök irtózás lakozik." 

De uraim ! a mint már emiitettem, a szoczializ-
must nem egyedül a munkásnép idézte elő. Hozzájárul-
tak ehhez a gazdagok, a tőke urai is. S a szocziálizmus 
orvosolva igazán csak akkor lesz, ha a gazdagok is 

2) L. „Katii. Szemle". 1889. II. füzet Sim or J . megnyitója. 
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hallgatják és meghallgatják, szivökbe vésik és követik 
az egyház tanítását a túlvilági életről, Isten igazságosságá-
ról és ítéletéről. Mert ebben az esetben nem fognak 
teljesen elmerülni a földi javakba, nem ezekben keresik 
boldogságukat, — nem fogják elnyomni, kizsákmányolni 
a szegényt, nem lesznek könyörtelenek, — tudva azt, 
hogy Isten előtt számot kell egykor adniok földi sáfár-
kodásukról. 

Ez az egy tan, uraim ! többet használ a szo-
czializmus terjedése ellen, mint a törvényparagrafusok, 
szuronyok, detektívek — vagy akár a mannlich.erek 
milliói. De csak akkor, ha e tant szegény és gazdag 
egyaránt zsinórmértékének veszi az életben. A mint 
az egyház Krisztussal odakiáltja a gazdagnak: „ Mit 
használ3) az embernek, ha az egész világot megnyeri 
is, lelkének pedig kárát vallja? — a szegénynek is 
megmondja: Boldogok4) a lelki szegények, mert övék 
a mennyeknek országa. 

Igen tisztelt uraim ! a szoczializmus terjedése 
ellen legbiztosabb óvószer a keresztény világnézet meg-
szilárdítása. Maga Hartmann Ede,5) a hírhedt berlini 
atheista bölcsész azt mondja: „a napjainkban vivott 
társadalmi harcznak utolsó és legnagyobb jelentősége 
azon kérdés eldöntésén fordul meg, hogy vájjon az ez 
idő szerint való emberiségnek öntudatára a túlvilág, 
vagy a földi lét, az ég vagy a föld bir-e nagyobb 
sulylyal ?" 

De éppen, hogy az ég birjon nagyobb sulylyal a 
földi érdekeknél és életnél, szükséges, hogy ezt a tant 
korán cseppegtessük a gyermekek szivébe, hogy ezt 
folyton ápoljuk, fejleszszük a gyermekekben, a fel-
nőttekben, a családban, a társadalomban és az állam-
ban. Tehát a szoczializmus ellen nem vallás az iskolá-
ban, nem vallás az egyénben, nem vallás a családban, 
nem vallás a társadalomban vagy államban, hanem 
a szoczializmus ellen a vallásos iskola, a vallásos egyén, 
a vallás által megszentelt s ekként vallásos családi élet, 
vallásos társadalom, Isten törvényeit tisztelő, tehát 
vallásos állami kormányzat szükséges. Ebben azt hisz-
szíik, egyetért velünk minden az emberiség javát szivén 
hordozó honpolgár, legyen az bármely ker. felekezet 
hive. Ezt az elvet, mint a mai kor „unum necessárium"-át 
„egy szükségesét" proklamálta és pedig egyhangúlag 
proklamálta a legtöbb felekezetű egyházi kitűnőségei-
nek mult évi deczember hó 5-én. Londonban a Holborn 
Town Hall-ban, a munkások lelkes barátjának Gr. "W. É. 
Bussul indiai államtitkárnak elnöklete alatt a czoczia-
lizmus kérdésében tartott gyülekezete. Az előülő állam-
titkár a legelőkelőbb közönség jelenlétében hosszasan ' 
fejtegetvén a keresztény vallás viszonyát a munkás 
kérdéshez, a többek között hangsúlyozta, hogy az egy-
háznak feladata, söt kötelessége kijelenteni, hogy abban 
a pillanatban, midőn a tudomány által támogatott tőke 
összeütközésbe jut a keresztény erkölcscsel, nem a 
keresztény erkölcsön a sor, hogy engedjen. Hanem 

3) Máté XVI. 25. 
Máté V. 3. 

5) Die Krisis des Christentimms in der modernen Theologie 
Berlin, 1880. Vorwort. 

igenis s keresztény vallás dolga az ily törekvésnek 
útját állni." 6) 

Az egyház e téren megteszi mindazt, a mit tehet. 
Csak bár az állam minél több teret engedne az egy-
háznak az iskolákban a vallásos nevelésre ! Az egyház 
nem elégszik meg az iskolákkal sem, kath. legényegy-
leteket, iparos tanoncz-egyesületeket alapit, melyeknek 
főczélja ismét a keresztény hit ápolása a leendő ipa-
rosokban. A kiben ez a hit erős, abból nem is lesz egy-
könnyen szocziálista. 

n. Második kardinális kérdése a szocziálizmusnak 
a munka és annak viszonya. 

Természetes, hogy e téren sokat kell az állami 
törvényhozásnak tennie a munkaidőt, az éjjeli munkát, 
a gyermekek és a nők munkáját, az elaggott s beteg 
munkások segélyezését s a munkabért szabályozó intéz-
kedéseivel. — Mind ez azonban csak kevesbbitheti, de 
meg nem szüntetheti a keresztény érzületből kivetkő-
zött munkás "és munkaadó között az elégületlenséget. 

A munkát csakis a keresztény felfogás nemesiti s 
könnyiti meg, — mely szerint mig a munka nehéz és 
keserves volta egyrészről a bűn büntetése s ezért 
nemcsak a szegényeknek, hanem a gazdagnak is egy-
aránt kötelessége a munka, a dolog, másrészről minden 
munkának a földi bér és haszon mellett, ha azt Istennek 
ajánlva végezzük, örök jutalmat is nyer, Régi, de 
mindig uj és mindig kedves és becses tan, mint a min-
dig megujuló tavasz. Maga a kereszténység alapitója 
Jézus Krisztus is mint más munkás, mint ács a munkás-
osztályt megszentelte, megnemesitette, s a Krisztus 
által alapitott egyházban számos szerzetesrend alakult 
melynek tagjai a nehéz munka: földmivelést és ipar-
űzést önkényt vállalták és vállalják magukra. A sok 
közül legyen elég utalni a trappista-rend olaszhoni-
boszniai „Mária-S terni" és délafrikai Capföldí virágzó 
telepeire. 

S a mi meggyőződésünk szerint általában ez volna 
egyik leghathatósabb orvoslás a szocziálizmus ellen : 
az alföldi munkásmozgalmak fészkébe földmiveléssel 
foglalkozó trappista-szerzetesek telepítése. Mi sem hat 
jobban a szegény munkás népre, mint ha látja, hogy 
vannak, a kik önkényt azt a sorsot vállalják magukra, 
melyet ők minden áron lerázni akarnak.7) 

De a mint a keresztény vallás a munkát megszen-
teli, ugy ez a munkaadót is figyelmezteti, hogy a mun-
kás levont bére az égbe kiált boszuért,8) hogy a mun-
kással szemben neki is vannak kötelezettségei ugy is, 
mint embernek, ugy is, mint kereszténynek ; s ha a 
munkást erején felül kényszeríti a munkára, vagy ha 
nem adja meg neki az életfentartásra szükségeseket, 
melyekhez neki feltétlen joga van, épp ugy vétkezik, 
mint az a munkás, a ki idegen birtok és tulajdon után 
nyúl. Senki sem hangoztatja nagyobb sulylyal a „suum 
cuique" elvet, mint az egyház a szegénynyel szemben 
éppen ugy, mint a gazdaggal szemben s éppen ezen elvek 

„Bpesti Hírlap" 1892. dec. 2. sz. „közgazdasági rovat." 
7) V. ö. „Lebensweise der Trappisten," Marianhill Kalender. 

Natal Süd-Afrika 1889. 42—138. II. 
8) Jak. V. 4. 
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helyes, jobban mondva lelkiismeretes alkalmazása mel-
lett lesz egyedül lehetséges a munka értékének helyes 
szabályozása. 

III. A szoczializmus harmadik kardinális kérdése 
a magánbirtokra, a magántulajdonra vonatkozik, melyet 
a szoczializmus igazságtalannak tart s a melynek le-
rontására törekszik. 

A katholikus egyház mig egyrészt Krisztussal a 
tízparancsolat isteni törvényéből egyjottát sem enged 
s igy a magánbirtok sérthetetlenségét védi, másrészről 
a birtokosok kötelességeit a szegényekkel szemben oly 
határozottan hangsúlyozza, hogy habár a vagyoni 
egyenlőség elvét, mint az isteni Gondviselés intézkedé-
sével ellenzőt elveti, az egyenlőtlenségből keletkezhető 
elkeseredést megszünteti. A szegény elé állítja Krisztus 
példáját, a kinek nem volt hová fejét lehajtani, s a 
Krisztust követő szigorú szabályu szerzeteket, melyek -
.nek tagjai önként lemondanak a birtoklás jogáról: 
mig másrészt a birtokosok előtt hangoztatja az alamizsna-
adás, a keresztény jótékonyság kötelezettségeit. Társu-
latokat, egyleteket alapit a szegények fölsegélyezésére 
— legyen elég csak az áldásosán működő szent Yincze-
egyletekre hivatkozni, kánonjai által kötelezi a java-
dalmas papokat a jótékonyság gyakorlására s a mire 
a papokat kötelezi, arra inti, buzdítja a vagyonos híve-
ket is, a leghathatósabb okot, Krisztus szavait hozva 
fel : A mit a legcsekélyebbnek tesztek — nekem 
teszitek.9,) 

A kath. egyház büszkén hivatkozhatik a közép-
korra, a mikor az egyház tanítása és elvei voltak az 
emberek irányitói. „Ratzinger, Janssen és Ehrle törté-
neti adatokkal bizonyították be, hogy egy korban sem 
volt oly kevés nyomor s oly bőkezű könyörületesség 
és irgalom s oly általános a szenvedők és szegények 
iránti részvét, mint a középkorban."10) Épp azért a közép-
korban a mint szegény-kérdés nem volt, ugy nem volt 
•szocziálizmus sem. 

Mindazt, a mit mi az egyháznak a szocziális 
kérdés iránt való meleg érdeklődéséről s abban gya-
korolt üdvös befolyásáról elmondottunk, röviden, de 
szokott ékesszólással fejti ki nagy bölcseségü szentsé-
ges Atyánk XIII. LEO pápa a munkások helyzetéről 
1891. évi május hó 15-én kiadott örökbecsű főpásztori 
körlevelében.11) A keresztény tanok magaslatáról han-
goztatja a pápa az ember végső, égi rendeltetését. S e 
rendeltetés az igazi mérték a földi élet, az összes földi 
viszonyok valódi jelentőségének, értékének fölbecslé-
sére. Az ember csak e fönséges rendeltetésének világ-
lásában látható igazán ; összes törekvéseiben csak a 
végczél felé haladásában bizonyíthatja emberi voltát. 
E czélhoz szabvák, ehhez arányúinak kötelességei ; 
kötelességeik a gazdagoknak, a szegényeknek, az álla-
moknak; és jogaik is ama _ rendeltetésből erednek, 
ebben birják szentségöket. És mily világalakitó erő 
e szent tanokban! 

9) Máté XXV. 40. 
10) Kath. Szemle 1891. IV. füzet. „A szegény ügyről." 
") XIII . LEO pápának beszédei és levelei. Fordí tot ta dr. 

Prohászka. O. — Sz.-István-Társulat 1891. 

Az emberiségnek az egy Isten atyaságában való 
testvérisége, ebben a mindent győző szeretet, melynek 
az egész keresztény tan élő evangeliuma : a legnagyobb 
földi egyenlőtlensége mellett a legdicsőbb egyenlőség; 
az egy közös örök üdv, ennek mindent feledtető, gyó-
gyító reménye : annak egy közös utja csak : az erény, 
s ebben a gazdagok, a szegények egyenlőn nyitott 
versenye. S e fenséges tanokból fakadva, az erkölcsnek, 
a gyakorlati élet mily gazdag parancsai ! 

Ott ragyognak ezek a pápa iratának lapjain ki-
árasztva a szegény és gazdag egymás iránt való viszo-
nyainak, kölcsönös kötelességeiknek, az állam és társa-
dalom feladatainak megvilágítására; s mindebben vezér-
fényül gyúlva ki. 

„Innét az intelem a gazdagoknak, hogy a vagyon 
magában az örök életre érdektelen, sőt elérésének aka-
dálya ; de az erény a lelki javak szolgálatában érdem-
szerzővé lehet; hogy a szegény Krisztusban egyenjogú 
testvére, szeretettel kell lelkét megosztania vele, gon-
dozva lelke ügyét, hogy a szegény sanyargatása, a 
megérdemlett bér elvonása égbekiáltó bűn, hogy va-
gyoni kiváló helyzete felelősséget, — az örök biró előtt 
adandó számadás kötelességét vonja rá." 

„Innét az intelem a szegényeknek, hogy a munka, 
a bűn büntetéseül folyton sorsa az embernek ; földi 
osztály a szenvedés, de átkosságát elveszi a tudat, 
hogy az erényre buzdulásnak, a türelem által örök, 
jutalmaknak forrása ; hogy a mérséklet, a takarékosság 
a lelket halálától óvják meg, hogy példaképe Krisztus, 
ki gazdag lévén, szegénynyé tette magát." 

„Innét az államok magasabb feladata, az Istentől 
eredt hatalomnak Isten akarata szerinti gyakorlása; a 
vallásnak nevelésében, társadalomban, törvényekben, 
intézményekben tisztelete, megóvása; a családi eré-
nyeknek ápolása, a házassági viszony szabályozásának 
a maga illetékes körében hagyása által, mely viszony 
nemcsak „régibb minden polgári társadalomnál, mely-
nek tehát szükségkép oly jogai s kötelmei vannak, 
melyik semmiben sem függnek az államtól", de szent-
ségi méltóságában kizárólag vallási ügy s különösen 
innét feladata ; a munkások lelki ügyének biztosítása, 
az ünnepek megszenteltetése, a műhelyek erkölcsi ve-
szélyeinek elhárítása által. 

„Innét a pápai szózat megannyi vallási keresztény 
igazságai." 

S ha ez igazságok beragyognak, bevésődnek a lel-
kekbe, ha keresztény a világ : a földi élet megara-
nyozva áll a szegény szemében is. Az égi tan derűje, 
fénye ömlik el rajta, mint a lelkeken ; s a munkás 
ügy bajainak megszűntén uj diadal fényében magaslik 
fel az egyház. Nélküle nincs segítség ; vele itt is győ-
zelem. 12) 

Legyen szabad egy általános megjegyzéssel fejezni 
be előadásomat. A szoczializmus minden változatában 
a birtokegyenlőtlenség megszüntetését s minden érték 
forrása gyanánt a munkát hirdeti, — ez a két elv 
pedig, mint rámutatunk, a materiális világnézet folyo-
mánya. 

12) Dr. Párvv Sándor: XIII . LEO pápa és a munkaügy." 
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Mindenből azonban kitűnik az is, hogy a szoczia-
lismus tulajdonképen a liberálizmusnak, a szabadelvű-
ségnek gyermeke. Hus az ő húsából, vér az ő véréből. 
Nem akarja ugyan gyermekének elismerni, de minden 
vonása rámutat, rábizonyit atyjára. 

A liberálizmus igyekezett a vallásos nevelést ki-
szorítani az iskolákból, a liberálizmus támadta meg a 
keresztény családot, a liberálizmus hozta az állam-
kormányzatba azt az abszolút, emberi szupremacziát, 
mely Isten törvényein is tulteszi magát . . . Ki cso-
dálkoznék tehát azon, ha a szegények, a munkások is 
a liberális urak elveit magukévá teszik s a mint ezek, 
ugy azok is csakis a földön, de itt aztán minden áron 
akarnak boldogulni. 

A liberálizmus nemzetgazdászai Schmith, Ricardo 
s a hányan csak voltak, állították fel először a munka 
fogalmáról és értékéről azon tanokat, melyekből Lassalle 
és a többi szocziálisták az ő gyakorlati következteté-
seiket levonták, hogy t. i. csak a munkának van ér-
téke, minden dolog értékét a reá fordított munka ha-
tározza meg. 

Végre a liberálizmus az, mely az egyenlőség 
eszméjét annyira zászlójára tűzte, hogy még a vallási 
dolgokat is az egyenlőség szerint egy kaptafára akarta 
és akarja vonni, — zsidót, katholikust, protestánst 
vallási dolgokban is egyenlően akar élni és irányítani. 
Ki csodálkoznék tehát azon, ha a liberálizmus kedvencz 
eszméjét az ő saját gyermeke a szocziálizmus is tele-
torokkal hirdeti, s következetesebben, mint édes apja 
a birtokra is kiterjeszti?13) 

De ép ez okból látjuk, hogy a liberálizmus nem 
képes határozottan küzdeni a szocziálizmus ellen. 
Csakis akkor küzdhetne határozottan ellene, ha föladná 
saját elveit és hagyományait. Es ez, éppen ez viszi a 
liberálizmust a sirjába. A népek a szocziálizmus terjedő 
veszélyeivel szemben kezdenek kijózanodni. S mivel 
látják, hogy a liberálizmus tehetetlen saját rakonczát-
lan gyermekével szemben, — visszafordulnak a kon-
zervatív keresztény irányhoz a politikai életben is. 
Németország és Belgium példája ez idő szerint tényleg 
hirdeti ezt. Reméljük, hazánkban is még idején észre-
veszi ezt a nép s elfordulva a liberálizmustól, 
a keresztény konzervatív politikát fogja támogatni, 
mely hazánkra alkalmazva magáévá teszi az em-
iitett londoni szoczialis értekezlet resokizióját : „A ke-
resztény vallás feladata reorganizálni a keresztény és 
erkölcsös magyar nemzetet a Krisztus által lerakott 
alapokon";14) támogatni fogja azt a politikát, mely kar-
öltve az egyház jótékony működésével a szoczializmust 
gyökerében elfojthatja s a társadalom egyes osztályai 
között a békét, a nyugalmat és az egyetértést helyre-
állíthatja s ez által a valódi, az igaz keresztény sza-
badság és keresztény testvériség eszménye felé haladást 
biztositja. Adja Isten! hogy ugy legyen!! 

13) V. ö. ezekre nézve Kathre in : Der Socialismus. F r e i -
burg, 1890. 46. skk. II . 

u ) L- „Budapesti Hírlap" idézett szám. 

A székesfejérvári kath. nagygyűlés határozatai: 
I. 

Mi a kath. jog védelmére egyesülünk. A mi akcziónk 
a védekezés. Ezt akarjuk a törvényhozásban érvényesíteni. 
Ez a mi politikánk, és tárt karokkal fogadjuk azokat, 
kik ehhez járulnak. Nem elég minden egyesnek vallásos 
életet élni és az egyház rendeletei szerint a szentségek-
ben részesülni, hanem kötelessége egyszersmind hitét a 
közéletben is vallani. Ezért kimondjuk, hogy kötelessé-
günknek ismerjük, községi hatósági és országos képviselő-
választásokban résztvenni és megbizható katholikus fér-
fiakra szavazni, és hogy a jövő választásoknál azokra, 
kik az egyházpolitikai törvényekkel Magyarország keresz-
tény jellegének eltörlését — a polgári házasságot és a 
vallástalanságot — megszavazták, semmi szin és ürügy 
alatt nem szavazhatunk; azoknak azonban, kiknek hithű-
sége eresebbnek bizonyult a politikai pártfegyelemnél, kö-
szönetet és bizalmat szavazunk. 

II. 
Ugy a társadalomban, mint az államban a keresz-

tény felfogás és a hitelvek érvényesülésére kell töreked-
nünk. Azért ki-ki tőle telhetőleg a kath. egyesületi élet 
előmozdítására törekedjék, kath. ifjúsági, kath. legény- és 
munkásegyletekben részt vegyen és a kath. jótékonysági 
egyesületek működéséhez járuljon. 

A szent atya az egész világra szóló pásztori levelé-
ben kijelelte az iráayt, melyet ezekben is követni köteles-
ségünk. Ennek alapján a szoczialis és munkás kérdés he-
lyes megoldásához is hozzá akarunk járulni, — a keresz-
tény igazság és szeretet alapján. A szent atya által kije-
lölt irányban fogunk e nagy horderejű kérdés megoldásá-
ban közreműködni és e törekvésünkben azon leszünk, 
hogy vagyonának s családjának érdekében való fentartása 
lehetőleg annak és családjának megélhetése, vagyonsze-
rezhetése és a kisbirtokos, a munkás és kézműves sorsa le-
hetőleg javittassék, hogy biztosíttassák. 

III. 
A szülők kötelessége gyermekeiket kath. hitben 

nevelni, ahol csak lehet, kath. iskolába járatni és vallásos 
életökre ügyelni. Ahol annak szügsége fennforog, arról 
kell gondoskodni, hogy katholikus kisdedóvodákkaljbirjunk. 
Már létező kath. népiskoláinkat fenn k*dl tartani es min-
denütt, ahol kath. népiskolák felállítását a katholikusok 
száma megengedi, ilyenek létesitésére kell törekednünk. 
Kath. középiskoláinkat és jogakadémiánkat igyekezzünk 
szintén rendeltetésük és alipitványaik értelmében fenntar-
tani. A kath. Pázmány egyetemet mint katholikus egye 
temet, kivánjuk birhatni, hogy az egyetemi kath. alapít-
ványok kath. egyetemnek szolgáljanak. 

IV. 
Ha az 1868. évi LUI. t.-cz. a gyermekek vallásos 

hovátartozandóságára nézve, a két ház által már megsza-
vazott törvényjavaslat szerint módosíttatnék, nem szűn-
nénk meg oda törekedni, hogy ugy a múltra, mint a 
jövőre nézve is a katholikus egyház által megáldott ve-
gyes házasságból született gyermekek a szülők fogadalmai-
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nak és az egyház utasításainak megfelelőleg a katholikus 
hitben neveltessenek és hogy az egyház előtt kötött 
egyezségnek jogérvénye mindenkor fentartassék. 

V. 
A mi a törvényhozás mind a két házában a katho-

likus nép meghallgatása nélkül megszavazott polgári há-
zasságot illeti, még ha az törvényerőre emeltetnék is, nem 
szűnhetnénk meg ennek tőlünk való elháritását minden 
törvényes és alkotmányos uton és módon ezentúl is szor-
galmazni. 

VI. 
Oly törvény alkotásához nem járulhatunk, mely 

szeretett hazánkat, a boldogságos Szüsz Mária országát 
keresztény jellegétől megfosztja és ezért soha bele nem 
nyugodhatunk abba, hogy a kereszténységet megtagadni, 
a kereszténységből kiválni, az egyszer megkeresztelt gyer-
meket a törvény erejénél fogva a kereszténységből kiszol-
gáltatni és a hitetlenséget törvényesíteni lehessen. Es 
mivel ezek foglaltatnak benn az izraelita vallás reczepcziója 
és a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslatok-
ban, azért ezen javaslatokat kárhoztatjuk és ha törvény-
erőre emeltetnének, azok megszüntetését a törvényhozás 
feladatának tekintjük. 

VII. 
Szükséges, hogy az apostoli király kegyúri és az 

államfelügyeleti jogának sérelme nélkül az egyház — a 
kath. autonomia mielőbbi életbeléptetésével — közegei 
által maga intézze mindazon ügyét, mely jelenleg nagy-
részt a parlamenti kormány hatáskörébe vonatik. 

VIII. 
Ma pedig legfőbb kötelességünk az egész kath. egy-

házzal, a bibornok herczegprimással és a püspöki karral 
egyesülten urunk, királyunk apostoli feleségét, alattvalói 
hódolattal, bizalommal és szeretetteljesen kérni, hogy az 
egyházpolitikai javaslatoktól a szentesítést megtagadni 
méltóztassék. 

Gróf Zichy Nándor elnöki záróbeszéde és a keresztény 
néppárt megalakulásának proklamálása. 

Mélyen tisztelt uraim ! Bocsássák meg, hogy a rend-
től eltérve alkalmat akartam szolgáltatni, hogy a nagy-
gyűlés kebeléből a mélt. püspök iránti hála önkénytelen 
nyilvánulása kifejezést nyerhessen ; engedjek meg, hogy 
ennek kifejezéséhez magam is hozzájáruljak mindnyájunk 
nevében. (Éljenzés.) 

En rövid pillanatokra veszem figyelmüket igénybe, 
nem akarom a szituácziót jelezni, amely röviden az, hogy 
mintegy megállapodunk azon lejtőn egy pillanatra, amely 
az egyházpolitika vészteljes eredményei felé vezet : és mi 
mindnyájan, szivesen tulajdonítjuk azt annak, aki felé 
pártunk és bizalmunk mindig vonz, felséges uralkodónk 
kegyességének, aki nem elhamarkodva, nem siettetve szen-
tesíti azt, amit oly elsiettetve, elhamarkodva és nem szá-
molva a kath. öntudat és kötelesség érzetével ez ország-
nak feltálalni készülnek. Az egész politikát ujabban ecse-
telni, annak hibáit kiemelni, kimagyarázni, hogy miért 
rossz és veszedelmes az, részemről felette szükségtelennek 
tartom: hisz azt mindenfelé mindnyájan tesszük és érez-

zük, és a nagygyűlés minden szava nem volt más, mint 
annak bizonyítéka ; de hát minden imádságunk, minden 
józan gondolatunk sem mond egyebet. De mégis többször 
lett ma is hangsúlyozva, hogy a fehérvári katholikus 
nagygyűléshez nagy várakozást kötnek, nemkülönben az 
is, hogy ennek határozatában kell kijelelni az utat, mint 
az eddigi nagygyűlések tették. Épp ezért kívánom én is 
ezt és pedig két irányban határozottan tenni, határozot-
tabban azon értelemben, hogy még nyomatékosabban 
hangoztassuk azt, hogy ezen törvényjavaslatok a magyar 
katholiczizmusnak és a katholikusoknak nem kellenek, 
hogy azok ellen küzdünk jelenleg, hogy azok ellen küz-
dünk mindig, küzdünk kötelességből, mert ezek ellen küz-
deni szent kötelessége minden katholikusnak, legyenek 
azok törvények, akár nem. 

De ezek az urak nem értik, ha azt mondjuk nekik, 
mert ők azt kívánják, hogy mindenki az ő sablonjuk sze-
rint mondja: én liberális vagyok, én konzervatív vagyok. 
Pedig erről a katholikus igazság semmit sem tud, az 
pártokat nem ismer. Mi lelkiismeretünk és Isten igéje 
szerint e hazának polgárai vagyunk, mi vagyunk a kath. 
nép Magyarországon, (Zajos tetszés.) ha akarják a kath. 
nép pártja. (Elénk éljenzés és taps.) Hát én nem vagyok 
nép? (Z. é.) Oly nép vagyok, mint bárki más, ezt nem 

j hagyom magamtól elvitatni. (Éljenzés.) 
De nekünk nem kis pártot, hanem a katholikusok 

i nagy pártját kell alkotnunk Magyarországon. (Igaz ! Ugy 
I van !) Ezen katholikus néppártnak a katholikus igazságo-
I kat kell érvényesítenie Magyarországon; el kell söpörnie 
! azokat a hibás felfogásokat, melyek az országot szeren-

csétlenné tehetik (Helyeslés.), és a katholikus igazság a 
polgároknak is előszabja kötelességöket. 

Az nem jó katholikus, a ki nem hű alattvalója a 
törvényes királynak, szent István utódának, a korona föl-
kent viselőjének, (Élénk helyeslés.) és erre nem szükséges 
hivatkozni, mert a mi saját szeretetünk és hitünk is ösz-
tönöz arra, hogy felséges urunk iránt hódoló ragaszko-
dástal és hálával viseltessünk. (Elénk helyeslés.) 

A történet folyamában láttuk azt, hogy Magyaror-
szágon mindenkoron a katholiczizmus volt legbiztosabb 
alapja azon szerződésnek, melyet pragmatica szankcziónak 
nevezünk es melynek a 67-iki kiegyezés az időhöz alkal-
mazott kifejezése. Ezt a frigyet a haza érdekében szivünk 
sugallata szerinti kötelességérzetből akarjuk fentartani és 
szilárditani ; de fentartani és szilárdítani akarjuk apáink 
példája szerint a katholiczizmus érdekében is, mert az 
Magyarországban a katholiczizmusnak erős támasza. (Elénk 
helyeslés.) 

És mi tudjuk, hisszük és reméljük, hogy felséges 
királyunk, szeretett uralkodónk, mint katholikus velünk 
együtt érez, az ő akarata nem lehet a mi hitünk meg-
rontója ! (Zajos helyeslés és tetszés.) 

Nem jöhet a katholiczizmusnak alárendelése bármely 
más, időszerinti, múlékony és Isten törvényevei ellenkező 
folfogás alá. (Zajos éljenzés.) 

De határozottan fejezem ki magamat. Mi politikai 
akcziót akarunk. (Igaz, ugy van !) Mi politikailag magyar 
katholikus párt akarunk lenni ! (Zajos helyeslés) a magyar 

' kath. népnek pártja. (Hosszantartó zajos éljenzés.) 
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De ez a pártprogramm még nem egy politikai pro-
gramm. Azt a programmot az élet fogja kifejteni. Ebben 
a programmban benne van a fejedelem iránti hűség, a 
pragmatica sanctió és a kiegyezéshez való ragaszkodás. 
Ebben a programmban benne van a katholiczizmus és a 
katholikus hit fentartása. Ebben benne van az egyházpo-
litika törvényeknek ellenzése most és mindenkor. Ebben 
benne van az, hogy a katholikus hitigazság szerint a 
hazaszeretetnek és az istenfélelemnek kell a polgárok 
közti viszonyát szabályozni. Azért benne van az mind, a 
mi a munkás, a kisbirtokos sanyargató néposztályának 
érdekében áll. Es a katholikus hit követeli ezt, hogy 
megadassék az embernek az, hogy a földön megélhessünk. 

A katholikus élet felfogása kívánja, hogy a vagyon 
és a család ne legyen egy múlékony semmi, amely mint 
a szellő elröpül, hanem annak állandósága legyen és azért 
a magyar családi birtokok fentartását és megőrzését is 
magában foglalja e programm (Zajos helyeslés) ; nehogy 
e birtok mindenestül dobra kerüljön. Es ezeket a kérdé-
seket a katholikus igazság fényénél meg lehet és meg 
kell oldani. Es ugyanez a felebaráti szeretett követeli azt, 
hogy — jóllehet büszkék vagyunk arra, hogy magyar ha-
zafiak vagyunk — más embereket is, kik ez országban 
élnek és az Isten nem magyaroknak teremtette őket, szint 
oly jó hazafinak és szeretett polgártársnak tekintsük, mint 
mi vagyunk ; hogy annak a nyelvét a templomból, ha 
más nyelvet nem ért, az iskolából, ha más nyelven nem 
művelődhetik, kiszorítani ne engedjük. Adjuk meg min-
denkinek a magáét és ne rójuk fel másnak azt, hogy 
anyanyelvét szereti. 

Egyik magyar, egyik tót, egyik oláh, de mind egy-
forma hazafi, hisz az Isten által nekik a lélek képzésére 
adott Isten adománya a nyelv. Mi katholikusok kiván-
juk, hogy egy akol legyen egy pásztorral, de valamint 
nem türjük, hogy minket más akolbeliek megrugdaljanak, 
ugy tudjuk azt, hogy Isten kimondhatlan irgalmában nem 
fogja engedni, hogy az ő szent hite ne dobassék marta-
lékul elleneinknek és egyesíteni fogja abban az egy nagy 
kath. akolban egy katholikus pásztor alatt a világ min-
den népeit. (Ugy legyen!) De, bogy ebből a kath. pro-
gramúiból valóság legyen, annak első feltétele az, hogy 
becsületes alapon járjunk el a képviselő- és má9 válasz-
tásoknál. Megvesztegés és más hasonló befolyások illeték-
telen érvényesítése becstelenség. 

Vétek az Isten, a haza és lelkiismeretünk ellen, 
megrovandó az, a ki teljesiti és az, a ki hagyja magát. 
Mert senkit sem lehet akaratán kivül megvesztegetni és 
a presszió sem valami nagyon félelmes, ha egy öntudatos 
ember ellen akarják alkalmazni. 

Ennek következtében az első és a legüdvösebb azt 
hirdetni, hogy ne hagyja magát megvesztegetni egy pár 
nyomorult fillér árán, a keresztény hittől eltántorittatni. 

Ezen az alapon kell nekünk a katholikus pártot 
szervezni. Hiszen, hogy egy kis példát hozzak fel egy 
nagy emberről, miért az emberi dolgok nagyon kicsinyek 
s a nagy emberek mindig kisebbek lesznek. Deák Ferencz 
volt az első, a ki megrótta a vesztegetést. 

Ez nem gyermekes és naiv felfogás, mert Deák nem 
volt gyermek és a politikában nem volt naiv és mégis 

azt tartotta, hogy becsületes uton kell a politikát csinálni 
manapság. Természetesen ez utilitárius korban kinevetik 
az embert, aki azt hiszi, hogy becsületes uton lehet poli-
tikát csinálni. De mi nemcsak becsületes uton, de hű ke-
resztényekként lelkiismeretünk szerint fogunk politikát 
csinálni és ezt is érvényesíteni fogjuk Isten segélyével és 
szeretett felséges királyunkéval. Ez alkalommal kegyelet-
tel emlékszem meg felséges királynénkról, a kinek ma 
névnapját üljük. (Éljen.) Akinek a magyar nemzet szive, 
hajlama és tradicziója szerint a legfőbb jót, amit élvez, 
köszöni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma, nov. 15. Zola az örök városban. — 
A verizmus, az erkölcsi frivolitások és nuditások 

fantasztikus regényírója, miután Lourdest undorító nyál-
kájával bepiszkolta, eljött Rómába is, „helyszíni tanul-
mányokat" tenni, hogy azok alapján az örök várost s 
annak dicsőségét, a római pápaságot is, Lourdesliez 
hasonlóan, lepiszkolja. Hogy mily kutyafutta alapossággal 
szándékozik Zola ur Rómával elbánni, mutatja az, hogy 3 
hét alatt akar Róma „tanulmányozásával" készen lenni. 
Tüstént megérkezése után, e hó elején, elment a franczia 
nagykövetségre, a végett, hogy az neki kihallgatást eszkö-
zöljön ki a pápánál. Egy itteni liberális lap szerint — és ezt 
senki meg nem czáfolta — az államtitkárságban azt 
mondták a franczia nagykövetnek, hogy Zolát a szent-
séges atya előtt megnevezni se szabad, nemhogy ki-
hallgatást lehetne számára remélni. Utóbb egy pápai 
misére akart befurakodni, de felismerték s elutasították. 
A magasztos észjárású pápa jól ismeri Zola szellemét, s ő 
ki a legutolsó koldushoz is lehajol lélekemelő leereszke-
désével, Zolát elutasítja maga elől. Egyébiránt, „noscitur 
e sociit" . . . Zsidók és szabadkőmivesek, s a pápa-
ság többi ellenségei, ezek képezik Zola uram társasá-
gát. Megérkezésekor a vasútnál a véresszájú „Tribuna" 
zsidó szerkesztője, Luzzato fogadta és fetirozta az 
„állatember"-ben gyönyörködő és gyönyörködtető 
regényírót. Ez az ember magyarázza meg Zolának 
Rómát, a ki egyébiránt bőréből majd kiugrik, ha egyes 
épületeket cziczerone nélkül meg tud nevezni. Hogy 
kuszált tájékozást nyerhet Zola a zsidó Luzzato-tól, arra 
nézve a sok eset közöl egy már nyilvánosság elé került. Ki-
fecsegte igazi „bête" ostobasággal maga a „Tribuna". Itt 
Luzzato elbeszéli, hogy hol, hol nem járt már Zola az ő ve-
zetése mellett. Voltak Egeria nympha ligetében is és 
látták azt a kis templomot, a mely azt a helyet örökíti 
meg, a hol sz. Pál a megváltótól ezt kérdezte : „ Do-
mine quo vadis?" Ez az eset tudvalevőleg sz. Péterrel 
történt meg, a ki az üldözés elől menekülvén Rómából, út-
közben találkozott a Rómába siető Megváltóval. S ekkor 
kérdezte sz. Péter: „Uram hová mégy?" Krisztus Urunk 
pedig feleié: „Megyek Rómába, hogy újra keresztre kerül-
jek". Igy ismeri a zsidó cziczerone Rómát, ily informácziók 
után fogja Zola leirniRómát. Es a világ mégis bolondulni 
fogférczműve után. Egyélczlap, a „Don Chisciotte" már 
mutatványokat mutat be Zola Rómájából. A bolond 
felületesség és nagyképű kapkodás mesteri darabjai az 
élczlap tableaui. Például „ Colosseum: számtalan bolt-
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ivezet, ép darab 248, megfeketült mészkő, 40 lyuk, 10 
márványlépcső, a földön szétszórt kövek, 15 oszlopdarab, 
9 széttört oszlopfej, két őr, egy kápolna kereszttel, 
zöldelő és sárguló fű vegyesen, két kutya, egy keresz-
tény." Folytathatnám még tovább is; de minek? Igy 
is azt kell mondanom már: Risum teneatis ! Es ezt az 
embert a római lapirók „Otthon"-a bankettel tisztelte 
meg ! 

Augsburg, nov. 19. Évi jelentés Németország katho-
likus népegyesületéről — jelent meg az 1893-iki évre vo-
natkozólag. Kiemelem belőle a következő, minden ország 
számára, a hol katholikusok vannak, fölöttébb tanulsá-
gos részleteket : A német kath. népegyletnek az 1893. 
év végén volt 147,545 tagja. Az évi szaporodás 25,189, 
mely utóbbi összeghez kiválóan "Württemberg, Baden, 
az augsburgi és osnabrücki egyházmegyék járultak leg-
több számmal. Csak gyéren van elterjedve az egyesület 
keleti és nyugati Poroszországban és Sziléziában. A 
német kath. népegyesület tevékenysége páratlan a maga 
nemében az egész világon, tekintve a gyülekezési jog 
kihasználásának páratlan nagy arányait. A szó szoros 
értelmében elmondhatni, hogy számát se tudni a nép-
gyűléseknek, melyeknek a kath. népegylet szövetsége 
egy év alatt létet adott. Az egylet országos központja 
600 népgyülésről szerzett tudomást. Alapitása óta 
a német katholikus népegylet folyó évi augusztusig 
összesen 2000 népgyűlést szervezett és tartott.*) A 
legutóbbiparlamenti választásoknál a szocziáldemokraczia 
rendelkezésére álló népszavazat sok helyen tetemesen 
megcsappant. Ezt nagyrészt a kath. népegylet befolyá-
sának lehet tulaj donitani. A mi a népegylet által 1893-
ban elterjesztett iratok példányszáma 2,892.000. A 
„Der Volksverein" cz. folyóirat megjelent 6-szor 160.000 
példányban. A „Der rothe Doctor Quaksalber" cz. 
röpirat 221—280.000 példányban; a „Heraus mit Euerem 
Zukunftsstaate" cz. röpirat 60.000 példányban ; a „Die 
Giftmischer vor Gericht" cz. röpirat uj kiadása (a 
pálinkaivás ellen) 50,000 példányban kelt el. A 
Bachem képviselő egy beszédét tartalmazó röpirat 
a „Zukunftsstaat"-ról pláne, 3 hónap alatt, 1,425,000 
példányban fogyott el. Ezeken kivül az egylet két-
hetenkint „Kath. szoczialpolitikai Correspondenz" czimü 
jelentésekkel és tudósitásokkal 230 katholikus lapot lát 
el. Fennállása óta az egylet 7 millió példányt terjesz-
tett el társadalmi kérdéseket tárgyaló iratokból. Az 
egyesület tagdíjjaiból 1893-ban befolyt 134,949 márka, 
röpiratokból és hirdetésekből 2227 márka, összesen 

. 137,176 márka. Kiadása volt 109,654 márka. Igy tehát 
27,523 márka ment át fölöslegül az 1894-ik évre. 

*) Ez kellene minekünk is. Összetett kézzel kérjük Zichy 
Nándor grófot, hogy tegyen ugy, mint Windhorsth tet t élete végén. 
Ne hagyja másokra, ne hagyja szétforgácsolni a magyar kath. 
népet, hanem ő maga alakítsa meg Magyarországban a keresztény 
nép katholikus szövetségét. Ennél a keresztény népszövetségnél 
szélesebb, mélyebb s erősebb alapot a néppárt számára gondolni 
se lehet. a szerk. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
A breznóbányai esp. kerület kath. manifestum a. 

Tiltakozás. Kivonat a beszterczebányai egyházmegye 
breznóbányai választókerülete papságának f . é. nov. 15-én 
Breznóbányán megtartott gyűlésének jegyzőkönyvéből. 

Miután a breznóbányai kerület választópolgárainak 
egy része proprio motu vagy felsőbb parancs folytán, 
jogosan-e vagy jogtalanul, a kath. papság és a függet-
len hivők mellőzésével f. é. nov. 13-án értekezletet 
tartva, képviselőjelöltjének „egyhangúlag" Csáky Albin 
grófot kiáltották ki — mi alulírottak, mint e drága 
hazának hü fiai, a honpolgárok ezreinek lelkipásztorai, 
vezérei; a népek és nemzetek boldogságát dajkáló 
szentegyházunk papjai, annyi jogot vindikálunk magunk-
nak veszélyeztetett választókerületünk ügyéhez hozzá-
szólni — azért mi is tanácskozásunk tárgyává tettük 
gróf Csáky Albin képviselőjelöltségét és komoly, hig-
gadt megbeszélés után elhatároztuk, hogy magunk és 
gondjainkra bizott független híveink nevében, Isten, 
ember előtt egy szívvel, egy lélekkel : 

1. tiltakozunk a programmnélküli gróf Csáky 
Albin képviselőjelöltsége ellen; mert ismeretes előt-
tünk eddigelé követett egyházpolitikai programmja, 
mely szerintünk megmételyezi az erkölcsöket, kiirtja a 
a szivekből a vallást, a mely nélkül pedig nincs Isten, 
nincs hazaszeretet, nincs kegyelet, részvét, nincs erény, 
hanem csak vad szenvedély és vak ösztön, a melyek 
hogy hova vezetik a népeket, minden elfogulatlan ép 
eszű ember tudhatja, ha nem is mutatná azt a műve-
letlen barbár pogány népek iszonyú véres történelme 
és a nagy műveltségű franczia nemzet nyaktilós múltja, 
a midőn a vallást félrelökve trónokat, oltárokat rom-
bolt, az erényt megbecstelenitette, az undok bünt, 
becstelenséget dicsőitette és vérszomjas vadként gyil-
kolták, irtották egymást, Istent és királyt detnorizáltak, 
de a megtestesült gyalázatot oltárra emelték ; a miért is 

2. határozottan kimondjuk, hogy egyházunk és 
hazánk jóléteért méltán aggódó szivünk, lelkünk egész 
hevével küzdünk ezen famózus képviselőjelölt ellen és 
megválasztása esetében is, mint egykor az apostolok, 
rendithetlenül fogjuk kiáltani : „Obedire oportet Deo 
magis, quam hominibus" és szigorúan a püspöki ren-
deletek szerint járunk el. De azért 

3. egész önérzettel utasítjuk vissza a „forradal-
már", „heczczkáplán" stb. czimeket, mert ha Isten és 
egyházunk ellen kiadott törvénytelen rendeletek és azok 
képviselői előtt nem hajolunk meg, ha ezredéves jogain-
kat az önkény ellen védjük, az atheista liberális sza-
badkőművességnek híveink hitét elrabolni nem enged-
jük, azért mi forradalmárok, békebontók, heczczelők 
nem vagyunk. 

De mivel az exminiszter urat állítólagos „jóhisze-
műsége menti, azért mi, szent hitünk által szivünkbe 
oltott szeretet- és tiszteletnél fogva a famózus rendelet 
kiadása körüli jóhiszeműségét elfogadva, felhívjuk figyel-

j mét a rendelet szomorú következményeire ! 
Ha netán az egyházpolitikai programmjának meg-

I valósítására is „jóhiszemüleg" törekszik a gróf ur, 
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bátrak vagyunk ..jóhiszeműségének" eloszlatására meg-
jegyezni, hogy a polgári házasság, vallás-szabadság, 
mint a rémuralom korcsszülöttei éppen nem alkalmasak 
még egyvallásu országban sem a béke helyreállítására, 
annál kevésbé képesek a felekezeti súrlódás megszün-
tetésére, sőt ellenkezőleg az ilyen több felekezetű 
országban, mint a mienk csakis a viszályt lángra gyúj-
tani és éleszteni képesek. 

A protestantizmus pártolja a „jóhiszemüleg" elő-
rántott egyházpolitikai programmot, a mely mindenre 
kész és képes a mi nekünk ártalmas. 

És kik ellenzik azt? 
Kevés kivétellel tiz millió hithű katholikus, akik-

nek erétyét aczélozza, közömbösségét eloszlatja annak 
tudata és látása, hogy a protestánsok — bár a polgári 
házasság és anyakönyvek, a vallásszabadság az ő féle-
kezetöknek is árt — csak azért pártolják azt, mert a 
katholikusokat jogban sújtja, erősebben sérti. 

Ez fáj nekünk, de ez még inkább fáj, a midőn 
saját hitsorsosunk támad ellenünk, midőn egyházunk-
nak fia küzd saját egyháza ellen akkor, a midőn a 
protestánsok még igazságtalanul is protegálják hitsor-
sosaikat, és a legvallástalanabb is élét-halálharczra kész 
egyháza érdekeiért. 

Julius Caesar csak jótevője volt Brutusnak és 
mégis ennek rut szándéka elkeseritőbb, fájdalmasabb 
volt neki, mint a többiek támadása. 

De ha kiöntöttük fájdalmunkat egyházunk meg-
támadása felett, ugy el nem mulasztjuk, hogy örömünk-
nek is kifejezést ne adjunk híveinknek őseikhez méltó 
erélyes föllépése miatt. 

Igen, a vallásos hősöknek méltó unokái élnek mais. 
Breznóbányán, 1894. nov. 15. A kerület megbizásából : 

Bobok Rezső olaszkai plébános és jegyző, Yittka 
Ignácz esperes plébános, Czebecauer Antal alesperes-
pelbános, Bittera Nándor szt.-széki ülnök, plébános, 
Szkalecska János plébános, Podivinszky János plébá-
nos, Czinko András plébános, Szlobodny Imre plébános, 
Simek Péter plébános, Martincsek József plébános, 
Kacska József káplán, Ruszko Rezső káplán, Szeleczky 
Ferencz káplán, Ohival György káplán. 

A yáczi Katholikus Kör megalakulása. 
A vácsi katholikusok régi vágya, egy katholikus 

kör létesitése, nyert ma megtestesülést. Mint levelezőnk 
irja, a Kuria-szállóban alakuló közgyűlésre jött egybe 
ma a város és vidék katho-likusainak szine-java. A bu-
dapesti kath. kör dr. Gyürky Ödön titkár által kép-
viseltette magát. Az egybegyűlteket Csávolszky József 
apátkanonok üdvözölte, kijelentve, hogy a katholiku-
soknak impozáns tömörülése a nyilt szövetkezés jogá-
nak megvédésére irányul. Utánna a korelnök. Kovách 
Ernő volt 1848-as honvédőrnagy, szólott ugyanily szel-
lemben s a kereszténység jogos önvédelmére hivatkozva. 
Aztán felolvasták az alapszabályokat, melyek a kör 
kebeléből kizárják a politikát. A tisztviselők is meg-
választatván, dr. Gyürky Ödön a budapesti kör kép-
viselője vette át a szót, a ki azt fejtegette, hogy a 
mint a kath. szellem biztositotta eddig is a magyar 
nemzet ezeréves fennállását, akként a jövőre is csak 
ezt ismeri el megbízható garancziának. Melegen üd-
vözli a kört, mint olyat, mely a nemzet jövőjét biz-
tosabbá tenni törekszik. A budapesti kath. kör üdvöz-
letét Jung János fölszentelt váczi püspök viszonozta, 
mire a gyűlés véget ért. Végül egy monstre küldöttség 
tisztelgett Schuster Konstantin megyés püspöknél, ki 
újból megígérte, hogy a kört minden irányban támo-
gatni fogja. 

V E G Y E S E K . 
-f- Katholikus egyetemeket a nemzeteknek ! De-

nique csak igaz marad az, hogy az állam igen jó katona, 
de a lehető legrosszabb nevelő-tanító. Egyszerre két or-
szág közoktatásügyi minisztere, Francziaországé és az új-
donsült Olaszországé, nyilatkozott az iskolák, különösen 
a tudomány-egyetemek állami monopolizálása és centrali-
zácziójáról az elégedetlenség palástolhatatlan hangján. A 
jelszó itt is. ott is az egyetemek deczentrálizácziója, 
„autonómiával való felruházása". Most, mikor nálunk 
képviselőházi bizottság (az összeférhetetlenségi) szavazott 
a budapesti kir. magyar tudomány-egyetem autonómiájá-
ban gyökerező tanári állások autonom korporativ jelle-
gének állami funkczionáriusi jelleggé való átalakítása 
mellett igen jókor jön a mintául vett külföld elfordulása 
az egyetem autonomia tönkretevésének rendszerétől. Az 
is nevezetes esemény, hogy a népességének óriás többsé-
gében katholikus. Olaszországban az állam oly alaposan 
tönkre tette az egyetemeket, hogy az olasz katholikusok 
kénytelenek elülről kezdeni a munkát s az uj tudomány-
egyetemek alapítását megkezdem. Az „Osservatore Roma-
no" egy vezérczikkben szórói-szóra ezt mondja: Forse e 
venuto il momento in cui di proposito resoluto si pero 
seriamente pensare alia istituzione di una Università cat 
tolica in Italia." 

— A „barát" püspökök száma egyre szaporodik ! 
Legújabban bajor regensherczeg inicziativájára augsburgi 
püspökké P. Höltzl Péter sz. fer.-rendi minorita provin-
czialis neveztetett ki. Bajorországban hajdan, midőn az 
ország fővárosa, München, még nem volt főpásztori szék-
hely, hanem a freisingi püspökök joghatósága alá tartozott, a 
fresingi püspökök Münchenben püspökké fölszentelt helynö-
köket tartottak, kik igen sokszor szerzetesek, ferenczren-
diek és ágostonrendiek valának. Majd rákerülünk mi is a 
szegénységre, ha önként nem, hát aükor bizonyosak lehe-
tünk benne, hogy keserves önkéntelenséggel. Leitenberger 
áldozópap az augsburgi kath. kaszinóban Péter atya püs-
pökségét egy nevezetes mondás felelevenítésével üdvözölte. 
Berlinben, úgymond, a birodalmi gyűlésben valaki azt 
mondotta, hogy „a társadalmi kérdést szent Ferencznek 
valamelyik fia fogja megoldani". 

— X I I I . Leo pápa II. Miklós czár üdvözlésére a 
trónralépés alkalmából egy bibornokot fog Szentpétervárra 
küldeni. Nemsokára várják ő szentsége uj encyklikáját a 
keleti egyházak visszaegyesitése ügyében, melyben a í. 
hó 8-án bezárt konferenczia eredményeit fogja összegezni 
s a további teendőket fogja kijelölni. 

— A budapesti érseki szentszék jegyzőjét, dr Haiczl 
Kálmánt a napokban az esztergomi főkáptalan garam-
szent-benedeki plébánossá praesentálta, minek következté-
ben eddig elfoglalt szentszéki jegyzői állása megüresedett. 
Utódját deczemberben nevezi ki Vaszary Kolos biboros 
herczegprimás. A jegyzői teendőket addig is dr Haiczl 
Kálmán fogja végezni. Budapest és a helynöki szentszék 
egy szép tehetségű, müveit, kedves ifjú papot vészit benne. 

— Katholikus cselédek otthona. Egy főrangú hölgy . 
nagyobb alapítványt tett egy katholikus cselédleányok 
otthonára. Az intézetet a Ranolder-féle intézet mellett, 
egy újonnan épülő házban fogják elhelyezni. Ez áldásos 
intézmény czélja az, bogy a vidékről felkerülő, tapaszta-
latlan cselédleányok biztos otthont találjanak benne addig, 
mig szolgálati helyre tesznek szert. Ott tartózkodásuk alatt 
teljes ellátásban s ezenkívül még oktatásban is részesülnek. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brarcsy Bála, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza ri. sz.) 
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TARTALOM. Veze^eszmek es Tanulmanyok : A székesfejérvári kath. nagygyűlés legnagyobb te t te — A szabad ég alat t tar tot t népgyűlés 
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a h o n n a n : Király-kultusz, Kossuth-kultusz. — • tgy^sth. 

A székesfej érvári katholikus nagygyűlés 
l e g n a g y o b b tette. 

„Homines sunt voluntates." 
S. Aug. 

A székesfejérvári ka tbol ikus nagygyűlés leg-
nagyobb t e t t e nem a néppár t , a „keresztény 
a „ k a t h o l i k u s a „magyar" néppár t kikiáltása 
volt, hanem az, hogy ez a nagygyűlés a mi ke-
resztény néppár tunk számára, a melyben a ka-
thol ikus magyarok vállalkoztak a vezérszerepre, 
szilárd alapot ve te t t s erős középpontot á l l í to t t 
fel. Kikiáltás, bármely hangos legyen az, csak 
szó. Alapvetés, no az már aztán tett, a melyhez 
izzasztó munkák lánczolata fűződik, melyektől 
szabadulni köunyű szerrel, könnyelműség nélkül 
nem lehet. Az embereknek nem csupán az eszét 
kell megfogni, hanem főleg az a k a r a t á t 

És mivel nem kikiál tása a néppár tnak , ha-
nem annak megalapozása vala és marad a szé-
kesfejérvári kathol ikus nagygyűlés legkiválóbb s 
legkimagaslóbb te t te , azért e nevezetes, e pára t -
lanul álló nagygyűlésnek ha tá roza ta i közöl azt, 
mely a k ik iá l to t t néppár t megalapozását állapi-
t o t t a meg, külön megbeszélés, külön vezérczikk 
t á rgyának t a r to t tuk fenn s azt, előző számunk-
nak a nagygyűlésről szóló leszámolójában nem 
közölvén, közöljük most, külön kiemeléssel, a 
min t következik: 

„IX. 
Kalocsay Alán indítványára a nagygyűlés egyhan-

gúlag elfogadta. 

Hogy az országszerte rendezet t kathol ikus 

nagygyűlés ál tal kon templá l t czél t : a kathol ikus 
közfigyelem, ön tuda t , érdeklődés és akt iv i tás fel-
k e l t é s é t necsak néhány órányi vagy néhány napi, 
könnyen muló lelkesedésben, h a n e m k a t h o l i k u s 
szent hi tünk és anyaszentegyházunk áldásos 
é r d e k e i i r á n t minden országos, megyei, városi, 
községi avagy társadalmi téren f e l m e r ü l ő k é r d é s 
a l k a l m á v a l állandó figyelem, érdeklődés és össze-
tartásban nyilvánuló siker koronázza: 

a nagygyűlés ha tá roza t i l ag kimondja , hogy : 
a jelen nagygyűlés e l ő k é s z í t ő , azaz végrehajtó-

bizottsága a nagygyűlés u tán is permanenczhban 
marad, és városonkwt, sőt községen kint is perma-
nens bizottságok alakíttassanak, a m e l y e k n e k fe l-
a d a t a l e g y e n , — a nagygyűlésen megjelent kath. pol-
gárokat folyton, evidencziában és összetartva, s e s e t -
leg másokat is csat lakozásra szólítva, — minden 
kath. ügyeinket érdeklő mozzanatot figyelemmel kisérni 
és a tagok figyelmét minden, fentebb emi i te t t té ren 
felmerülendő kérdés a lkalmával felhívni, s az illető 
kérdésben elfoglalandó kath . ál lásponthoz való 
hű ragaszkodását e z á l t a l m i n t e g y biztosítani.11 

# 

Ez a korábban megál lapí tot t , I—VIII. pont -
ból álló határozatokhoz, később) megállapodás és 
külön _indítvány alapján lé t re jöt t , legmesszevá-
góbb ha tá roza ta a székesfejérvári kath. nagygyű-
lésnek. 

Felh ív juk m. t. olvasóinkat, mél tóztassanak 
a lapunk nov. 14-iki számában megjelent „Kére-
lem" czim a la t t e lőadot t alázatos ind í tványunka t 
egész részletezésével és megokolásával elolvasni, s 
tegyenek tanúságot arról, hogy nem határ ta lan 

I V Lapunk jelen száma 10 oldal. 
41 
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há láva l és k ö s z ö n e t t e l t a r t o z i k - e e „ v e t e r á n " - n a k 
n e v e z n i s z e r e t e t t , h o l o t t teljes aktiv s talán má-
sokénál messzebb látó és ható szolgálatot végző 
lap — a f e n t közö l t eltökélést m e g á l l a p i t ó n a g y -
gyűlés i veze tőség , s az i n d i t v á n y t , r e m e k beszéd 
e l ő r e b o c s á t á s á v a l m e g t e v ő szónok, a c i s t e r c i - r e n d 
e g y k i v á l ó disze és osz lopa , K a l o c s a y A l á n t a n á r 
i r á n t ? ! 

„Causae s e c u n d a e n o n a g u n t nisi i n v i r t u t e 
p r i m a e causae . " E z t m o n d j a a q u i n ó i sz. T a m á s . 
E/.t n e k e m m i n t m a g á n e m b e r n e k i ly e s e t e k b e n 
n e m t u d n i s f e l e d n e m k e l l ; m i n t l a p s z e r k e s z t ő -
n e k s l a p g o n d n o k n a k a z o n b a n — e v i d e n c z i á b a n 
kel l t a r t a n i f o l y t o n o s a n . „ H a n c v e n i a m p e t i m u s 
d a m u s q u e v ic i ss im." 

E z u t á n a kis „ p r o d o m o " u t á n k ö v e t k e z n é k 
m o s t m a g á n a k a k ö z l ö t t h a t á r o z a t r é s z l e t e i n e k 
s f o n t o s s á g á n a k f e l t ü n t e t é s e , u t á n a p e d i g a n n a k 
a viszonynak, annak a körnek a tárgyalása, a 
m e l y b e n a s z é k e s f e j é r v á r i k a t h . n a g y g y ű l é s vég-
rehajtó-bizottsága s i l l e tve m á s k a t h o l i k u s n a g y -
g y ű l é s e k végrehajtó-bizottságai, a B u d a p e s t e n , az 
o r s z á g sz ivében t a r t o t t első országos kath. nagy-
gyűlés országos végrehajtó-bizottsága, m i n t 
országos központ k ö r ü l — m ű k ö d n i h i v a t v á k . 

Az e lőbbi , t . i. a h a t á r o z a t , a m a g a r é s z l e t e i b e n 
és o k a i b a n oly v i l ágos és t . o l v a s ó i n k e l ő t t oly 
i s m e r e t e s , h o g y a r r a t ö b b szót v e s z t e g e t n i n e m -
csak p a z a r l á s , de s é r t é s is l enne . 

Ez az u t ó b b i k é r d é s a z o n b a n oly é l e t b e v á g ó 
és oly n a g y d o l g o k a t m é h é b e n h o r d o z ó , h o g y 
r a j t a r ö v i d e n á t s u r r a n n i n e m l e h e t , h a n e m n e m -
s o k á r a k ü l ö n , ö n á l l ó c z i k k b e n , t ü z e t e s e n ke l l 
f o g l a l k o z n u n k vele . *** 

A szabad ég alatt tartott népgyűlés 
Székesfej ér vár ott. 

Nov. 18-án. 

A székesfejérvári kath. nagygyűlés tulajdonképpen 
két gyűlésből állott: a notabilitások nagygyűléséből bent 
a lövőház dísztermében, és kint, a szabad ég alatt, a lövő-
ház kertjében, az összesereglett kath. nép ezreinek nép-
gyülésébol Amarról már beszámoltunk ; most következik 
az ez utóbbin tartott beszédek sorozata, melyet szintén 
maga a megyés püspök, dr Steiner íülöp nyitott meg a 
teremben már akkor elmondott főpásztori beszédével. 

Cziráky Antal gróf 
előszava. 

Mélyen tisztelt kath. nagygyűlés ! 
Meghatott szivvel Isten szent nevében üdvözlöm 

katholikus hitfeleimet a székesfejérvári kath. nagy-
gyűlés megnyitása alkalmával. 

A katholikus öntudat megnyilatkozásának örven-
detes, sok jó reménynyel biztató jelét látom az önök 
tömeges, impozáns megjelenésében s lelkem mélyéből 
kérem az egek Urát, hogy itteni megjelenésünk és 
tanácskozásaink által szent vallásunk és szeretett ma-
gyar hazánk boldogulását előmozdíthassuk. 

Ismeretesek önök előtt, uraim, az okok, melyek 
eme nagygyűlés megtartását szükségessé teszik; jól 
tudják önök, hogy egyházunk, hazánk, közbékénk 
veszélyeztetett helyzete teszi szükségessé minden hű 
kath. polgárnak, minden igaz magyarnak a tömörülést 
és együttérzést. Ez czélja és feladata mai összejöve-
telünknek is. Ugyanis az egyház és haza életbevágó 
érdekeibe ütköző veszélyes irányzatoknak elhárításáról, 
illetve megszüntetéséről akarunk mi itt higgadtan a 
keresztény felebaráti szeretet szem előtt tartásával 
tanácskozni, hogy megismerhessük helyzetünket̂  keres-
hessük az eszközöket, melyek által kath. lelkiismere-
tünknek nyugalmát, felzaklatott társadalmunknak a 
békét visszaadhassuk. 

Lépten nyomon uj, a katholikus hitelvekkel 
ellenkező elméletek és irányzatok merülnek fel, s ezek-
nek megvalósítását sokan mint a szabadelvüség köve-
telményeit kívánják, én pedig ezen irányzatokban, 
éppen a szabadelvüség fogalmával való visszaélést látom 
s látom azt is, hogy mindezekhez nincs a valódi szabad-
elvüségnek semmi köze. Mert mélyen tisztelt hallgatóim, 
a valódi szabadelvüség az igaz liberálizmus abban áll, 

í hogy midőn jogokat óhajtunk szerezni, akkor mások-
nak eltörölhetlen jogaikat is tiszteletben tartsuk ; az 
igaz szabadelvüség abban áll, hogy midőn akár társa-
dalmi, akár állami bajokat akarunk gyógyítani, lelkiis-
meretes körültekintéssel kell az orvosi szerek után 

! kutatnunk, nehogy a rosszul választott gyógyszer által 
a kis bajt nagy bajjá, a súlyos betegséget halálos 
katasztrófává tegyük ; az igaz szabadelvüség abban 
áll, hogy minden törvényt a közszükséglethez mérjünk, 
nehogy puszta elméletekből származó törvények által 
zavart, egyenetlenséget és a társadalmi béke megron-
tását idézzük elő, ami egyaránt veszélyt rejt magában, 
ugy az állami mint az egyházi életre nézve. 

Igy fogva fel a liberálizmust, igazolva látom 
előbbi kijelentéseimet s a szó legnemesebb értelmében 

: vett liberálizmusnál fogva elitélek minden ,oly irány-
zatot, mely orvoslás leple alatt a bajt csak fejleszti és 
súlyosbítja, a mely régi üdvös intézményt rombol le, 
hogy helyette ujjakat, megbizhatlanokat vagy a tapasz-
talás által sok tekintetben veszélyeseknek ismerteket 
akar mint állami törvényeket behozni ; nem tudom 
helyeselni azt az irányt, mely régi közjogokat akar 
megsemmisíteni egyházunk és nemzeti életünk viiágos 
megsértésével. Ez ellen tiltakozni uraim nem reakezió, 
nem ó konzervatizmus, mert én részemről szívesen 
lemondok személyes és egyéni jogokról, ha ez által 
a közboldogságot, a haza üdvét előmozdíthatom, de a 
magyar katholiczizmusnak ama jogairól, melyek e nem-
zetet eddig fentartották, anyaszentegyházamnak ezer év 
szentesitette jogairól lemondani nem tudok, mert e 
lemondás szerintem nem volna egyéb, mint lemondani 
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hazám üdvéről, s eltántorodni az egyházamhoz való 
fini szeretettől és ragaszkodástól. 

Azt hiszem, mélyen tisztelt polgártársaim, ez esz-
mékkel az önök gondolkozását és meggyőződésüket is 
tolmácsoltam. Azt hiszem, mindnyájan együtt érzünk 
annak kijelentésében, hogy midőn mindenkinek jogát 
köteles tiszteletben tartjuk, mindenféle jelszavak ked-
véért a magunk jogairól sem fogunk lemondani. Midőn 
szent vallásunk hitelveihez törhetlen hűséggel ragasz-
kodunk, csak kötelességünket teljesitjük, ettől minket 
semmi bántalom, semmi gáncs nem fog visszariasztani, 
mert mi meg vagyunk győződve, hogy csak ugy lehe-
tünk hű fiai a hazának, ha egyszersmind egyházunk-
nak is hű gyermekei maradunk. 

E kötelességeink mikénti teljesítéséről e nagy-
gyűlés folytán bölcs férfiak fognak önök előtt meg-
szívlelendő igazságokat fejtegetni. Adja az ég, hogy 
azok az önök lelkében termékeny talajra találjanak, 
hogy azok által az anyira szükségessé vált katholikus 
öntudat kifejlését s ennek folytán a kath. összetartást 
elérhessük. 

Az egyház békéje, a haza üdve van kérdésben, 
mélyen tisztelt hallgatóim. A katholikus embert jellemző 
türelemmel és bölcs megfontolással fogunk azokról 
tanácskozni; nem bántom senki jogát, tiszteletben tartva 
mindenkinek meggyőződését. Ez ős városban hajdan 
szent emlékű királyaink bölcs törvényeket hoztak, 
melyek segélyével egyház és állam vállvetve töreke-
dett oda, hogy e nemzetnek minden egyes fia földi 
rendeltetését' betöltse, földöntúli czélját elérhesse. E 
szent szellemek lebegjenek fölöttünk is tanácskozásaink-
ban ; az ö hithűségük s ezzel hazaszeretetük legyen 
vezérfénye a mi eszmecseréinknek is. Legyen az ő szent 
emlékük összetartó kapocs a magyar katholikusoknak, 
hogy együtt érezve, visszavonást nem ismerve, mindent 
megtegyünk, a mit anyaszentegyházunk és hazánk java 
megkiván. Isten kegyelme legyen velünk! Szívből üd-
vözlöm önöket e nagygyűlésen. (Lelkes éljenzés.) 

Kálmán Károly 
a szocziális kérdésekről. 

Éljen a népjava! (Éljen!) Éljen a nép apostoli 
királya! (Éljen!) Éljen a legfőbb apostol, a római pápa! 
(Éljen!) Éljen a Jézus Krisztus szelleme! (Éljen!) Te, 
Krisztus, lelkeddel, a mely mindent éltet, itt is jelen 
vagy e nép gyülekezetében. Krisztus szelleme vezérelt 
benneteket ide ! (Igaz !) Ide a hazának ősi helyére 
jöttetek össze a hős elődöknek utódai, örökösei ama 
vallási alapnak, melyre apáink hazánkat épitették. 
(Éljen!) Mi czélja ez összejöveteleteknek s lelkese-
désteknek ? Szemetek tüzéből olvasom ki, szivetek 
dobogásából veszem, hogy ti Krisztusnak, nem Beliálnak 
akartok szolgálni. (Ugy van, halálig !) Az a kérdés, 
éljen-e a mi szent hitünk ? (Leírhatatlan lelkesedés.) 
Az a hit, a melyre épült a haza. (Éljen!) Éljen-e ebben 
a hazában az a szentség, a melyben mi megkeresztel-
kedtünk? (Éljen!) Éljen-e hitünknek az a szentsége, 
a melyben egyházunknak örök, törhetetlen hűséget esküd-
tünk? Ennek a szentségnek köszönhetjük mi is, hogy 
apátlanok nem vagyunk ! (Ugy van !) Hát akarunke-

mi a saját házunkban, a saját apai jussunkban önállóan 
rendelkezni ? (Akarunk !) Akarunk-e e hazának és 
hitünknek hivei maradni rendületlenül ? (Akarunk !) 

Leborulok előtted dicső — hivő — talán elég lenne ! 
nép, kebeledből az Isten szava beszél és ez az Isten nem le-
het hittagadó és honáruló. (Soha, soha !) Megengedjük-e 
tehát azt, hogy a mire szántak bennünket, az a gyászos, rút 
és gyáva halál jöjjön ránk. (Nem engedjük! Vérünket ál-
dozzuk !) Ha pedig ugy van, hogy halálra szántak bennün-
ket, akkor ne jöjjön ránk az a gyáva, rut, gyászos halál, 
de jöjjön az a nagyszerű halál, a hol a temetkezés 
fölött egy ország gyászban áll. (Perczekig tartó éljen-
zés.) Összejöttünk tehát itt, hogy ez ellen tiltakozzunk. 
Mert tudjátok, vérrokonaim, keresztény véreim, hogy a 
vérszopó krudélis Nérók bennünket gyászos halálra 
szántak. Néró idejében a keresztények kimentek a 
város végére a hitvallók sirjához; mi is az első magyar 
hitvalló sirjához gyűltünk össze és édes apánknak 
sírjára borulva zokogjuk el keserveinket. Elpanaszoljuk 
szorongatott helyzetünket (Szűnni nem akaró helyeslés.) 
az az édes anya, a kit mindnyájan anyánknak neve-

I zünk, a mi Nagyasszonyunk mintegy kezeit tördeli 
a mai állapotok fölött! Hát mi a saját hazánkban 
legyünk földönfutóvá? Meg akarnak rabolni hitünktől-
(Nem engedjük. Eletünket és vérünket!) 

Nagyobb a mi Nagyasszonyunknak keserve, mint 
Ráchelé. A vérszopó Heródes csak testileg ölte meg 
a gyermekeket, a mai kor Heródesei többet akarnak : 
lelket, hitet akarnak gyilkolni. (Nem engedjük !) Mi 
több, a test-e, vagy a lélek? (A lélek!) Mit mondott 
Krisztus Urunk? Azt: Ne azoktól féljetek, a kik a 
testet ölik meg, hanem kik a lelket a gehennára vetik. 
A legrettentőbb Heródesek, Nérók a lélekölők. (Ugy 

; van, ugy van !) Tekintsünk csak iskoláinkra, az álla-
milag elközösitett iskoláinkra, gyermeketek szivéből 
már ott kiölik a keresztény hitet, a krisztusi szelle-
met. Nem elégednek meg a mi hitünk tönkretételével, 
a jövő nemzedéket is el akarják veszteni. De az még 

i nem elég nekik, van nekik egy lángelméjü, de pokoli 
I lángelméjü gondolatjuk, mely szóban igy hangzik, 
hogy az egyedül üdvözitő vallás, mely sok gondot ád 
a vakoknak, — e vallás ki nem irtható, mig becsületes 
nők, jó családanyák vannak. (Szűnni nem akaró éljen-
zés. Egy hang: A pokol kapuja.) Azt mondotta, a 
pokol kapuja, föl kell tehát törni a család szentélyét. 
Sok mondja, be kell törni az Isten templomába, kido-

! bálni onnan a szentségeket, az elsőt, a keresztséget, 
az utolsót a házasságot. (Nem engedjük halálig!) 

Mi győzni fogunk s a pokol kapui hazánkban sem 
! fognak erőt venni rajtunk. (Ugy van !) És ez mind nem 

elég nekik, pedig a becstelenség, a melyre szántak, 
rettenetesebb a magyar nőre nézve, mint a heródesi 
gyilok vagy százezer halál ! Nem ugy van ? (Igen, 
ugy van !) Még nagyobb gyalázatra szántak ők ben-
nünket, a törvényesített vallástalanságot akarják be-
hozni. Hát ti is akarjátok? (Nem!) És ebben a hazá-
ban akarják gyakorolni ezt a törvényes vallástalanságot, 
Mária országában, a mi templomunkban, az Isten 
házában. (Tetszés.) Elosztják Jézus Krisztus ruháját és 
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köntösére sorsot akarnak vetni. (Nem engedjük.) És j 
azután mindezekhez még azt mondják, hogy ezt a | 
szentségtörést a nép akarja. (Nem akarjuk! Nem akar- j 
juk!) És mindezt oly hazában akarják létesiteni, a mely 
szt. István birodalma, országa, hazája; abban a hazában, 
melynek Nagyasszonya a Boldogságos Szíiz Mária. 
(Éljen !) Abban a hazában akarják behozni a törvényes 
vallástaianságot. a Krisztus tagadást, a melynek apostola 
a király, (Éljen !) a király, a kinek szentelt homlokát j 
Krisztus krizmája érintette, a kit velünk a szent hit ! 
egysége egyesit, az a király, a ki a mi királyunk, a | 
kivel mi egyek vagyunk, az a király, a kit népeinek 
törhetetlen és kimondhatatlan szeretete vesz körül. (Lel- j 
kes éljenzés.) 

Hát ebben a hazában az Istennek házában tör- j 
ténjék meg a szentségtörés. (Akasztófa kell nekik!) S 
Van-e nép a világon, mint a magyar nép, mely ugy j 
szereti királyát és királynéját, hazánk védőangyalát j 
(Éljen a király!), azt az apostoli királyt,a szent királynak ! 
utódját, azt a nemesen érző dicső királynét, a kinek j 
holnap üljük névnapját. (Zajos éljenzés.) Ez a lelkes 
éljenzés bizonysága annak, hogy mi szent István 
koronáját, trónját kereszténynek akarjuk megtartani, 
a kik annak védelmében mindig elsők voltunk ! A 
török járom, a reformáczió idejében, most az újkori 
járom, vagyis a bálványozások között is hivek mara-
dunk a trónhoz, mert ez a mi büszkeségünk, dicsősé-
günk. Mi unokái vagyunk azoknak az apáknak, a kik 
életüket és vérüket ajánlották fel a trónért. (Eletünket 
és vérünket mi is !) Tehát Istennek kedves honában, 
mi, ily ősök unokái, megengedjük ezt a szentségtörést? 
(Nem ! Nem !) 

Pedig azt mondják, hogy a nép akarja! Oly időket 
élünk, oly komoly időket, oly rettentő időket, hogy a 
mi nevünkkel visszaélnek. 

Azt mondom, az a legfontosabb teendő, a mit az 
ég világossága, a római pápa tűzött ki czélunkul : a 
jó sajtó alapitása és terjesztése, kath. körök alapitása, 
kath. gyűlések tartása s a kath. szervezkedés, tömö-
rülés ! Azt mondja mesterünk: Ha ketten összegyüle-
keztek, én köztetek leszek. Ti is egyesüljetek, és nincs 
akadáty, a mit le nem győzhettek. Te atyám, te dicső 
felébredt oroszlán, azt kivánom, hogy ugy cselekedjél, 
mint az oroszlánhoz illik, nemesen, méltóan : azokat a 
kis férgeket, a kik vesztedet akarják, te nem ölöd meg, 
csak odább taszitod. Nein bántod te még ellenségedet 
sem, szereted azokat. De szeretjük magunkat is, sze-
retjük hazánk ellenségeit, de szeretjük hazánkat is. 
(Éljen!) 

Dicső magyar nép, itt vannak a te vezéreid, 
(Zichy Nándor grófra mutat) a kiknek vezéreszméje a 
keresztény tan, lobogói a kereszt. (Szűnni nem akaró 
felkiáltások: Éljen Zichy Nándor!) 

E szavaknál Zichy Nándor gróf a szónok mellé 
állott és jelet adott, hogy beszélni akar. Az imént 
még lelkesen éljenző nép egy perez alatt elhallgatott. 
Nagyszerű, néma csend állott be és e csöndben kezdé 

Zichy Nándor gróf: 
Elhatározzuk tehát mai nap, hogy egyesülünk, 

hogy ebből az egyházpolitikai programmból ne legyen 
semmi. (Éljenzés.) A mi lesz, az megsemmisüljön. 
(Hosszantartó éljenzés.) — Mi nem vagyunk párt, mi 
katholikus magyar nemzet vagyunk. (Éljenzés.) Szent 
István nemzete, melynek élén koronás, dicső apostoli 
királyunk Eerencz József áll. (Szűnni nem akaró 
éljenzés.) Mi az Ur Isten parancsolatját tartjuk meg, s az a 
meggyőződésünk, hogy a házasság szentség. (Éljenzés.) 
— Mi azt akarjuk, hogy szeretett hazánk keresztény 
maradjon ! (Éljenzés.) És azért azaz ember, a ki, midőn 
képviselőt választ, nem azt kérdezi : mit mond a lelki-
ismerete és mit parancsol az Isten, az egyház, hanem 
aki azt kérdezi : mit ád a Belzebub, az bűnös ; (Lelke s 
éljenzés, ugy van, ugy van.), az bünt követ el, bűnt 
az egyház, bünt Isten, bünt a haza, bünt családja, bünt 
saját maga irányában. (Éljenzés.) 

Es ha mást nem teszünk, mint, hogy megfogadjuk, 
hogy lelkiismeretünk szerint igaz kath. hazafiakat 
választunk : akkor ez a mai nap a legnagyobb napja 
a magyar történelemnek az ujabb időben. (Fogadjuk, 
esküszünk ! Valamenyien föltartják három ujjukat 
esküre.) Czudar az, ki megszegi esküjét ! Azt kivetjük. 
(Ugy van, ugy van.) A mi lelkiismeretünket, meggyő-
ződésünket, azt ne bántsa senki. A mi hitünk szerint 
való házasságot, a mi feleségünket ne bántsa senki. 
A magyar király apostoli fölszentelt személyét ne 
sértse senki. (Éljen a király !) 

(A hatás, melyet e szavak keltettek egyszerűen 
leírhatatlan és eltörölhetetlenül marad a szemtanuk 
emlékezetében. A tízezernyi nép perczekig éljenzett, 
tapsolt, kalapját lengette s lelkesedésében szinte tom-
bolt s a lelkesedés tetőpontját érte el, midőn az 
elnökség két tagja egyszerre vállaira emelte Zichy 
Náncjor grófot s ugy mutatta be a népnek, mint vezé-
rét. A nemes gróf a meghatottságtól remegő hangon 
felkiáltott:) 

„Ugy segéljen bennünket az Isten, mert más alig 
segit rajtunk, ugy segitsen bennünket Krisztus földi 
helytartója és felkent királyunk Ferencz József!" 

(Ismét szűnni nem akaró taps, éljenzés és helyes-
lés hangzott fél, mire Kálmán plébános a következő 
szavakkal fejezte be gyújtó szavait:) 

Éljen ügyünk dicső bajnoka, vezérünk Zichy 
Nándor gróf, ő mondotta ki: tömörülni, szervezkedni 
kell! A kath. pártot meg kell alapitani, a nép akarja 
a kath. néppártot, tehát megalakitjuk. (Zajos : Igaz ! 
Igaz !) A kik most ellenünk a törvényeket hozzák, azok 
a ti kegyelmetekből teszik ezt. Éreztessétek tehát velők 
kegyelmeteket. (Grunyos felkiáltások: Majd fogjuk! 
Zajos derültség.) Mit akartok: Judásokat, Heródeseket, 
szentségtörőkkel ? Hát azt kérdezem, drága magyar 
nép, vájjon a becsületes magyar ember szavazhat-e 
szentségtörés bűne nélkül a bűnben való osztozkodás 
nélkül oly férfiura, a ki szentségtörésre szavazott. 
Honárulás, hittagadás nélkül ezt nem tehetjük. (Za-
jos: Ugyvan!) Tehát ti mindnyájan vallásos embere-
ket akartok képviselőkül : a nép szava, Isten szava. 
Ki kell tűzni hát azt a zászlót, hadd lengjen szabadon s 
akkor lesz éltetek boldog. (Éljen!) Éljen üdvösségtek 
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pártja, az igazi néppárt, a melynek feje a király. (Hosz-
szantartó viharos tetszés, a szónokot az elnökség 
összes tagjai üdvözlik, a nép pedig kalaplengetés 
mellett perczekig éljenzi Kálmántés a magyar néppártot." 

Boni tz F e r e n c z b e s z é d e 
a nagygyűlés határozatairól. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! 
Nemcsak katholikus együttérzésünk egyesit bennün-

ket ma e helyen, hanem magyar szivünk is, és nemcsak 
mint katholikusok tiltakozunk a kormány kozmopolita, 
haza- és nemzetellenes egyházpolitikája ellen, hanem mint 
magyar honpolgárok is és hazafiak. Vannak azonban 
olyan testvéreink, olyan polgártársaink is, kik, habár 
magyar a szivök s a gondolatjok, még nem birják a ma-
gyar nyelvet annyira, hogy teljesen megértsék azokat, 
amiket e mai kath. nagygyűlés elhatározott, hogy meg-
értsék azon lelkesítő szavakat, melyek e nagygyűlésen 
elhangzottak. Németajkú polgártársainkat értem s midőn 
én is felemelem szerény szavamat e mélyen tisztelt nagygyű-
lésen, engedjék meg, uraim, hogy németajkú polgártársa-
inknak saját nyelvükön értelmezzem a mai nagygyűlés 
határozatait. 

(A következők német nyelven mondattak.) 
Tisztelt uraim ! Volt idő, mikor a legszebb egyetér-

tés uralkodott a földkerekség legelső hatalmai, az egyház 
és állam között. Ekkor készségesen ismerte el a világi 
hatalom, az állam, az egyház szellemi hatalmát és neme-
sítő befolyását a nemzetek erkölcseire. Ekkor az állam 
az egyház erkölcsi támogatása nélkül fenn nem állhatott, 
még pedig azon egyszerű okból, mert éppen az egyház, 
a kath. vallás volt az, mely az állam alapját, az igazi 
ker. erkölcsöt alkotta. Közel 2000 esztendőn keresztül 
nem volt nemzet, mely a kereszténység nélkül fennállha-
tott és a czivilizált világ összes államai létrejövetelöket 
és létezésöket egyes egyedül a kereszténységnek, a kath. 
egyháznak köszönhetik. 

Magyarország, a mi drága hazánk, szintén fényes 
bizonyítéka a kath. vallás államalkotó és államfentartó 
hatalmának és a történelem más nemzetek sorsából arra 
tanit bennünket, hogy a magyar nemzet már rég eltűnt 
volna a földszínéről, ha fel nem vette volna a kath. val-
lást. A kath. vallás megnemesitette a hosszú vándorlásai 
és számos hadjáratai következtében némileg zorddá vált 
nemzetet és bevezette Európa kath. népeinek nagy csa-
ládjába, a keresztény czivilizáczióba. 

A kath. vallás ezen nagy és üdvös befolyását felis-
merték már elődeink is, különösen első királyaink, élükön 
sz. István király s ezért legfőbb feladatuknak tekintették 
mindenképen oda hatni, hogy a kereszténység a nép 
szivében mennél mélyebb gyökeret verjen és mindazon 
erényeket fejlessze a népben, melyek nélkül igaz keresz-
tény és igaz hazafi el sem képzelhető. Igy keletkezett 
idővel olyan viszony az egyház és az állam, a szellemi 
és a világi hatalom között, mely mindegyiknek nagy elő-
nyére és egyiknek sem kárára vált. Az egyház, nevezete-
sen a pápák és a püspökök támogatták az államot, még 
pedig nem csak szellemi fegyvereikkel, hanem anyagi 
erejökkel is. Az egyház behozta az országba, ápolta és 
terjesztette a tudományokat, és művészeteket és valahány-

szor belső vagy külső veszély fenyegette a hazát, mind-
annyiszor ismét az egyház férfiai szóval és tettel siettek 
segítségre és ezer csatában ontották véröket a hazáért. 

És a haza nem volt ezért hálátlan. A királyok és a 
világi hatalom egyéb gyakorlói bőségesen gondoskodtak 
az egyház és szolgáinak oltalmáról, és valamint sz. István 
király és utódai a pápától bizonyos előjogokat nyertek 
a magyarországi kath. egyház fölött, épugy adományoz-
tak a királyok és más világiak az egyháznak nemcsak 
földi javakat, hanem számos, az ország kormányzására 
vonatkozó előjogot is. Igy az egyház és az állam évszá-
zadokon keresztül működtek a legszebb egyetértésben 
egymás mellett és egymásért kölcsönös előnyükre és a 
hivők, a honpolgárok javára. 

De milyen, t. uraim, az egyház és az állam közötti 
viszony ma? Oh! ez a viszony a reformáczió, de különö-
sen az u. n. nagy franczia forradalom óta hatalmasan 
megváltozott. Az utóbbi éppen 100 évvel azelőtt végzetes 
forradalmat három alapelvben fejezte ki : 1. Késhegyig 
való háborút izent a kath. egyháznak ; 2. felállította a 
vallástalan államról szóló tant ; és 3. azt a tant hirdette, 
hogy az egyházat az államtól el kell választani. És szo-
morú, de való, száz év óta olyan küzdelmet folytatnak az 
egyház és az állam, mely nemcsak mindkettejöknek mér-
hetlen károkat okozott, hanem a társadalmat is meg-
rendítette. 

Az állam az egyházat számos országban nemcsak 
megfosztotta világi hatalmától, hanem isteni missiója 
gyakorlatában is megakadályozta, a mennyiben az egy-
mással szövetkezett szabadkőművesek, atheisták nemcsak 
az egyház tanait kigúnyolták, hanem a papokat s a hí-
vőket is üldözték. 

Igy történt és történik ez mai nap is számos ország-
ban és most hazánkban is, mely közel 1000 esztendőn 
keresztül valóságos védőbástyája volt a vallásnak és az 
egyháznak, azt akarják, hogy ugy történjék. 

Mert mi mást czéloz a liberális kormány szerencsét-
len egyházpolitikája, mint azon kath. vallás elnyomását 
és üldözését, mely vallást ezen hazának 10 millió polgára 
vallja ? A liberális kormány, mely már évek óta ugyan-
azon uton halad, melyen a királygyilkos franczia forra-
dalom is haladt, elhatározta, hogy mindent elnyom, a mi 
katholikus. Ez a kormány, mely tanult azon országok 
szomorú példáiból, ahol a forradalom eszméi diadalmas-
kodtak ; ez a liberális kormány szövetkezett az egyház-, 
király- és hazaellenes szabadkőművesekkel és 

1. Megtámadja a kath. egyházat dogmáiban, midőn 
az egyházi hásasságot polgári házasság behozatala által 
érvénytelennek nyilvánítja. 

2. Megfosztja a magyarországi kath. egyházat s vele 
együtt a többi vallásfelekezeteket is az állami anyaköny-
vek behozatala által az anyakönyvvezetéstől. 

3. Törvénybe akarja iktatni a felekezetnélküliséget 
s ez által tág ajtót nyit századunk legnagyobb veszedel-
mének : a szocziálizmusnak és az anarchizmusnak. 

4. Megsérti a kath. polgárokat nemcsak vallási ér-
zületükben, hanem vallási kötelességeik gyakorlatában is 
megakadályozza, és ami épp oly fontos : tisztán politikai 
jogaik gyakorlatában is elnyomja őket. 
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5. Megsérti az egyházat az által is, hogy olyan jo-
gokat bitorol, melyeknek gyakorlatára jog és törvény 
szerint csak az egyház és legfőbb kegyura, a király, ille-
tékesek. Ilyen jog különösen a rendelkezési jog a tisztán 
katholikus alapitványok és intézetek felett. 

És 6-szor konokul megtagadja az általunk már évek 
óta hiába követelt kath. autonomia behozatalát, azaz a 
magyarországi katholikusok összeségénél az államha-
talom független, szabad rendelkezési jogát mindazon 
szellemi és anyagi ügyek fölött, melyek tisztán katho-
likusok. 

Tisztelt uraim ! A lefolyt esztendőnek politikai ese-
ményei megmutatták a kormánynak, hogy gazda nélkül 
csinálta a számlát. Mikor megkezdte egyházellenes poli-
tikáját. akkor ugy vélekedett, hogy a katholikusok ezt 
nyugodtan el fogják tűrni. De másképen történt, és ad-
junk hálát az Istennek, hogy másképen történt. Magyar-
ország katholikusai ideje korán látták az őket és az 
egyházat, a hazát és a trónt fenyegető veszedelmet és 
energikus küzdelemre, vagy jobban mondva: önvédelemre 
határozták el magukat. A kormány legnagyobb megdöb-
benésére katholikus mozgalom keletkezett, mely napról-
napra jobban terjedt, és csakhamar kitört az egész vona-
lon hevesen, a nép legmélyebb szenvedélyeit felkorbácsoló 
küzdelem. E küzdelem egyes epizódjai még sokkal élén-
kebb emlékezetben vannak, t. uraim, mintsem szükséges 
volna velők itt bővebben foglalkozni. Elég egyszerűen 
ráutalni a képviselőház és különösen a főrendiház parla-
menti küzdelmeire, hol igazi katholikus politikusaink 
férfiasan léptek sorompóba igaz ügyünkért. Elég egysze-
rűen ráutalni azon számos katholikus nagygyűlésre, melyek 
a lefolyt másfél esztendő alatt hazánk különböző váro-
aiban tartattak és mindanyiszor ezernyi katholikust gyűj-
töttek össze. 

Elég egyszerűen ráutalni a katholikus sajtó tevé-
kenységére, mely jóllehet még csak fejlődő félben van, 
ügyünket mindenkor nyiltan, bátran és ügyesen védel-
mezte és a katholikus mozgalomnak napról-napra uj hí-
veket szerez. Es elég ráutalni azon örvendetes tényre, 
hogy a nép, a katholikus nép lassan, de lelkesen szilárd 
táborrá tömörül, hogy végre, mint imponáló és erőteljes 
politikai párt, a küzdő térre lépjen. 

T. uraim ! mindez örvendetes ugyan, de még mindig 
nem elég, mert a czél, mely szemünk előtt lebeg, ma-
gasztos, és az ut addig messze van. Mit akarunk tehát? 
Mi czélból gyűltünk ma itt össze ? Mi nem akarjuk, a 
mit a kormány akar és mi akarjuk, a mit a kormány 
nem akar. Es mi nem akarunk megelégedni az egyszerű 
opponálással, hanem mi praktikus politikát akarunk kö-
vetni. Mi azt akarjuk, hogy igaz ügyünk győzzön és 
elveink és törekvéseink megvalósuljanak. Mi a vallást és 
a hazát, a trónt és a társadalmat, a népet meg akarjuk 
óvni azon károktól, melyeket a liberálizmus most nekik 
okozni akar, és be akarjuk hegeszteni azon sebeket, me-
lyeket a liberalizmus már is ütött rajtuk. 

És ha mi ezen akaratunkat becsületesen keresztül 
akarjuk vinni, akkor bizony sok a teendőnk. 

Energikusan kell protestálnunk az ellen, hogy az 
u. n. állam magához ragad minden hatalmat és jogot, a 

polgároknak nem hagy semmit, csak kötelességeket. Pro-
testálnunk kell ez ellen, L. mint keresztényeknek, 2. mint 
polgároknak. 

Ünnepélyesen és energikusan kell protestálnunk a 
polgári házasság behozatala ellen, mely nemcsak egyhá-
zunk dogmáját sérti, hanem a keresztény család alap-
ját is megrendíti, midőn az eddi g keresztény erkölcsi 
és feloldhatatlan intézménynek tekintett házasságot közön-
séges szerződésnek alacsonyítja le, mely minden morális 
alap nélkül szűkölködik és minden pillanatban feloldható. 

Protestálnunk kell az anyakönyvvezetés államosítása 
ellen, melyet a kormány minden szükség nélkül ki akar 
venni az egyház kezéből és olyan kezekre akarja azt 
bízni, amelyek az istentelen államnak eszközei. És pro-
testálnunk kell a felekezetnélküliség ellen, melyet a sza-
badkőműves kormány be akar hozni, hogy az erkölcsöt 
és vallásosságot kitépje a nép szivéből. Es ha ezen három 
kormányjavaslatnak csak egyike is törvényerőre emeltet-
nék, akkor kötelességünk ezen törvény revízióját nemcsak 
követelni, hanem keresztül is vinni. 

Es hogy hazánkat további vallás- és egyházellenes 
támadásoktól megóvjuk, a jövőben is szilárdan és hiven 
kell ragaszkodnunk az egyházhoz. Kath. legényegyleteket 
kell alakitanunk és támogatnunk, és pártolnunk kell a 
kath. sajtót, mert csak igy óvhatjuk meg a társadalmat 
és hazánkat további mérhetetlen erkölcsi károktól, csak 
igy védekezhetünk a már minálunk is fellépett szocziáliz-
mus ellen. Ez keresztény kötelességünk. 

Legelső polgári kötelességünk ma összetömörülni és 
szilárd, egységes politikai párttá alakulni. Erre kényszerit 
bennünket nemcsak a liberális egyházpolitika és nemcsak 
az a körülmény, hogy a liberális kormány a kath. népet 
politikai jogainak gyakorlatában is még megsérti és a 
hivataloknak aránytalanul nagy részét más vallásuakkal 
tölti be, holott mi katholikusok többségben vagyunk e 
hazában, kényszerit bennünket pártalakulásra a jelenlegi 
parlamenti helyzet is. A ma létező politikai pártok legaz-
dálkodtak. 

Honfitársaink nagy többsége visszautasítja a liberális 
egyházpolitikát, és minthogy a ma létező pártok egyike 
sem nyújt nekünk elegendő biztosítékot vallási és politi-
kai érdekeink megvédésére vonatkozólag, azért mi ezen 
garancziákat nem a pártokban, hanem a személyekben 
keressük s ennélfogva szent kötelességünknek kell tarta-
nunk csak olyan férfiakat megválasztani, még pedig párt-
különbség nélkül, akik mindenkoron készek érdekeink 
megvédelmezésére. Sőt polgártársaink nagy része egy uj 
párt megalakulását követeli, melynek feladata volna a 
liberális rendszerrel leszámolni, az egyház jogait megvé-
delmezni és nem tekintve sem a rangot, sem a vallást, 
sem a nemzetiséget, a haza összes polgárai javára reális, 
praktikus politikát űzni, nem pedig üres jelszavakkal do-
bálózni, mint ezt a mai pártok teszik. 

Es a magyar nép nemcsak belátta egy uj párt meg-
alakításának szükségességét, hanem sok helyütt máris 
megalakította az uj pártot. T. uraim! Ha önök eme kath. 
nagygyűlésről hazamennek, akkor ne tegyék ölbe kezei-
ket, hanem alakítsanak egyleteket, nagybizottságokat, me-
lyeknek feladata legyen: 1. a Katholikus választókat evi-
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dencziában tartani és arról gondoskodni, hogy egyetlen 
egy választóképes polgár a választók lajstromából ki ne 
maradjon; és 2. az összes választások alkalmával, legye-
nek azok akár községi, akár megyei, akár országgyűlési 
választások, csak olyan jelölteket támogatni, akikről egé-
szen biztosan tudják, hogy mindenkor szivvel-lélekkel a 
ma elfogadott határozati javaslatokhoz tartják magukat. 

Ha igy tesznek, t. uraim, és ha minden községben 
megalkotják a nép pártját, akkor — meg vagyok róla 
győződve — nemsokára el fogjuk érni, a mit akarunk, a 
mi elidegeníthetetlen -jogunk és ami a haza javára válik. 

Mit is akarunk, t. uraim? Követeljük mindenekelőtt 
a kath. autonomiát, a szabad rendelkezési jogot tisztán 
kath. alapitványaink és intézményeink fölött, melyekkel a 
liberális kormány ma önkényesen, a kath. polgárok meg-
kérdezése nélkül rendelkezik. Tiltakozunk a kath. iskolák 
államosítása és elkereszténytelenitése ellen, kezdve a kath. 
egyetemtől le egészen a legkisebb falusi iskoláig. 

Követelünk tiszta választásokat, a létező választási 
törvénv megváltoztatását. Hogy a kormány e téren 20 
esztendő óta miket űz, ezt önök, t. uraim, saját tapaszta-
lataikból is jól tudják s ezért nem kell evvel bővebben 
foglalkoznom. 

Uraim, tulmentem talán kitűzött feladatom keretén, 
midőn nem csak a mai kath. nagygyűlés javaslati hatá-
rozatairól szóltam, hanem egy uj politikai párt, mondjuk 
egy magyar néppárt égető szükségességét és ezen pártnak 
nézetem szerinti legfontosabb programmjait fejtegettem. 
Ha ezért kissé túlságosan vettem volna igénybe türelmü-
ket, ugy azt hiszem, hogv elég mentségemre szolgál az 
ügynek eminens fontossága. És most. midőn beszédem 
végére értem, ismét kérem önöket: egyesüljünk vallásunk 
védelmére, hazánk és összes polgártársaink javára és ha 
a mai határozati javaslatok ertelmében és alapján egye-
sülünk, akkor már is mienk a győzelem, mert ezen hatá-
rozati javaslatok magasztos értelme három szóban: Isten-
nel a királyért és a hazáért. 

Követelünk méltányos nemzetiségi politikát, mert 
idegen ajkú polgártársaink elégületlenségét az uralkodó 
állapotokkal nagyrészt az a körülmény okozta, hogy a 
liberális kormány a létező nemzetiségi törvényt nem al-
kalmazta. Tiltakozunk a tervezett közigazgatási államo-
sítás ellen, mert ez a népet teljesen megfosztaná önkor-
mányzatától s teljesen a liberálisok kezébe játszaná az 
országot és végre követelünk reális közgazdasági, keres-
kedelmi és pénzügyi politikát, mert a kormány e tekin-
tetben sem tartja szem előtt a haza és a nép javát, ha-
nem egyes csoportok érdekeit támogatja. 

Szentiványi Károly beszéde 
a székesfehérvári kath. nagygyűlésen. 

Nem fognék e beszédhez, ha csak lelkesíteni akar-
nám önöket, lelkem bensejéig meghat, a mit látok : ez-
rekre menő tömeg, melynek szive, lelke egy szent ügyért 
hevül, szava mint egy ember követeli a katholikusok 
jogait, az igazságot az egyház és haza nevében. Nem 
lelkesíteni akarok, hanem önöktől tanulok ma lelkesedést. 
De egy óra múlva szétoszlunk. Útravaló gyanánt akarok 
egy-két erős igazságot az önök lelkesült szivébe csep-
pegtetni. 

j Elválunk és visszatérünk barátaink és ellenségeink 
j közé. Barátaink kérdeni fogják, mi volt a székesfejérvári 
kath. nagygyűlés? Es mi azt mondjuk: egy ujabb fellán-
golása a hitbuzgóságnak, uj feltámadás volt. Mint holttest 
feküdtünk ellenségeink lába alatt; jogainkat megtépni, 
nevünket gunytárgyává tenni akarták s mikor már-már 
létünket akarták kétségbe vonni, mi feltámadtunk, lábra 
álltunk és elhatároztuk, hogy méltók leszünk a kath. 
nevezetre, s a ki jogainkat támadni merészli, szemközt 
talál bennünket. Ez a sz.-fejérvári kath. gyűlés, ezzel 
fogjuk lelkesíteni testvéreinket a csatlakozásra, jogaik 
törvényes védelmére. 

De mit mondanak ellenségeink és mit mondunk 
azoknak ? Mit mondanak ? Elmondanak bennünket — a 
mért létezni merünk — reakcziónáriusnak, ultramontánnak, 
bigottnak, türelmetlennek, illetnek 100 gyalázó czimmel, 
hogy megijedjenek, kiknek csak ugy kötőre jár a bátor-
ságuk és hitük, hogy akkor oldozuak rajta, mikor szőrit, 
- de mi nem fogunk megijedni ! 

Igen, renkczionáriusok vagyunk ! Reakczió magyarul 
visszahatás. 

Ha elvesznek jogomból, visszakövetelem, mert enyém, 
ha kimozdítanak jogos, törvényes helyzetemből, ellenállok, 
visszahatok es visszatérek oda. Kezembe veszek egy ijjat, 
húrját kifeszítem helyéből, ha elszabadul, visszavágódik 
helyére a természet törvénye szerint, s ha nyilat teszek 
beléje, messze löki. Ki az oka? A ki megfeszitette. Ott 
az a sudárfa, lehajtod sudarát a földig, ha van még benn 
élet és szívósság, visszavágódik a levegőbe egyenesen, a 
hogy állt, és ha annak a sudárfának végén akad az erő-

í szakoskodó, bizony megtanul repülni a csillagok felé. Ez a 
reakczió uraim ! A katholiczizmus joga egyenes igazság, 
mint az a szálfa, a ki lehajtani, letörni akarja, tanulja 
meg hogy mi a reakczió! visszatérés a jogunkhoz, nem 
támadás, csak törvényes önvédelem. 

Ultramontán, bigott a mi nevünk. Ultramontánok 
I vagyunk, magyarul hegyentuliak. A hegyeken tul van 

Krisztus helytartója és mi azon hithez és egyházhoz, 
melyet Isten Péterre, a kősziklára alapított, rendület-
lenül ragaszkodunk. A hegy nem akadály. Amerikát, Af-
rikát nem hegyek csupán, de tengerek választják el Krisz-
tus helytartójától és tőlünk, de egyházuk és hitüktől nem 
válaszhat el se hegy. se tenger, semmi távolság, idő és 
hatalom. 

Bigottok vagyunk ! Ezen angol szó magyarul : istenes, 
istenfélő. Azok vagyunk. Istentől félünk, de embertől nem 
és jaj annak a nemzetnek, mely Istent nem féli, mely a 
vallást a lélekből, család és iskolából, törvényhozásból 

I kitiltani akarja. 
Mióta szégyen a vallásosság, mióta szabad üldözni, 

megvetni ""azt a vallást, mely törvénytiszteletre, enge-
delmességre, becsületességre tanit? 

S a ki azt üldözi, nem saját hazájának, az emberi 
társadalomnak âiSSâ äi sírját ? 

II. Frigyes császár mindent elkövetett népe vallásos-
ságának megingatására. S mikor istentelen rendeletei 
bőven termettek a férges gyümölcsöt, rákiáltott első 
miniszterére : „Uram, teremtsen újra vallást, mert már 
nem birok kormányozni". Igy van az ! Mit várunk az 
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olyan emberektől, ki Istent nem féli ? Ki tanitja azt rendre, 
erkölcsre ? Talán a rendőr ? Ott állhat a zsandár minden 
ember háta mögött, belát-e annak veséibe: mit akar, 
becsüles szándékai vannak-e? Elfogják a gonosztevőt, 
tilán ki is végzik. Fél munka! nem annyira a bűnöst, 
mint a bűnt kell elfojtani, ott a szivben csirájában, 100 
biránál több a haszna és hatalma annak a kisbirőnak, 
mely itt benn diktálja az igazságot. A lelkiismeret a leg-
jobb rendőr, mert sohasem alszik. Istenfélő embernek nem 
kell zsandár és börtön. Hit, erkölcs nélkül nem biztos a 
trón, a nemzet ereje, a haza jövője. A ki tehát a vallást 
üldözi, Isten és haza ellen támad. 

Mit mondjak arról, hogy lelkünk van és mi Istennek 
is meg akarjuk adni, a mi az övé: hitünkhöz, egyházunkhoz, 
mely lelkünk örök üdvére adatott, hűtlenek nem lehe-
tünk soha ! 

Ha a legmegvetettebb ember megköveteli a magáét 
és nevét megsérteni nem szabad : egyedül Isten legyen az, 
kit mindenünnét iskolából, családból, törvényhozásból ki 
lehet űzni ? 

Egyedül ő az, kit mindenki meggyalázhat, sőt min-
ket is, kik róla még meg nem feledkeztünk ? 

Nem látjuk-e be végre valahára, hogy ma minden 
liberális törekvés a vallás, különösen a mi sz. vallásunk 
ellen irányul ? 

Mit akarnak a vallásegyenlőség és lelkiismeretsza-
badság emberei ! 

Ugy-e mily szép szavak, de mit jelentenek ? Egy-
forma minden vallás. Egyformán jó nem lehet, mert már 
kettő között is hamisnak, tévesnek kell lenni az egyik-
nek. Tehát egyformán rosz mindenik, vagyis haszontalan 
dolog. 

Lelkiismeretszabadság ! A lelkiismerethez Istennek 
van joga, ki azt teremti és ellenőrzi. A lelkiismerethez 
ne nyúljon hát ember, ennyiben kell annak szabadnak 
lenui. De eppen a vallás törvényei alól akarják felszaba-
ditani, és ez nem más mint a lelkiismeretet elvonni Isten-
t )l, elvonni önmagától azaz megölni. 

Ugyan édes uraim ! mit szólnának, ha én azt mon-
danám : nem fizetek adót, nem leszek katona, mert ez az 
én privát meggyőződésem ! 

A tolvaj azt mondaná a törvényszéknek : engem 
ugyan be nem csukattok, mert lelkiismeretszabadság van, 
az én lelkiismeretem pedig annyira szabad, hogy biz' egy 
cseppet sem fészkelődik, ha lopok. De hát ez törvénysé-
relem ? Vagy ugy, hát csak Isten és vallás ellen szabad 
minden ! 

Ezt mondom én is ! a vallást tartják haszontalan 
dolognak. Istent akarják eltiltani a paraucsolástól, az 
egyházat akarják nevetséges bábbá tenni, s különösen 
kath. sz. hitünket akarják eltörölni. Mért éppen ezt? Mert 
egyedül ez áll hajthatatlanul igazságai mellett és útját 
állja a liberalizmus istentelenségeinek. 

Nézzük meg azt a két tábort, mely most szemben 
áll. Egyik felől mi vagyunk, kik nem tudjuk kath. ne-
vünket, ker. hitünket megtagadni, a többi mind a másik 
oldalon van, ha 100 fele volna is elvük, mind ölelkeznek 
ellenünk. Tehát két jelszó van : keresztény, vagy pogány 
Magyarország. Tessék válogatni. 

Megrendül bennem a lélek, ha azokról kell szólnom, 
kik kath. nevet hordoznak és hitáruló kezüket saját egy-
házuk üldözésére nyújtják ki. Talán jobb volna, ha a 
szánalom elfojtaná szavam, de az a czinikusság, melylyel 
magukat „jó katholikusnak" mondják, szólni kényszerit. 
Igaz ; katholikusnak keresztelték őket, hogy bünük annál 
megvetendőbb legyen. Az anyját meggázoló gyermek is 
gyermek, de nem jó. Júdás is apostol volt, de áruló 
apostol. Le kell egyszer számolnunk. Ki azzal a szinnel ! 
„A ki nincs velem, ellenem van!" Mondja valaki magát 
bárminek: nekem ez a meggyőződésem, én ezt ezért vagy 
azért teszem, — félre minden bujkálással, csak egy kér-
désünk van mindenkihez: Hiszed-e, tartod-e, „mit az 
anyaszentegyház tart és vall?" Velünk vagv-e mindig,... 
föltétlenül? A ki nincs velem, ellenem! A ki csak szóval, 
vagy templomban meri magát katholikusnak mutatni, az 
életben pedig megtagadja azt: vagy félénk, vagy kétszinü. 
Nincs velünk, tehát ellenünk van. A mint a magyarnak 
mindenben magyarnak kell lennie, a katholikus legyen 
mindenütt katholikus. Nézd másvallásu atyánkfiát : mikor 
mutatja magát katholikusnak? Soha! ebben van erejük! 
Közülünk pedig sok, akár mindig elmehetne a zsinagó-
gába, vagy ekklézsiába, senki sem merné ráfogni, hogy 
nem ott vetették magját is. Nincsenek ezek velünk, tehát 
ellenünk vannak. 

Ha mi igy beszélünk, mindjárt türelmetlenséget em-
legetnek. Mi a türelem ? Az, hogy felebarátom minden 
ember kivétel nélkül, még ellenségem is és annak javát 
akarom. Ez ellen sohasem vétettünk. Elszántogat valaki 
földem mellett, semmi baj ! Gúnynyal illet naponként, 
eltűröm. De elszántja földemet, tűrjem azt is? No jól 
van, én azt is elszenvedem, elengedem : a magamét enge-
dem. De hacsak árendába birom azt a földet, mely az 
árváké, vagy a templomé, engedhetem-e? Nem türelem 
volna, hanem bünrészesség ! Kié a kath. hit, a szentségek, 
a haza jövője, erkölcse, ereje? Nem az enyém, hanem 
Istené, az egyházé, hazáé s mindazoké, kik élnek, vagy 
éini fognak e földön, melyet atyáink vérükkel szereztek 
őseink hitükkel, erkölcsükkel tartották meg. Szabad-e hát 
eladnom, elárulnom ezt a szent közös kincset? 

Türt-e valaki többet, mint mi? Vétkes türelem volt 
ez ! Éppen e türelem volt oka. hogy hitünkre, erköl-
cseinkre, szentségeinkre emeltek kezet; e vétkes türelem 
az oka, hogy nincs annyi emberünk a törvényhozók közt, 
amennyi 10 millió katholikust képviselni tudna. Ezen vét-
kes türelem az oka, hogy majdnem minden hatalmat, 
tekintélyt ellenségeinknek adtunk s mi kiszorítva, kita-
gadva mindenből, ugy állunk, mint 10 millió béna, kinek 
se joga, se szava, se képzettsége! A kath. csak akkor 
lesz okos és valami kis hivatalra méltó, ha kath. voltat 
megtagadta. 

Tehát csakugyan nem volna semmi jogunk és sza-
vunk a saját sorsunkhoz? De van, mélyen tisztelt nagy-
gyűlés! Az államot polgárok alkotják. A mint a kövek-
ből az épület, ugy lesz a polgárok jogából, szavából, 
akaratából az állam szava és. akarata. Én mint polgár 
átadom szavamat a képviselőnek, a hivatalnoknak, elöljá-
rónak, átadom jogomat, hogy az helyettem az én nevem-
ben intézze a nemzet sorsát, védje az igazságot. Hogy 
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hívják az oly embert, ki a rábizott várkulcsot az ellen-
ségnek adná ki ? Árulónak ! Hogy bivják a polgárt, ki 
szavát, jogát pénzért, italért, hivatalért eladná és egyhá-
zának, hazájának sorsát elkseftelné ? Irtózatos bűn ez ! 
Uraim ! Yan egy szólás-mondás : A nép szava Isten szava. 
Igen, de csak akkor, ha a nép istenfélő. A vallástalan, 
könnyelmű nép szava nem Isten szava, hanem az ördögé. 
Itt a hiba! 

Kedves polgártársaim ! bocsássatok meg, ha most 
o'yan igazságot találnék mondani, mi oldalba üti az em-
bert, de bát kinek nem inge, ne vegye magára! Oly em-
berre szavaztál-e. kire Isten is ráadná a szavazatát . . . 
ha a nép szava Isten szava? . . . Ettetek, ittatok, félre-
vezettek minden eszközzel, Ígértek hetet hatot, hogy 
kicsalják szavazatodat. Es nem kell-e összerázkódnom a 
könnyelműségen ? Egyetlen joga van, az a kis nyomorult 
szó, az is 5 évben egyszer . . . és eladja ! Rászavaztuuk 
törökre, tatárra ; igy vagyunk minden állásnál a minisz-
tertől a kisbiróig. Mindent kérdeztünk, csak azt nem : 
van-e Istene, hite az atyafinak, a nép javát keresi-e, vagy 
pecsenyét a kenyér mellé ? Pedig tudhattuk volna, hogy 
csak istenfélő becsületes emberekben bizhatunk. A ki Istent 
féli, tudja, mi a nép java. Hiába álmodozunk mi csupán 
ilyen, vagy olyan pártiról : a jó mindenütt jót akar, az 
ördögöt pedig ültetheted jobbra vagy balra, vagy küld 
fel a csillagokba, ott is ördög marad. 

A nép szava legyen Isten szava! A honnét kiszorí-
tottak bennünket, oda kell visszajutnunk. Minden pontra, 
a képviselőségtől az utolsó falusi állásig állítsunk meg-
bizható, jó katholikusokat. Vagy ha ez nem akadna, 
olyant, ki védi a 10 millió katholikus magyar jogát. De 
el ne feledjük, ki a jó katholikus. Nem az ám, a kitől 
pénzért se lehet megtudni, mi a vallása, nem olyan 
am, a ki két lépést sokai a hitért. Félre az ilyen olcsó 
lelkű és hitű népséggel. Hithű, bátor kath. kell nekünk. 
Nézz körül: a ki nincs velünk, ellenünk van. 

A mint terjed a rossz, ugy kell terjedni a jónak is. 
Nézd pl. a szabadkőművesek gyászvitézeit. Beleül a mi-
niszteri székbe, elmegy balpárti kortesnek, a saját embe-
rét tolja mindenhová és mindenütt szabadkőműves marad. 
Igy kell terjedni a jónak is ! Be kell jutnunk mindenhova. 

Alakítsunk katholikus egyleteket hitünk támogatá 
sára, katholikus pártot jogaink védelmére. De ez se elég. 
100 oldalról támadnak, tehát 100 oldalról kell résen áll-
nunk. Alakítsunk országos katholikus szövetséget. Mint 
jó keresztények és hazafiak szövetségre lépünk, összeírjuk 
nevünket, minden városban, faluban, választunk bizalmt 
embereket, kik otthon mindent szemmel tartanak ; ha 
választás vagy bármi mozzanat előadja magát, megbeszé-
lik, mint kell tenni. Mi mint szövetséges társak sz. foga-
dást teszünk, hogy egymást el nem hagyjuk, csak oly 
embert emelünk hatalomra, oly embert támogatunk, ki 
minket támogat teljes erejéből, szóval egyházunk, hazánk 
erdekeit semmi szin alatt cserben nem hagyjuk. 

Igy lesz a nép szava Isten szava, mert az isten-
félő nép szavát meghallja Isten és nem hagyja el. Az 
Istent félő nép szavát meghallja a mi apostoli királyunk 
is. Ne féljetek ! Szent István utódja tudja, mivel tartozik 
hitének. Velünk érez és népét szereti. Ne féljetek! tudja 

a mi apostoli királyunk, hogy mi a kath. magyar! Mi 
nem futottunk soha protestáns hatalmak és a török szul-
tánok kegyei után, hanem hűek voltunk azon uralkodóhoz, 
kinek hűséget esküdtünk. Mi tudjuk az eskü szentségét, 
dicső királyunk is tudja az övét és nem a szakadkőmüves, 
egyház- és trón-döngető anarchikus liberálisoknál fogja 
trónjának támaszát keresni, banem bennünk katholiku-
sokban. 

Reméljünk tehát ! ha Isten velünk, ki ellenünk ! Bá-
torság tehát ! ha velünk a király, utunkba ki áll ? Munkára 
tehát ! a kiben van még hit és erő, s mienk a jövő. 

Alakítsunk ker. szövetséget. Akartok-e tagjai lenni ? 
Fogadjátok-e, hogy hozzá hűtlenek nem lesztek . . . sza-
vazatott el nem adtok, a hitért, egyházért, hazáért ren-
dületlenül síkra szálltok? 

Tanuk vagyunk egymás fogadására, a szomszéd a 
szomszéd esküjére. Kedves testvérek! ezt értem! Az ily 
nép szava az Isten szava, Isten szava előtt pedig meg 
kell hajolni, meg kell törni a pokolnak is ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 24. A Székesfehérváron kikiáltott nép-

párt nevéhez néhány észrevétel. 
„Vestis non facit monachum". Nem a ruha teszi 

az embert emberré, valamint pártot is nem a neve 
teszi életrevalóvá, hanem a lélek, a szellem, a mely 
mindakettőben : az emberben, a pártban lakozik s belőle 
kihatólag — hat, alkot és gyarapit. 

A névkérdés tehát rendesen másodrendű kérdés. 
Másodrendű, de azért mégis van sulyja, van befolyása 
az emberekre, kivált a mai korban, midőn nem az 
elmék és az eszmék, hanem a frázisok imponálnak és 
uralkodnak. 

Ezért óhajtunk az uj párt névkérdéséhez itt hozzá-
szólni. Azt hisszük pedig, hogy e hozzászólásunkkal 
nem jövünk „post festa" ; hisz a párt még csak most 
van megalakulóban, s másodszor, mert a pártnevek, 
mint az élet és tapasztalás mutatja, nem megmerevedett 
kövek, hanem élő növények, melyeket alakitani, tisztí-
tani, „nemesíteni", tökéletesíteni lehet — szükség, izlés 
és alkalom szerint. 

Érdekes a pártnevek statisztikája és átalakulásaik-
nak, metamorphozisaiknak áttekintése Európában. Czé-
lunkra elég lesz néhány adat kiemelése. 

A Deák-pártnak tudtommal hivatalos, mintegy 
elvi neve nem volt soha. Tisza csinálta belőle a maga 
kálvinista fekete vérének beleöntése által a most ural-
kodó radikál-liberális pártot. Szabadelvű párt : név, elv. 

A német katholikusok Centrumát sem hivták kez-
detben mindjárt világra szóló néven Centrumnak. Kez-
detben szerény volt annak a neve is : Katholische 
Fraktion, igy egyszerűen, vagy: die katholische Frak-
tion ím Centrum. Igy, tapogatózva jutottak el a nagy, 
a német Jkatholikusság helyzetére nézve fölöttébb találó 
— Centrum névig. Mert Németországban, annak főleg 
porosz részében, a hol a Centrum keletkezett, a katholi-
kusok csakugyan mintegy két karó, két véglet közé 
vannak összeszorítva éltökre és minden törekvéseik 
érvényesítésére nézve. Az egyik véglet a csökönyös 
protestáns konzervativizmus ; a másik véglet a keresz-
tény czivilizáczió alapjait felforgatni akaró liberalizmus. 
Ez az oka, hogy a német katholikus eddig még mindig 
bevehetlen várának a neve — „ Centrum 

(Vége köv.) 
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Onnau, a honnan, nov. 21. Király-kultusz, Kossuth-
kultusz. — Ide-oda immár csaknem bárom éve, hogy 
foly a hajsza a katholiczizmu* ellen ; mi minden nem 
történt e csaknem 3 év alatt, ki tudná elősorolni? Nem 
volt oly sz. dolog, mely e 3 év alatt a legdurvább módou 
sárba nem tiportatott volna a szabadelvüségnek nevezett 
hitetlenség által és igy nem csoda, hogy elvadult erköl-
csökkel, a legtiszteletre méltóbb institucziók meggyalázá-
sával állunk szemben és már csak egy lépés kell. hogy 
akadjon vakmerő vállalkozó, aki ismételje, mi 1849. ápr. 
14-ről lett a magyar nemzet történetében nevezetessé. 

Nagy szó ez, de ki kellett mondani; azon esemény 
után. amit Debreczenben az elvadult szenvedélyek közt 
történt, a figyelmet fel kell rá hívni, mert ez mutatja, 
hogy a protestántizmussal karöltve járó, a protestántiz-
mus által szült szabadelvüség, a lejtőnek legalsó fokáig 
jutott, melyen tul már nincsen más, mint az 1849 ik ápr. 
14-ikének ismétlődése. 

Mióta Kossuth Lajost eltemették, — ki a nemzet-
nek az ördöggel való szövetséget ajánlotta és a szabad-
elvű tábor e szövetséget megkötötte — azóta folyton 
halljuk, hogy a Kossuth-kultuszt, a király-kultuszszal meg 
lehet egyeztetni; hogy ez mennyire igaz, hogy ezt mikép 
kell erteni, annak ime már praktikus magyarázatát adták 
Debreczenben. nov. 19-én. 

Debreczenben is, mint az ország több helyén már Kos-
suth fia, Ferencz. nagy ünnepléseknek volt tárgya ; fényes 
fogadtatásról, ezernyi ezer emberről, bandérium és ban-
kettről beszélnek a lapok, melyek mind Kossuth Feren-
czet illették. Mmd erről nem beszélünk, hanem ahhoz, a 
mi a banketten történt, igen is van szavunk, mert ebben 
van a veszély ; — mert ebből tűnik ki, hogy milyen is az 
a protestáns liberális királyhűség, melylyel annyira szeret-
nek tüntetni, valahányszor a király előtt megjelennek. 

E banketten történt 1-ször, hogy midőn az egyik 
református tiszteletes, névleg K. Tóth Kálmán a királyra 
poharat emelt, a jelenvoltak a tisztelet kif'ejezésaül. nem 
csak fel nem állottak, hanem e helyett tetézésül a czigány 
oly nótát húzott, mely a körülményekhez képest, a ki-
rályra legsértőbb ; de 2 szor történt az, hogy ismét fel-
állott egy református tiszteletes, Kis Albert, függetlenségi 
országgyűlési képviselő, aki felállásra szólitotta fel a jelen-
voltakat, mert ő úgymond, Kossuth Ferenczre emel po-
harat és a közönség felállott, s a beszédet freneticus taps 
követte. 

Ime ez a tény, mit eltagadni nem lehet, mi a figyel-
met a legnagyobb mértékben magára vonja. Szerepel 
ugyanis két református pap és szereplésüket követi, 
Kossuth iránt a legnagyobb tisztelet, a király iránt a leg-
nagyobb tiszteletlenség-, az ennek rovására kitüntettetik, 
ez annak előnyére lealáztatik, vagyis a Kossuth-kultusz 
előtérbe lép, a király kultusz félretolatik, mondjuk ki 
meggyaláztatik; történik pedig ez akkor, mikor azt hir-
detik, hogy a Kossuth-kultusz a király-kultuszszal meg-
egyeztethető, történik akkor, mikor a nemzetnek felkent 
királya van és Kossuth Ferencz még nem is állampolgár, 
történik avval a felkent királylyal, ki a nemzet iránti 
szeretetét tettekben megmutatta, mig K. F. ezideig sem-
mit sem tett. 

Ebből a banketti, szivbeli nyilatkozástól csak egy 
lépés még és készen van 1849. ápril 14. De lehet-e cso-
dálkozni a királyság iránti tiszteletlenség, megalázás ily 
magas foka felett? nem követnek-e el már évek óta a 
szabadelvűek mindent, hogy a királyi tekintélyt aláássák ? 
Ki ne emlékeznék, hogy mily erőszakoskodást követett el 
a kormány az ő szabadelvű törvényjavaslatainak érdeké-
ben ? és ki állithatja, hogy az az erőszakoskodás nem a 

királyság tekintélyének csorbításával történt ? és a vallás 
elleni qualifikálhatatlan támadásokat, melyek liberális 
részről történtek, ki felejtette volna el? és ha igy meg-
ingatták az oltárt, csoda-e, ha meginog a rajta felépült 
trón, ha a királyság iránti tiszteletet a Kossuth-kultusz 
háttérbe szorítja ? 

Es mégis, ámbár a protestántizmussal szövetkezett 
liberálizmus ide juttatta a királyság iránti tiszteletet, hogy 
a királyt már nem titokban, hanem nyíltan alázzák le, 
mégis oda törnek, hogy a király ellen ujabb erőszakossá-
got kövessenek el a protestántizmus kedveért, követelve 
tőle a katholiczizmus egész megalaztatásat, az ismert há-
rom törvényjavaslat szentesítése által. Be fog-e ez a sze-
rencsétlenség a nemzetre következni? ki tudná megmon-
dani; de addig, mig az nem történik, folyton kell, a 
királyság tisztelete, tekintélyének fentartasa végett a 
debreczeni eseményre hivatkozni és idézni sz. János sza-
vait : erudimim qui judicatis terram ! Dr Veterán. 

V E G Y E S E K . 
— Soklelkü publiczista. A Starcsevics-párt közlönyének, 

a „Hrvatska"-nak szerkesztője Politeo D. a pártban elő-
fordult súrlódások következtében e lap szerkesztőségéből 
kilépett s átment a jogpárt túlzó frakcziójának közlönyé-
hez, az II Pensiero Slavo-hoz. Politeo helyére, mint le-
velezőnk jelenti, dr Frank József öcscse, Frank Jakab, 
az Agramer Tagblatt jelenlegi főmunkatársa szerződtetett, 
ki a Starcsevics párt organuma részére czikkeit németül 
fogja irni s e czikkeket a szerkesztőség togja horvátra 
fordítani. Frank Jakab, levelezőnk tudósításából kivehető-
leg, igen sokoldalú zsurnaliszta, a mennyiben eddig fő-
munkatársa a Strossmayer-párti Agramer Tagblattnak, 
levelezője az eszeki kormánypárti Drau-nak, a bécsi Neue 
Freie Pressenek, a budapesti Pester Lloydnak és a 
Magyarországnak. Most pedig belépett — a Starcsevics-
párt közlönyének szerkesztőségébe s igy tollával az összes 
pártokat szolgálja. Nagy a gyanú, hogy az illető zsidó. 

— Loreto jubileuma, F. évi decz. 10-én lesz 600 éve, 
hogy a názárethi szent ház, hogy a pogányok szentség-
telenségeitől megóva legyen, angyalok által a szentföldről 
Itália földjére átvitetett. Szentséges atyánk f. évi január 
23-án kelt encyklikájával különféle búcsúkat engedélye-
zett, hogy e nagy esemény méltó megünneplésere buz-
dítsa a bold, szűz Mária utján oly számtalan isteni jóté-
teményben részesült kereszténységet. E bucsuk Advent 
első vasárnapjától jövő evi Szentháromság-vasárnapig nyer-
hetők meg. üiS pedig teljes bucsu nyerhető a loretói 
szentséghez zarándoklók által ; mindennap két évi bucsu 
nyerhető a loretói litánia elvégzése alapján ; teljes bucsu 
nyerhető ugyanezen litániának egy hó minden napján 
való elmondása alapján, a szokott feltételek alatt. Az 
egész világon megindult már a mozgalom e jubiláris év-
nek az áhítatosság megfelelő gyakorlása által való meg-
szentelésére. A német katholikusok ezidei nagygyűlése 
felhívást intézett egész Németország katholikusaihoz, hogy 
1. a „szentház egyetemes testvérületébe" mennél többen 
beírassák magukat, 2. hogy a jövő évi május hóban tar-
tandó német zarándoklatban mennél többen részt vegye-
nek. Mindkét irányban f. évi október 28-án kelt nyilat-
kozatban intézett a német kath. nagygyűlések ügyeinek 
protektora és általános megbízottja, Löwenstein Károly 
hg, felhívást Németország katholikusaihoz. 

Kiadótulajdonos és íelelős szerkesztő : Brezna; Béla, kittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar 

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Kerékpározás. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Legújabb hivatalos adat a kath. 
autonomia történetéhez. — B u d a p e s t : A székesfej érváron kikiáltott néppárt nevéhez néhány észrevétel. — Kath. Tevékenység. Dr 
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niumi kiadása. — Vegyesek. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 

könyvnyomdájában, 
IV., Papnő velde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

Kerékpározás. 
(Irta : Vidéki.) 

Tagadhatat lan, hogy az ujabb kor a gépe-
zet- és erőmütan terén óriási haladást tőn, akár 
a személyi, akár a szellemi közlekedés gyorsaságát 
tekintve. Csakis a levegőben való irányos repülés 
van az ember részéről még hátra . Aztán, hogy 
ellesvén azt az időt, midőn valamelyik égi tes t 
közelebb jő földünkhöz, — földünk légkörének 
határvonaláig fölemelkedve, egy ugrással szökjék 
át egy másik planéta légkörébe s onnét a napba, 
vagy a holdba, vagy a csillagok valamelyikébe 
látogatóra. 

Enemü némely találmányok a közszükség-
nek s a közhasználatnak felelnek meg, mint a 
táviró és a telefon; némelyek kedvtöltők, sport-
szerűek; ilyen az úgynevezett kerékpározás, velo-
cipéd, vagy nem éppen széphangzásu bicikli; 
habár a kerékpár inkább a taliga fogalmának 
felel meg.1) Fontosabb kérdés azonban e helyen 
az, valljon a kerékpározás, vagy kerekezés olynemü 
kedvtöltés, szórakozás, sport, vagy gimnasztika-e, 
melyet az oltár szolgája, a kath. pap is megen-
gedhetne magának és gyakorolhatna anélkül, 
hogy azzal másokat megbotránkoztasson, vagy 
legalább is nevetségessé ne tegye m a g á t ; szóval, 

Nem lenne-e czélszerübb a sportnak ezt a nemét 
ad normám szekerezés : kerekezésnek nevezni s igy szólani : 
kerékre szállott (a kerekező), kereken jött, kereken ment, 
kereken haladt mint a nyíl; vagy a lovagolás mintájára 
kerekelésnek mondani. A kerekelő úgyis csak egy kereken 
ül tulajdonképen ; a másik kerék a kormány. A nép ugyan 
ördög szekerének mondja a vaskereket. 

megegyeztethető-e a sport e nemének gyakorlása 
a papi komolyság és méltósággal? 

Nem ok nélkül teszem föl e kérdést, ameny-
nyiben honunknak egyik egyházmegyéjében — s 
tán más helyüt t is — a fiatalabb papság a sport-
nak e nemét felkarolni és gyakorolni kezdé; ez 
ügygvel némely világi lapok is foglalkoznak már, 
sőt maga a „Religio" egyházi lap is, a szatmári 
egyházmegyéből a kerékpározásról egy közlményt 
hoz, melyben felszólitás foglaltatik, hogy az ügy-
höz és különösen ahhoz, hogy a velocipéd hasz-
nála ta vájjon általában sérti-e „a papi állás ko-
molyságát és tisztességét" — hazánk tudós papjai 
szóljanak hozzá. Nem arrogálom magamnak a 
tudós minőnyt ; csakis a papi érzék nyomán 
teszem meg tárgyilagosan ez ügyre vonatkozólag 
észrevételeimet. 

A kerékpározás nem esik egyházi tilalom 
alá, mondhatná valaki. Megengedem, hogy a 
kerekezés eddig explicite még nem került egy-
házi tilalom alá, amenynyiben az a szórakozás-
nak egy újdonatú j divatú módja és igy arra 
nézve az egyház, vagy a legfőbb egyházi hatóság 
névszerinti katározot t t i lalmat még nem adha-
to t t ki. De hogy a kerékpározás az anyaszent-
egyház^ti lalmi ós rosszalási rovatában implicite 
benfoglaltatik, azt alig fogja valaki kétségbe 
vonhatni, aki a t r ient i sz. zsinatnak „De vita 
et honertate clericorum" czimü határozatá t ko-
molyan figyelmére mél ta t ja , mely e komoly 
szavakat intézi hozzánk: „Sic decet omnino 
clericos in sortem Domini vocatos vitám mo-
resque suos omnes componere, ut habitu, gestu, 
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incessu, sermosse, aliisque omnibus rebus nil, 
nisi grave, moderatum ac religiona plenum prae-
seferant." (Sess, XXII. Cap, 1.) „Ezen rendelke-
zésből mindenki megé r the t i— mondja a tárgyra 
vonatkozva Mantua püspöke és kardinalis, Sarto 
József ő emja, megyés papságához intézett és 
még f. évi augusztus 15-én kelt főpásztori kör-
levelében, — bogy miképen kell a papnak ma-
gasztos hivatásával összhangzatban szabályoznia 
cselekedeteit, lépteit, szokásait, hogy igy soha 
olyan cselekedetre le ne alacsonyodjék, mely 
mások épülésére nem szolgálna." 

Csak az a kérdés már most, hogy miután 
az anyaszentegyház, vagy annak feje a kerékpá-
rozást explicite eddig még nem t i l to t ta meg, 
vájjon van-e joga egy megyés püpsöknek azt 
megtiltani és kötelessége-e e főpásztori t i lalmat az 
egyházmegye papságának respektálni és annak alá-
vetni magát? E kérdésre is megfelel Mantua kardi-
nális püspöke, még pedig igenlőleg. Feleletét 
kellően támogat ja is a fentebbi zsinati idézeten 
kivül sz. Pál szavaival, melyeket az apostol az 
ő kedves tanitványához, Titushoz intézett : „In 
omnibus teipsum paebe exemplum bonorum ope-
ru m in in tegr i ta te et gravitate, úgyszintén sz. 
Ambrusnak e komolyan intő mondatával „Nihil 
in sacerdote commune cum multi tudine." Tilal-
mát a tapasz ta la t ta l is támogat ja , mely szerint 
„a mindig igazságtalan és gonoszsággal te l t 
világ nagyon is megakad nem csak a legcseké-
lyebb hibákon, melyeket egyházi férfiakon észre 
vesz, hanem még legártat lanabb cselekedeteiben 
is, ha azok nem viselik magakon a komolyság- : 

nak bélyegét, melyet jogosan megkivánhat tőlük." 
S miután a fenttisztelt biboros püspök Íté-

letét és el járását ekképp megindokolta, határo- : 
zot tan kimondá a t i l a lmat : „Miért is — igy 
szóla a mantuai kard. főpásztor — hogy a papi ; 
komolyság és tisztesség megőriztessék, elrende-
lem, hogy ezen egyházmegye papjai teljesen tar -
tózkodjanak a jármű egy faj tá jának, az úgyne-
vezett veloczipédnek használatától, mely nap-
jainkban a világiak közt divatba j ö t t s a melyet 
a papság közül is egyesek szokásba hozni ipar-
kodnak; mer t véleményem szerint — mondja 
továbbá a buzgó főpap — semmisem ellenkez-
nék annyira a pap tisztességével, mintha azon 
a bizonyos gépezeten látnák lovagolni és igy 
tönkre tenni azt a komolyságot, mely állását 
van hivatva tiszteletre méltóvá tenni." 

Annak erős tudatában, hogy neki joga van 

papságának bizonyos tekintetben t i lalmakat osz-
tani, megfelel az erélyes főpásztor a Rómára 
való hivatkozásra is: „Én még nem hal lot tam 
ezt a szót — a pápa szavát t. i. és mig a szent-
atya vagy közvetlenül, vagy közvetve a szent 
Congregatiók által nem rendeli el az ellenkezőt, 
addig én szívósan ragaszkodom tilalmamhoz. 
Biztos vagyok abban, — végzi sanctióképpen 
szavait körlevelében, hogy ezen egyházmegye főt. 
papsága készségesen fogja fogadni és meg fogja 
t a r t an i ezen rendeletet. De ha valaki elviselhe-
tet lennek ta r taná a fegyelemnek e követelmé-
nyét és sajá t kénye-kedve szerint merészkednék 
cselekedni, az tudja meg, hogy megszegi püspö-
kének az engedelmességet oly dologban, melyet 
fölötte súlyosnak és fontosnak t a r t ok ; és magát 
kiteszi ama veszélynek, hogy az egyházi fenyí-
tékeket vonja magára, melyeket sajnálat tal ugyan, 
de erőteljesen fogok alkalmazni engedetlenség 
esetén." 

Ez igy a szatmári egyházmegyében nem 
tör tént . I t t simábban folyt le a dolog. A püspök 
indignálódva mondot ta ki az illetőknek a fő-
pásztori t i lalmat. Két papi egyén azonban ké-
szebbnek nyilatkozott az egyházmegyétől, mint 
a kerékpározástól megválni. A többiekre nézve 
elégségesnek t a r t á a megyés püspök a kör-
levél közlését. 

Még egy helybeli fogas lapocska is meg-
kapja a leczkéjét a mantuai biboros főpásztor 
levelében amaz impert inens megjegyzésért: „Ugy 
látszik, ez idő szerint ez a legégetőbb egyházi 
kérdés a mi egyházmegyénkben." A mantuai 
biboros püspök ugyan eléggé „súlyosnak és fon-
tosnak" t a r t j a a kerékpározás kérdését a klé-
rusra nézve. Különben mi fontos és mi nem 
fontos, vagy égető az egyházmegyére nézve, an-
nak megítélése nem egy vidéki lapocska szer-
kesztőjének a dolga, kitől méltán kérdhetni: 
Quis te constituit judicem ? és viszonozhatni: 
„Sutor ne ultra crepi tam!" „Lesznek,— mondja 
a mantua i biboros főpap — akik azt mondják, 
hogy mindezek csekélységek, melyekkel kár fog-
lalkozni; csakhogy nem hozzájok tartozik eldön-
teni azt, mi szolgál az egyház j avára ; mivel 
annak eldöntése egyedül a püspököket illeti 
meg, akik az egyházat a Szentlélektől vezérel-
te tve kormányozzák." Ha a zsinatok a papi öl-
tözet legkisebb részeivel foglalkozni nem tar-
to t t ák csekélységnek, ugy bizonyára elég fontos 
dolog, hogy a püspökök a kerékpározás ügyével 



RELIGIO. 405 

foglalkozzanak az Ur házának és oltárának föl-
kent szolgáit illetőleg. 

Nem is oly ár ta t lan és ár ta lmat lan test-
edző szórakozás, miként mondat ik , a kerékpáro-
zás; számos eset tanus i t ja ugyanis, hogy a ke-
rékpározás mind magának a kerékpározónak, 
mind másoknak is, akik véletlenül a kerék elé, 
vagy alá kerülének, nem csekély á r ta lmára szol-
gált már is, tulerőltetés, átázás, meghűlés, le-
bukfenczezés, összeütközés, legázolás és több efféle 
esélyek által. Egy vidéki lap legközelebb három 
halálesetet emlit meg, min t a kerékpározás kö-
vetkezményeit, azon intelem hozzáadásával : Ke-
rékpározók vigyázzatok. 

Igaz, hogy a legártat lanabb, sőt legszentebb 
dologgal is vissza lehet gonosz czélra élni. De 
nem mulaszthatom el a bécsi „Vaterland"-nak 
egy idevonatkozó elbeszélését közölni, miszerint 
némely olasz útonállók a haladás szellemétől 
lelkesülve a kerékpár t választották és használják 
fel vállalataik végbevitelére. Lombardiai lapok 
jelentik ugyanis, hogy nem oly rég a Mantua és 
Lodi közti útvonalon egy fuvaros két villám-
sebességgel tovarepülő kerékpározótól utolérve 
lá t ta magát, kik körülbelől fél ki lométer távol-
ban hirtelen megállva, éppoly gyorsan vissza-
fordulának s a fuvaroshoz érve, őt pénzének át-
adására telszóliták. Az ember odaadta mintegy 
50 lirával te l t t á rczá já t ; s a kerékpározók abban 
az irányban repülének tova, a honnan j övének . . . 

I l ire j á r t a lapokban, mintha Róma, vagyis 
XIII. Leo pápa a kerékpározó papokra vonat-
kozólag azt határozta, vagy mondot ta volna, 
hogy nem kell őket nyugta laní tani : non esse 
inquietandos. A szatmári egyházmegye püspöke 
meg akart e hir valóságáról is győződni és az 
illető Congregatiónak irt, felvilágosítást kérve ez 
ügyben. A Congregatio, miként a „Religio"-ban 
közölt válaszból kitűnik, mitsem tud ama hirról 
és dicséri és a jánl ja ő méltóságának buzgalmát 
és okosságát, amennyiben ilyes tilalom nem csak 
testi sérelmekből óvja meg magokat a papokat? 
de eltávolitja a hivek megbotránkozását s az 
egyház szolgáinak kinevetésétr 

Az is hallatszék, mintha Belgiumban szélté-
ben volna megengedve a papságnak, hogy ma-
gát a kerékpározásban gyakorolja és azt egyházi 
szolgálatokra, például betegek províziójára fel is 
használja. Gondos tudakozódás és hiteles tudo-
más-szerzés u t án azonban e hallomás sem bizo-
nyosodott be. És ennélfogva alig hihetem, hogy 

a sportnak e neme a franczia papságnak is 
ál talában meg volna engedve. A francziáktól kü-
lönben sok olyasmi is kitelik, amiben inkább 
bámulandók, mint utánzandók. Yasmegyében sem 
áll az, mintha a papság o t t biciklin járna. Egyet-
len egy pap volt az egyházmegyében, aki azt 
megkísérelte; de egyszerű megintésre az is fel-
hagyot t vele. 

Hogy lehetnek oly esetek, midőn a hal-
doklónak gyors lelki segélyt kell nyújtani , az 
nem tagadha tó ; de hogy ily eset az Ur testének 
biciklin való vitelét indokolja, az méltán két-
ségbe vonható. Ily esetben a desiderium pótolja 
a sumptiót , miként a keresztségben is. Ellenben 
nem tehető-e fel, hogy több súlyos beteg, vagy 
környezete, kiknek jó része a betegnek a szent-
ségekkel való ellátását különben is az utolsó 
perczig elhalasztani kívánja, a kerékpár gyorsa-
ságába bizva, azt tenni ők még inkább lesznek 
ha j landók; holot t a szentségek hatásának ered-
ménye főleg a dispositiótól függ. Oly helyeken 
pedig, ahol a közlekedés nehéz, o t t a kerékpár-
nak hasznát venni ugy sem lehet. 

Miközben e sorokat irom, veszem Belgium-
ból a következő ér tesí tést : „No 122. Mechliniae, 
7. Nov. 1894. Monitum ad Clerum. Per praesen-
tes notum jacimus, a Nobis unaciim caeteris Bel-
gii Episcopis, usum rotae, vulgo dictae Velocipede, 
Clericis prohiberi. Petrus Lambertus, card. Goos-
sens. Archiep. Mechl." 

E lapok tudós szerkesztője megjegyzi, hogy 
a velocipéd használata, vagy mint nyegle divat 
fitogtatása, vagy mint sportszerű testedzés és 
gyakorlás, vagy mint közlekedési eszköz és mód 
jön tekintetbe. A velocipédre mint testedző és 
közlekedési eszközre nincs a papnak szüksége; 
maradna tehát a nyegleségből valami. De ha két 
előbbi tekintetből a velocipéd használata a klé-
rusnak megengedhető volna is, miután amellett 
a harmadik czél, a nyegle fitogtatás is fenforog-
hat és némelyek e szempontból is Ítélhetnék meg 
a pap kedvtöltését, nem tanácsosabb-e a veloci-
péd használatától tartózkodni, mint megítéltetni. 
El lehet róla mondani : Multa licent, sed non 
omnia expediunt, még azon esetben is, ha kü-
lönben a legártatlanabb dolog lenne is a kerék-
pározás. 

Ámde, hol marad akkor az egyéni szabad-
ság, ha a papnak a sport ez ár ta t lan nemét sem 
szabad gyakorolnia! Midőn a pap föltétlen en-
gedelmességet fogad fölszenteltetése alkalmával 

43* 
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az egyházmegye mindenkori főpásztorának, azzal , 
nem mond le egyéni szabadságáról. 

A tilalom, az engedelmesség nem rontja, 
nem semmisíti meg az egyéni szabadságot. Ha 
az állana, ugy az Úristen sem parancsolhatna, 
se nem ti l thatna meg mitsem. Az engedelmesség 
ellenkezőleg kellő mederben tar t ja s őrzi az 
egyéni szabadságot, hogy az szabadossággá ne 
fajulhasson. 

Meddig terjed az embernek egyéni szabad-
sága és hol van annak a határa, azt a törvény, 
a parancsolat, a tilalom, tehát a felsőbbség és 
nem az illető egyed határozza meg. 

De még oly esetben is, midőn az egyéni 
szabadság korlátlan, teljes, vigyáznunk kell sza- j 
badságunkkal élve, miként sz. Pál is mondja a 
korintusiakhoz ir t I. levelének 8. fejezete 9. ver-
sében : „Vigyázzatok mégis — úgymond — ne-
talán ez a t i szabadságtok az erőtlenek botrán-
kozására legyen." Szó van i t t ugyanis a pogány 
bálványoknak feláldozott állatok húsáról „mely-
nek egy részét a pogány papok a bálványok 
tiszteletére megégették, másik részét ők magok 
s a pogány isteni tiszteletnél jelen voltak a 
templomban elköltötték, fenmaradt harmadik 
részét a vásártéren eladták. Ebből a húsból vett 
-és evett sz. Pál is, imigyen gondolkodván: a 
pogány bálvány semmi, tehát a bálvány áldo-
zati husa is semmi. És igy abból enni sem bűn. 
Ámde találkoztak „erőtlenek", kisdedi lelkiis-
meretüek, félénk szivüek, pusillarimus, kik ama 
husevést nem vették semmibe, de annak tar-
tották, mintha sz. Pál is adna valamit a pogány 
hitre, a pogány isteni tiszteletre, a bálványok 
imádására. Ez fülébe jővén, azonnal ir t a korin-
tusiaknak, világosan magyarázván meg és hatá-
rozván meg ily körülmények közt az eljárás és 
cselekvés módját s végül igy kiáltott fel levelé-
ben: r Ha az eledel megbotránkoztatja atyámfiát, 
inkább nem eszem hust mindörökké, hogy atyám-
fiát meg ne botránkoztassam." U. o. 13. 

A tárgy, melyről i t t szó van, a húsevés, 
nem bűnös; de ha azon — mondja az apostol — 
atyámfia mindamellett megütközik, megbotrán-
kozik, habár megbotránkozni való nincs is benne; 
tehát ha egyetlenegy atyámfia is megbotránko-
zik azon, inkább nem eszem hust, nem csak azt, 
amely a bálványok áldozataiból fenmaradt, de 
semmiféle hust, mig élek. 

Fiat applicatio. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 25. Legújabb hivatalos adat a Tiatli. 

autonomia történetéhes. — 
Nov. 24-én bennünket katholikusokat nagyon, de 

nagyon érdeklő ülése volt a képviselőháznak. A kultusz-
miniszter válaszolt Polónyi interpellácziójára primási javak 
bérbeadása és a katb. autonomia ügyének állása iránt. 
Az autonomia ügyének jelen állására vonatkozólag a kul-
tuszminiszter a következőket adta elő :l) 

„A mi a harmadik kérdést illeti, ez igy szól: 
„Szándékozik-e a miniszter ur a képviselőház egy-

hangú határozatával megalkotandónak kimondott római 
és görög-katholikus egyházi önkormányzatnak életbelép-
tetése iránt oly időben megfelelő intézkedéseket tenni, 
hogy a létesítendő önkormányzatnak azon fontos kérdés-
ben is befolyás biztosíttassák." 

Azt felelhetném erre, hogy a dolgok jelen állása 
mellett e kérdés tárgytalanná vált, a mennyiben a pri-
mási birtokok bérbeadásával ma nem is foglalkozhatom. 
De a mennyiben ugy vettem ki, hogy e kérdést a kép-
viselő ur nem annyira azért tette, hogy megtudja a pri-
mási bérletek bérbeadasi idejét, mint inkább azért, hogy 
megtudja, minő terminushoz akarom kötni az autonomiára 
vonatkozó kérdések megoldását: mégis érdemleges választ 
kivánok adni. (Halljuk!) 

A t. képviselő ur jól tudja, — hisz maga is résztvett 
e dologban, — hogy hivatali elődöm mit tett a háznak 
tavaly hozott azon határozata óta, melylyel a katholikus 
autonomiát szervező ülések egybehívására vonatkozó hatá-
rozati javaslat elfogadtatott. Hivatali elődöm, tudniillik 
akkor a prímás ő eminencziájával egyetértőleg, vélemé-
nyének meghallgatásával ő felségéhez előterjesztést tett 
arra vonatkozólag, hogy engedtessék meg egy ezen kon-
gresszus egybehivása módozatainak megállapítására és 
egyébként véleményadásra hivatott bizottságnak egybehi-
vása. 2) Ezen bizottság egybehívására ő felsége febr. 4-én 
meg is adta az engedélyt, még pedig megengedni méltóz-
tatott, hogy a szűkebb értelemben vett magyarországi 
róm. kath. egyház önkormányzatának létesítése czéljából 
a prímás elnöklete alatt 11 egyházi és 20 világi egyénből 
álló előkészítő bizottság alakittassék azon világos és körülirt 
megbízatással, hogy ezen előkészítő bizottság egyrészt az 
önkormányzatot majdan szervező országos bizottság egy-
behivásának módozata iránt készítsen javaslatot, más-
részt adjon véleményes jelentést, hogy az 1871. évi kon-
gresszus munkálata manap mennyiben volna felhasználható. 
0 felségének e felhívására a bizottság tényleg megalakult 
és ezen év február 24-én ülésezett. Ezen ülésben ponto-
san körvonalozott határozatokat hozott, a melyekben meg-
felelt a hozzá intézett kérdések elsejére, határozottan és 

*) À történet majdani búvárai számára kötelesek vagyunk 
megjegyezni, Hogy a miniszteri felelet számára az idő, ci mi a ~ka-
tliolikus egyház érdekeit illeti, nem jól volt megválasztva. Mikor a 
király habozik szentesíteni az „antiklerikális" törvényeket, akkor 
az episcopatus befeketitése, ugy mint Polonyi tette, a miniszter 
válaszából kifolyólag igen ügyes taktikai fogás felfelé a király felé, 
de n em mondható loyalisnak az egyház, az episcopatus irányában. 

2) Mindezt a miniszter ur elődje a püspöki kar akcziójának 
kontrakarirozására tette. 
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indokolva kitért azonban a kérdések másodikára adandó 
válasz elől. Fontosnak tartom magukat a bizottság ezen 
határozatait a t. háznak tudomására hozni. (Halljuk! 
Halljuk!) A bizottság első határozata az önkormányzatot 
szervező országos bizottság egybehivásának módozatára 
nézve ez (Olvassa.) : 

Tekintettel arra, hogy a magyarországi katholikus 
egyház önkormányzatát szervező gyűlésnek ő császári és 
apostoli királyi felsége által is legkegyelmesebben meg-
erősített és mindeddig érvényben levő választási sza-
bályai vannak, annálfogva javasolja a bizottság, hogy 
a magyarországi, tehát az erdélyi részekre is kiter-
jedő katholikusok önkormányzatát szervező országos gyű-
lés ezen szabályzat alapján uj választások utján hivas-
sék össze, eloszlatván és elhárittatván ezáltal a tanács-
kozmány folyamán szintén kifejezésre jutott azon aggály 
is, mely a miniszteri meghivóban foglalt s közjogi félre-
értésekre vezethető ama kitételből támadhatna, mely sze-
rint csak a szűkebb értelemben vett Magyarországról 
tétetik emlités. 

Másodszor : „A miniszteri meghivó iratban foglalt 
azon kérdésre nézve, hogy : 

„az 1871-ik évi kongresszus munkálata másnap meny-
nyiben volna felhasználható" — az első pontban körvo-
nalozott javaslatból kifolyólag a bizottság azon vélemény-
ben van, hogy az emiitett kongresszusi munkálat fölött 
csakis maga az újólag összejövendő országos szervező 
gyűlés lesz hivatva érdemileg és illetékesen nyilatkozni. 

Egyebekben a bizottság azon tiszteletteljes óhajtá-
sának ad kifejezést, hogy az összehívandó szervező gyűlés 
tájékozása s ezzel munkája sikerének biztosítása végett 
az 1870—71-diki szervező gyűlés által megalkotott és 
legfelsőbb helyre fölterjesztett szervezeti szabályzatra vo-
natkozólag tüzetesen megjelöltessenek azon pontok, me-
lyek ezen gyűlés által esetleg ujabb megfontolás alá 
lennének veendők. 

Továbbá a bizottság kívánatosnak tartja, hogy a 
magyarországi egyház önkormányzatát szervező gyűlés 
mielőbb összehivassák. " 

Ezen bizottság ülése és ezen elhatározása után rövid 
idővel, még pedig május hó 20-án a nagyméltóságú püs-
pöki kar tanácskozmányt tartott és ezen tanácskozmányá-
ban az autonomia gyűlésre vonatkozólag határozatot ho-
zott. (Halljuk ! Halljuk !) A püspöki konferencziának május 
20-iki határozata következőleg hangzik : „A tanácskozmány 
elhatározta, hogy tegyen a nagyméltóságú püspöki kar 
nevében bíboros herczegprimás ő eminencziája ő felségé-
nél közvetlenül előterjesztést azon legalázatosabb kérelem-
mel, hogyne méltóztassék az 1871. évi autonomiai kongresz-
szus munkálatát jóváhagyni és méltóztassék a püspöki kar 
nak megengedni, hogy az akkori' választási módozattól 
eltérő, uj módozatot terjeszthessen legfelsőbb jóváhagyás 
alá és végre, hogy ne méltóztassék a legközelebb műkö-
dött előkészítő bizottságnak tárgyalási jegyzőkönyvét ugy, 
a mint van, legfelsőbb jóváhagyásban részesíteni."1) 
(Mozgás.) 

Örök hálára érdemes tett volt a püspöki kar e tette. S 
kötelessége volt igy tenni. Ő az egyház ügyeiben a fötényezó. Po-

lcnyi gya) ázása az cí lelkét szennyezte be, nem a püspöki kart. 

Mélyen t. képviselőház ! Az előadottakból ugy gon-
dolom, kitűnik az, hogy a kormány a képviselőház hatá-
rozata óta (Halljuk! Halljuk!) nem mulasztotta el azt, 
hogy a kongresszus egybehívására szükséges előkészítő 
munkálatokat legalább meg ne indítsa. De ugyan az, a 
mit előadtam (Halljuk ! Halljuk !) mutatja azt is, hogy az 
ezen kérdésre vonatkozó szükséges előkészítés tekinteté-
ben ma sem vagyunk előbbre, ma sem látunk világosab-
ban, mint ezelőtt, a mennyiben maga az autonomia kér-
désében egybehívott 30-as bizottság nem nyilatkozott még 
a hozzá intézett kérdések másodikára vonatkozólag, arra 
t. i., hogy mi módon volna az 1871-iki kongresszus mun-
kálata netán alapul vehető, szóval nem nyilatkozott meg 
magának a kérdésnek lényegére vonatkozólag. 

Es az az álláspont, a melyet a nagyméltóságú püs-
pöki kar, a melyet mindnyájan természetszerűleg az auto-
nomia létesítésénél egyik legelső tényezőnek kell, hogy 
elismerjünk, a maga tanácskozmányaiban elfoglalt, ismét 
csak azt mutatja, hogy azok a kérdések, a melyeknek 
tisztáztatniok kell, azok tisztázva és felvilágosítva ez által 
nincsenek. Mert hiszen az, hogy mi igen sokszor azon 
kell, hogy vitatkozzunk, hogy mi módon hivassék egybe 
az a kongresszus, eléggé bizonyítja azt, hogy nem ér-
tünk egyet arra vonatkozólag, hogy mi legyen ezen 
egybehívandó kongresszus hatásköre. Azt, hogy le-
gyen autonomia, azt ugy hiszem, ma mindnyájan kíván-
juk ; de ezt az autonomia szót bizony még nagyon sok-
szor csak jelszónak használjuk és ezen szónak tartalma 
iránt a vélemények még mindig nagyon eltérők. (Hall-
juk ! Halljuk !) 

Es mert nézetem szerint nem szabad egy kormány-
nak fontos kérdésekben oly mozgalmat megindítani, a 
melynek folyamában meglepetések várhatók, azért ma 
első és legfőbb teendőnek azt tartom, hogy a kérdés tisz-
táztassék oly értelemben, hogy végre a kormány maga 
ugy, a mint azt különben az autonomiai bizottság is 
megkívánta, határozott nyilatkozatot tegyen arra vonat-
kozólag, hogy mi legyen a létesítendő autonómiának ha-
tásköre. Határozottan hangsúlyozom, hogy mi legyen e 
létesítendő autonómiának a hatásköre, nem pedig maga 
ez az autonomia. Mert hiszen azon álláspontra helyezke-
dem, a melyet egyházpolitikai nagy beszédében Deák 
Ferencz oly világosan fejtett ki, miszerint nekünk nincsen 
jogunk abba beleavatkozni, hogy milyen legyen az auto-
nomia, de igen is jogunk van arra, hogy megállapítsuk, 
hogy milyen ne legyen. 

T. képviselőház ! En az első teendőnek és pedig 
éppen azért, hogy az autonomia mielőbb létesülhessen, 
azt tartom, hogy a kormány a létesítendő autonomia ha-
táskörére vonatkozólag határozottan nyilatkozzék. De e 
nyilatkozatot nem tehetem addig, mig ezekben a kérdé-
sekben ő felségének határozott kegyes elhatározását ki 
nem kértem, mert hiszen az ő kegyúri jogai, melyeket 
csorbítani, azt hiszem senki sem kíván és melyeknek sér-
tetlen megvédése nekem különösen feladatomat képezi, 
első sorban azt teszik szükségessé, hogy ő felsége kegy-
úri jogainak mikénti gyakorlása tekintetében tisztában 
legyünk a majdan létesítendő autonomiai testülettel szem-
ben. Erre vonatkozólag tehát feladatomnak ismerem, mi-
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előbb a szükséges előterjesztést eszközölni és annak kap-
csán nem fogom elmulasztani, lehetőleg mielőbb a tör-
vényhozásnak is a megfelelő jelentést megtenni." 

Eddig tart a miniszteri nyilatkozat a kath. autono-
mia ügyének jelen állásáról. Csak annyit mondunk még 
kiegészitésül, hogy Polónyi beugrott a püspöki kar elleni 
demonstráczióba s mint a mi „jó" katholikusaink szok-
ták, egész a fekete földig legyalázta az egyház főpászto-
rait. Quousque tandem ? ! = 

Budapest, nov. 27. A Székesfejérváron kikiáltott 
néppárt nevéhez néhány észrevétel. (Vége.) 

Azon kezdtük múltkor, hogy a név nem fődolog; 
de azért mégis sok függ tőle. Czélja a névnek, hogy a 
mit megnevez, necsak minden mástól megkülönböztesse, 
hanem annak lényéből vagy sajátságából is kifejezésre 
juttasson valamit. S ez a valami a pártoknál a pártnak néha 
létalapja, néha czélja, néha egész programmja. Például: 
szabadelvű párt — ez a név egész programm. Van eset 
azonban, midőn a párt neve egyszerűen csakis a többi 
pártokhoz való viszonyát a pártnak fejezi ki, tehát vala-
mi külsőséget, és mégis prosperál alatta az illető párt 
egész léte és működése. Ilyen a Centrum elnevezés. Ilyen 
a bajor képviselőházban a baloldalon ülő szabadelvű párt-
tal szemben a bajor „katholikus jobboldal." 

Belgiumban a volt kamarában ezek a pártok voltak 
eddig : kath. párt, aztán egy kis töredék u. n. függetlenek, 
kik a mostani választásnál egészen beolvadtak a kath. 
pártba, aztán a doktrinér szabadelvűek, aztán a radikáli-
sok. A legújabb választások után van egy hatalmas ka-
tholikus párt, néha jobbpártnak is nevezik, s vele szem-
ben néhány szabadelvű mellett a szocziálisták foglalják el 
a baloldalt. 

Németalföldön a katholikusok, vagyis a kath. Centrum, 
a jobboldali antirevolutionistákkal szoktak járni s kor-
mánypártot alkotni, a baloldalon ülő mérsékelt és felfor-
gató szabadelvűekkel szemben. 

Olaszországban nincs kath. párt. Angolországban a 
katholikusok a két uralkodó párt valamelyikéhez szoktak 
csatlakozni, nem érdekből, nem azért, mert esetleg az illető 
párt uralkodó, hanem elvek szerint. Többnyire szabadelvű 
pártiak, de vannak konzervativek is. Megjegyzendő, hogy 
Angolországban szabadelvű nem azt jelenti, a mit Fran-
cziaország példája szerint a kontinensen, tehát nálunk is, 
t. i. az ember elszabadulását, elpártolását Krisztustól és 
a keresztény vallástól. Ismeretes dolog, hogy Gladstone, 
az angol liberális párt SOK éven át volt vezére, nagy 
templombajáró ember, szereti a bibliát s kedvencz fog-
lalkozása abból a templomban a hitközség előtt nyilvá-
nosan felolvasni. 

Francziaország a katholiczizmusnak a politikai élet-
ben való szereplésére nézve valóságos unicum. Unicum 
azért, mert bár e kath. egyház éppen Francziaországban 
esett át legelőször és a legmélyrehatóbb átalakuláson s 
bár ennélfogva éppen Francziaország a modern, a keresz-
tény vallással s a kath. egyház létével homlokegyenest 
ellenkező pártalakulások szülőhazája: mégis éppen Fran-
cziaország az az ország, hol igazi katholikus párt eddig 
a parlamentben nem létezett, nem működött, csak csirái, 

egyéni árnyalatai mutatkoztak szétszórtan a társadalomban, 
a közéletben s a különböző jobbérzésü s józanabb elvű 
parlamenti frakcziókban. XIII. Leo pápa az az ember, a 
ki a lelkességre s áldozatkészségre oly bámulatos franczia 
katholikusokat képessé tette arra, hogy a politikában mint 
katholikusok, minden megbénitó teher nélkül teljes szabad 
kézzel érvényesüljenek s idővel, esetleg talán nemsokára 
a hatalmat is kezökbe kerítsék, az Isten s az általa ala-
pitott világrend ellen folytonosan dulakodó felforgató 
elemekkel szemben. Ezt tudvalevőleg XIII. Leo pápa az-
zal tette lehetségessé, hogy a katholikusok óriás többsé-
gének gondolkodását felszabadította annak a kápráztató 
látszatnak uralma alól, mintha Francziaországban az er-
kölcsi rend uralmának visszaállítása csakis királysággal 
vagy császársággal az ország élén lenne elérhető. Kifejt-
vén, hogy a köztársasági államforma teljesen összefér a 
katholika egyház által tanított erkölcsi elvekkel, hatha-
tósan felhívta a franczia katholikusokat, hogy mellőzve a 
kormány formájára vonatkozó s őket egy teljes századon 
át meghasonlásban tartó viszálykodásaikat, lépjenek ki a 
politikai élet terére ugy a hogy az van, a köztársasági 
forma keretében, s vívják ki szavazattöbbséggel azt, hogy 
az állami hatalom az ő kezökbe kerüljön át. 

Áttekintvén Európa legtöbb országának politikai 
pártalakulásait s látván, hogy másutt milyen nevek alatt 
szoktak a katholikusok a politikai élet porondján meg-
jelenni és küzdeni, igen természetesnek fog feltűnni, hogy 
a néppárt név a Magyarország keresztény vallást valló 
államiságának megvédésére és fentartására, illetve vissza-
vívására irányuló politikai áramlatnak és az ez által 
alakítandó pártnak találó, hű, tehát minden fenakadás 
nélkül elfogadható neve lehet és maradhat az után a 
magyarázat után, melyet a nép szónok a néppárt vezére 
maga, a magyar katholikus arisztokraczia dísze és dicső-
sége, Zichy Nándor gróf, adott az által, hogy maga magát 
is a nép közé sorozta, kijelentve ez által, hogy vallásilag 
s politikailag is a nép szót a legtágabb értelemben veszi, 
értve alatta egyházban és államban mindent és mindenkit, 
a ki és a mi nem maga a mindnyájunk fölött álló és 
uralkodni hivatott közhatálom. A néppárt továbbá azért is 
találó és önérzettel hordozható, mert a történelem lap-
jaiba már felirt kész tény és igazság az, hogy Magyar-
ország keresztény vallást valló államiságának megmentésére 
tömegesen maga a nép indult csatára félrevezetett értel-
miségének egy nagy része s a képviselőház óriás többsége 
ellen. Jus suum cuique. Justifia regnorum fundamentum. 
Ezzel elesik tehát s megszűnik az az aggodalom, melyet 
e nyáron a néppárt név ellen a katholikus arisztokraczia 
és intelligenczia részéről akkor még kizárva nem volt 
ellenzés lehetősége sugallt. 

Hátra van még az, hogy milyen melléknévvel díszít-
sük fel a „vox populi vox Dei"-nek hordozóját a magyar 
politikai életben ? Minek nevezzük a néppártot : keresz-
ténynek, katholikusnak, magyarnak ? 

Lehet s mi magunk is már neveztük — mind a 
háromnak. De szabad legyen egy igénytelen észrevételt 
tenni. Azt, hogy minden melléknév megszorítja, szűkebbre 
veszi s igy mellékesen exkluzivvé, tehát mellékesen mint-
egy visszautasitóvá teszi a főnév, itt a néppárt, fogalmát 
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és jelentését. Tehát itt nagy meggondolással kell eljárni, 
hogy világos legyen az egész ország előtt, hogy kivel, 
mivel, mikép és miért akarunk exkluzivek lenni, mikor e 
néppártról akár azt mondjuk, hogy az keresztény, akár 
azt, hogy az magyar, akár azt, hogy az katholikus. 

A nép fogalmának körével Magyarországban a tör-
ténet eddigi fejlődése szerint egészen összeesik, sőt majdnem 
azonos a keresztény jelző fogalomköre, lévén Magyarország 
eddig keresztény ország : azért a néppárt körét a keresz-
tény jelző tulajdonképen nem is annyira megszorítja, mint 
megmagyarázza és határozottabban kidomborítja s azért 
a keresztény néppárt, ha már jelző kell a néppárthoz és 
a czélt is, az élveket is világosan akarjuk kifejezésre jut-
tatni, a párt nevezete mellett a legelfoghatóbbnak látszik. 

Ezt nem azért mondom, mintha a katholikus jelzőtől 
akár visszariadni, akár minden áron nem tágítani kellene. 
Az események még ugy fejlődhetnek ám, hogy erre a félre 
nem érthető nagy hittvallásra még nagy szükségünk lehet ; 
de fölöslegessé is válhatik. Nagy okos czélzással mondta a 
székesfehérvári nagygyűlésen ifj. Zichy János gróf azt, 
hogy a vallástalan szabadelvüség, amely a kormányhatal-
mat kezébe kerítette, hadat üzent — minden pozitiv hitnek, 
tehát nemcsak nekünk, hanem minden felekezetnek is, s 
azért ő nagy államférfiúi elmére valló fordulattal már a 
székesfehérvári katholikus nagygyűlésen megüzente a 
koalicziő lehetőségét, sőt kötelességét minden istenfélő s val-
lásos embernek bármely felekezethez tartozzék különben, 
mondván: „mi bitbuzgó katholikusok örömmel fogunk 
kezet mindazon másfelekezetüekkel, kik a modern törekvé-
sekkel szemben velünk együtt fenn akarják tartani minden 
áron az isteni tekintélyt, szemben az állam atheizmusával." 

A „magyar néppárt"-nál a magyar jelzőre pedig végül 
a végett vigyázzunk, nehogy oda csavarhassa el valaki a ma-
gyar jelzőt, mintha az alakuló keresztény, illetve katholikus 
párt hajlandóságot mutatna a megalkuvásra oly felforgató 
elméletekkel, a melyek szeretnék a magyar politikai nemzet 
történeti egységét föderativ faji és nemzetiségi pártalaku-
lások zsákmányául bárkinek is odaengedni. Magyarország-
ban politikailag, foriadalmi lépés nélkül, csak egy néppárt 
lehet : magyar néppárt. Tót néppárt, ruthén néppárt, 
román néppárt, szerb néppárt stb. Kossuth forradalmi 
konföderácziója lenne : nem a történeti Magyarország. 
Elvégre is : quid quid agis . . . respice finem ! Ez minden 
cselekvésnek az aranyszabálya. ?? 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Dr Dessewífy Sándor csanádi püspök beszéde, 

"melylyel az építendő makói főgymnázium alapkövét f . hó 
21-én letette. 

Mikor szent István király 860 évvel ezelőtt az én 
püspökelődömet szent Gellértet a szomszédos Csanádra 
leküldé, hogy itt a magyar kereszténységet szervezze és 
hazafias magyar társadalmat alakitson, ez a vidék éppen 
ugy tanyája volt a különböző nyelvű nemzetiségeknek, 
mint ma. Az erdélyi havasoktól a Tiszáig, a Kőröstől az 
Aldunáig egy Achtum nevű szláv fejedelem tartománya 
terült el, ki István királynak semmiképpen hódolni nem 
akart. A szent király azért megbizta Csanád nevü vezérét, 

hogy a lázadó fejedelmet a magyar király fenhatóságának 
elismerésére kényszerítse, ki is az oroszlámosi mezőkön 
kivívott győzelmével ezen tartományt a magyar királynak 
visszahódította ugyan, de melyben a beköltözött magya-
rok közt a görög, bolgár, szláv, őslakosok tovább is meg-
maradtak. 

Ezen népet magyar érzelművé tenni, a magyar ki-
rály iránti hűségre hajlítani, a magyar nemzet testével 
összeforrasztani és a magyar nyugat-európai műveltség-
nek megnyerni nem lehetett, sem a fegyver erejével, sem 
a hatalom kényszereszközeivel. Elérésére csak egy eszköz 
szolgálhatott: a tanitás és nevelés eszköze, mely a lélek 
és sziv birodalmát hódítja meg, világitó szövétneket gyújt 
a sötétségben, a tévelygőket igazi útra vezérli s a túl-
világ örökkévalósága felé irányozván szemeiket, ideiglenes 
földi hazánk szeretetét, az Istentől rendelt hatalom tisz-
teletét, embertársuk megbecsülését, a vagyon sérthetet-
lenségét és a törvények szentségét hirdeti, az erkölcsöket 
szeliditi, az emberek együttélését szabályozza, szóval az 
államban a társadalmat lehetővé teszi és annak fejleszté-
sét a művelődés által előmozditja. 

Gellért püspök tehát szt. István király és a várme-
gyei főurak segítségével Csanádon a székesegyház mellett 
iskolát alapitott. A vidék vegyes nemzetiségű lakosságá-
nak szegénye-gazdagja örömest küldé oda gyermekeit 
tanulni s neveltetni, hogy egykoron tanácsadói, vezetői 
lehessenek a népnek, azt a kereszténységben megerősít-
sék, a jóra oktassák, az ártalmastól megóvják s a magyar 
nemzeti érzületet ápolván, az idegen hajlamok elhagyá-
sára birják és a közös haza szolgálatában egyesítsék. 

Valamint szent István összes intézményei, melyek 
alapján Magyarország 800 esztendőn át nemcsak dicsősé-
gesen fennállott, de minden vihart is diadalmasan túlélt, 
a nyugati czivilizáczióval szerencsésen lépést tartott, nem-
zeti jellegében pedig erősbödött, erkölcsileg és vagyonilag 
gyarapodott — az Istentől különösen kegyelt államalkotó 
lángész nyomait viselik magukon és minden időkre tanul-
ságul szolgálnak, miképpen kell ezt az országot kormá-
nyozni, hogy továbbra boldog és erős legyen : ugy a 
hajdani csanádi iskola is oly virágzóvá lett és oly áldás-
teljes működést fejtett ki, hogy csakhamar be sem fogad-
hatta mindazokat, kik a vidék minden irányaiból csapa-
tosan jöttek és felvételért könyörögtek. A kik pedig ezen 
iskolából az életbe kikerültek, annyira hazafiak valának, 
hogy a történelem tanúsága szerint szent István közvet-
len utódjai az ország zavaros viszonyai közepette ezen 
vidékre menekültek üldözőik elől, az itteni lakosság hű-
ségében találva koronájuk támaszát s az Árpádok feje-
delmi házának legnagyobb biztonságát. 

Tisztelt közönség ! Példázatban szólottam a törté-
nelmi múltra hivatkozva. A történelem adja kezünkbe a 
vezérfonalat a jelenre s a jövőre nézve. íme, 860 esz-
tendő múlva ugyanezen nagy horderejű esemény ismétlő-
dik. Ma is Csanád vármegyének urai, a török háborúban 
elpusztult Csanád városa helyett ezen vármegye székhe-
lyének, Makó városának derék polgárai, a csanádi egy-
házmegye püspökével összegyültünk itt, hogy az egykori 
csanádi iskola romjainak szomszédságában, a mindenható 
Isten segítségül hivása mellett a makói főgymnázium 
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alapkövét letehessük, melynek rendeltetésében feltámadni 
látom szent István királyunknak és első püspök-elődöm 
szellemét. 

Ezen uj iskolának is az a magasztos feladata, Hogy 
a keresztény műveltségnek és hazafias nevelésnek e me-
gyében és e városban gyümölcsöző melegágya legyen ; 
hogy e vegyes nemzetiségű vidéken a magyar nyelvnek, 
a nemzeti állameszmének, a munkás és békés erkölcsök-
nek, a király és haza hü szolgálatában való egyetértés-
nek tért hódítson. Isten áldása legyen e megkezdett 
alkotáson. Áldja meg a jó Isten mindazokat, kik e nagy 
horderejű mű létesítésére áldoztak és gondot fordítottak. 
Meglehet, hogy egyéb terheitek mellett érzékenyen esett 
a ráfordított költség, de ne bánjátok, jó helyre tettétek ; 
ez oly befektetés ezen város jövőjére nézve, mely bőven 
fogja osztani gyümölcsöző kamatait utódaitoknak, kik 
hálásan fognak visszaemlékezni ezen történeti nevezetes-
ségű napra. Mózes vesszeje az Istentől beléadott erő által 
forrást fakasztott a kövekből, ugyanazon Isten malasztja 
ezen iskola köveiből is bőséges forrást bocsátand, melyből 
hosszú időre számos nemzedékek fogják meríteni a ke-
reszténységnek, a tudományos ismereteknek, az erkölcsi 
és polgári erényeknek tápláló és edző italát. Az utazó 
Jákob kőre hajtván fejét, édesen aludt s álmában meg-
nyílni látá az egeket ; ez ünnepélyes pillanatban én is 
kérem a Mindenható Istent, hogy azon kövekből, melyre 
építés közben veritékcsepjeiteket hullatjátok, emelkedjék 
fel egészen a magas egekig reményeinknek aranylajtorája 
és menjenek oly fényesen teljesedésbe ezen épülethez kö-
tött szép álmaink, a mily fényesnek a szent patriarcha 
egykoron a mennyek megnyilatkozását látta. 

A Szentháromság egy Isten imádandó nevében ezen-
nel leteszem az építendő makói főgymnázium alapkövét. 

Uj katholikus egyletek. 
A hivatalos lap vasárnapi száma adta hirül, hogy 

a jászberényi felvégi róm. kath. olvasó egylet alap-
szabályait a m. kir. belügyminisztérium, f. évi 83,638. sz. 
alatt a bemutatási záradékkal ellátta. Az ó-kanizsai 
katholikus népkör alapszabályait a m. kir. belügymi-
nisztérium f. évi 93.241. sz. alatt, a bemutatási zára-
dékkal ellátta. 

IRODALOM. 
A magyar nemzet történetének milleniumi kiadása. 

Ilyen vállalat kettő is indult meg egyszerre. Igy van 
ez, mikor az országnak erre leghivatottabb tényezője, az 
akadémia, nem mer vagy nem akar Magyarország történe-
tének megírására vagy megiratására vállalkozni. Az üzlet 
emberei, az Athenaeum s a Wodianer-féle könyvkiadó czég, 
foglalják el a szellemek irányítását Magyarország történe-
tének feldolgozására, illetve megismertetésére. 

A Wodianer-féle vállalat ismeretes. Egy ismeretes 
régi mü felújított, bővített kiadása. Ennél tudjuk, hogy mi 
volt s körülbelül, hogy mi lesz. De már az Athenaeum kiadá-
sára nézve bajos lesz megmondani, hogy mi lesz. Lehet 
igen fényes, lehet igen gazdag „vállalat", de hogy nem 
darabos lesz-e a munka, azaz igazán egyöntetű mü lesz-e 
valaha belőle oly különféle világnézletü irók összemüködése 
mellett, azt majd csak a mü végén lehet konstatálni, 
miután Jókai a bezáró szót kimondotta, kit az Isten azon-
túl is ám sokáig éltessen, — de nem történetírói kedvtelé-
seiben, hanem „javított" regényírói dicsőségében. 

Mi eleinte füzetről-füzetre, aztán kötetról-kötetre figye-
lemmel fogjuk kisérni az Athenaeum „vállalatát." Kritikus. 

V E G Y E S E K . 
— Mit képes alkotni 60 esztendő alatt egyetlen egy kath. 

egyetem, mutatja a löweni egyetem példája Belgiumban. 
A harminczas években alapították s egy félszázad alatt 
oly hatalmas nemzedéket nevelt a keresztény czivi-
lizácziónak, hogy most a belga katholikusok egyszerre 
diadalmasan veszik fel a harczot az egész Európa 
fölött sok éven át uralkodó liberalizmussal s a világ jövő-
jét követelő szoczializmussal szemben. Ezt ámult héten 
Lilieben ülésezett kath. kongresszus előtt nem keve-
sebb mint Didiot a lillei kath. egyetem prorektora 
ismerte el és hirdette ki. 

— A Montyon-féle erény-dijak kiosztása e napokban 
történt a franczia akadémia által. A száz éves alapítvány, 
100 év előtt oly szerény volt, hogy évenkint csak egy 
dijat adhatott ki. Most 97-et oszt ki minden évben. 
Halévy, az akadémia elnöke, megnyitó beszédében szem-
lét tartott száz év története felett s kifejtette, hogy 
mi volt ez idő alatt a czim, melyen az erény-dijakat 
kiosztották. Három, úgymond : bátorság, áldozó szere-
tet és gyermeki kegyelet (courage, charité, piété fili-
ale). Az első dijat, 2500 frankot, az idén abbé Tlieuré 
loigny-i plébános nyerte el. S mivel érdemelte meg az 
országos erény-dijat? Azzal, hogy 1870-ben a loignyi 
csata idején éjjel-nappal önfeláldozóan gondoskodott 
sok ezer sebesültről s haláluk után 1200 francziának 
sírhelyén az önmaga által összekoldult 250,000 frankon 
fényes emlék-templomot állított. Sose volt egyéb, mondá 
Halévy elnök, mint egyszerű falusi curé s nem is kiván 
egyéb lenni. 

— Bécsben, Schönborn gróf bibornok-érsek elnök-
lése alatt püspöki konferenczia volt e napokban. 

— Jól megmosta Zolát Boissard doktor, kit Zola 
„Lourdes" cz. regényében Bonamy név alatt csúfolt 
ki, Párisban, nagy és fényes közönség előtt, kimutatva 
másfél óráig tartó beszédében Zola könnyelmű felüle-
tességét mindenben, a mihez hozzászól. Lourdesban is 
csak kutyafuttában járt, s mégis megítélt mindent. 

— Német kath. néplap. Streicher József németbólyi 
plébános és Yirágh Ferencz ottani káplán a „Magyar 
Néplap" szerkesztőségéhez intézett nyílt levélben meg-
pendítették az említett hetilap német kiadásának eszmé-
jét s egyúttal Streicher plébános 50 frtot, Virág káplán 
25 frtot ajánlott föl a meginduló lap czéljaira. A „M. 
Néplap" szerkesztősége az eszmét azonnal magáévá tette, 
és 520 drb 10 frtos részvényre előjegyzést nyitott decz. 
l-ig. Semmi kétség, hogy a kath. ügyért lelkesedők ez 
összeget össze fogják adni s a tót „Krestyán" utján új-
évkor meglesz a vDer Christ11 is. 

— Hálás köszönet. Ama nem remélt kegyesség, me-
lyet a méltóságos és főtisztelendő egri főkáptalan mint 
kegyuraság velem éreztetett, lakásom javítása és óhajtásom 
folytán kényelmemre egy kis szoba építése által : arra 
indított, hogy hálás gyermeki szívből mondjak köszönetet 
ugy a mult, valamint a jelenben tett atyai kegyes gon-
doskodásaikért. — Zárják ő méltóságaik örök hálámat 
nemesen érző kegyes sziveikbe, mely sohasem fog belőlem 
kihalni. Monoron, 1894. november 10-én Bobory János, 
kántor-tanító. 

Kiadótulajdonos ós felelős szerkesztő : Brafnxy Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza ri. sz.) 
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randumára. — Egyházi Tudósítótok : P é c s : Az aranymisés papok káptalanának városából- — . M a d r i d : Viharos liirek a spanyol 
katholikusok hazájából. — R ó m a : Tények és tervek az örök városban. — Kath. Egyesületi Elet. A Szent-István-Társulat ülése. — 

Irodalom. Még egyszer a magyar nemzet történetének athenaeumbeli millenniumi kiadásáról. Stb. — Vegyesek. 

A tudomány-egyetemek ügye. 

A tudomány-egyetemek ügyéről új ra kez d be-
szélni a világ örökké beszélő szócsöve, a sajtó. Ná-
lunk talán azért, mer t Berzeviczy Alb. volt közok-
tatásügyi á l lamt i tkárnak több ideje levén min t 
ezelőtt, kedve j ö t t Magyarország tudomány-egye-
temei ügyéről röpira tot i rn i ; a külföldön azonban 
nagyobb oknál fogva: azért, mer t a tudomány-
egyetemek államomnipotencziás, mindent a ha-
talom kezébe központositó, bureaucrat ikus rend-
szere, mely az egyetemeket sok helyen minden 
autonomiájokból kiforgatta, kezd elégedetlenség 
és kr i t ika tárgya lenni. Francziaország és Olasz-
ország közoktatásügyi miniszterei csaknem egy-
szerre mondot ták ki a jelszót, hogy a tudomány-
egyetemek ügyét „deczentrálizálni" kell, vagyis 
a tudomány-egyetemeknek vissza kell adni az 
önkormányzást, melyet az államomnipotenczia 
egész nemzedékek nagy megkárosításával a maga 
lélekölő bureaukrácziájába olvasztott be. 

Legérdekesebb a dolog fejlődése Franczia-
országban, a honnan az „ál lamoktatás" mono-
poliumának elmélete ered, amaz ismeretes forra-
dalmi elv szerint, hogy a gyermek „először az 
állam szolgája s csak azután a maga ura.„ 
Francziaországban, névszerint, az ot t ez évben 
volt lyoni világkiállítás alkalmából afelsőbb oktatás 
reformjának ügyében kongresszus volt. Külföldi 
tudomány-egyetemek is küldöttek képviselőket. 
A freiburgi kath. egyetemről határozottan tud-
juk, hogy küldött. Jelen volt Francziaország 

közoktatásügyi minisztere, Dupuy is, és beszédet, 
nagy beszédet, programm-beszédet t a r to t t . 

M i r ő l ? . . . Az egyetemi ügyek „deczentráli-
záczió"-járól. 

Ezt a szót, mely franczia ügyről, francziául, 
franczia értelemben szól, ér teni kell. Franczia-
országban a forradalomkor, mely az ország egész 
történetéből tabula rasa t csinált, az állami ha-
talom az iljuság nevelését és okta tását állami 
monopoliumnak deklarál ta s université név alá 
foglalta össze ezt az egész államomnipotencziás 
közoktatásügyet, ugy hogy Francziaországban 
„université" nem főiskolát, nem tudomány-egye-
temnek nevezett specziális intézetet jelent, hanem 
jelenti az egész állami közoktatási iskolai rendszert. 
Ez a franczia közoktatási rendszer annyira megy 
a czentrálizáczióban, hogy egy franczia miniszter 
egyszer egy angol államférfiú előtt nagy önér-
zettel avval dicsekedett, hogy — „ebben az órá-
ban, úgymond, Francziaország minden közép-
iskolájában latin feladatot irnak." Az angol 
államférfiú állítólag bámult, de nem gratulál t . 

Ezt a dresszirozó, mekhanikusan működő, 
bureaukrat ikus rendszert akar ja a franczia köz-
véleménynyel reprobál ta tni a franczia közokta-
tásügyf miniszter a felsőbb iskolákra nézve, me-
lyeknek a neve nálunk tudomány-egyetemek, 
Francziaországban, hol a tudomány-egyetem szét 
van bontva, „facultás". Azt óhaj t ja a franczia 
közoktatásügyi miniszter, hogy minden felsőbb 
iskola, a középkori tudomány-egyetemek mintá-
jára, bizonyos önálló életet éljen ós saját ügyeiről 
annyi függetlenséggel intézkedjék, a mennyi egy-
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felől a közé rdekke l összeegyez te the tő , más fe lő l 
a t u d o m á n y o s t a n u l á s é s b u v á r l á s f e lv i r ágozásá ra 
szükséges. 

Ez e l ő t t az európai háttér előtt, m i d ő n a köz-
o k t a t á s á l l ami m o n o p o l i z á c z i ó j á n a k m i n t a - á l l a m a , 
m a g a F rancz i ao r szág i s a t u d o m á n y - e g y e t e m e k -
nek a b u r e a u k r a t i k u s á l l a m i h a t a l o m kezébő l 
va ló k i s zabad í t á s a és a u t o n o m é l e t r e veze tése 
m e l l e t t kezd á l l á s t foglalni , j e l e n t m e g M a g y a r -
ország vol t k ö z o k t a t á s ü g y i á l l a m t i t k á r j á n a k a 
röp i r a t a . Csodálom, hogy Berzeviczy észre n e m 
v e t t e az eu rópa i h á t t é r vá l tozásá t . 

N e m l e h e t ü n k a r r a h i v a t v a , hogy e r ö p i r a t -
nak t ö b b e t t u l a j d o n í t s u n k , m i n t a m e n n y i t m a g a 
igényel , mint eszköz a r r a , hogy a vo l t t u d ó s 
á l l a m t i t k á r u r neve h í r n e v é n e k sz ínvona lán m i n -
den eshe tőségge l s zemben fenn m a r a d j o n . K o n -
s t a t á l j u k ezennel , h o g y a r ö p i r a t czél t é r t : be-
bizony í to t t a , h o g y szerző n e m vá l t ozo t t , — n e m 
fe l ede t t és n e m t a n u l t s e m m i t . H i v e m a r a d t az 
á l l a m o m n i p o t e n c z i á s m o n o p o l i u m r a való t ö r e k -
vésnek. 

J a v a s o l j a , hogy P o z s o n y b a n h a r m a d i k egye-
t e m e t á l l í t son az á l l a m ; az e g y e t e m i t a n í t á s 
a u t o n o m fe lekeze t i vagy is va l l á sos sze rveze tének , 
a m i n t m o n d ó k , m o s t is oly h a t á r o z o t t á l l a m -
o m n i p o t e n c z i á s e l lensége szerző, m i n t v o l t á l l am-
t i t k á r i á l lásában. Csak a r r a v a g y u n k k íváncs iak , ho l 
szerezne a pozsonyi á l l ami e g y e t e m á l l a m i k a t h . 
theol . f a k u l t á s a s z á m á r a h a l l g a t ó k a t . Hisz az 
esz te rgomi f ő m e g y é n e k m á r m o s t is h á r o m h i t -
t a n i i n t é z e t ál l rende lkezésére . A szomszéd egy-
h á z m e g y é k n e k is v a l a m e n n y i n e k m e g v a n a m a g a 
p a p i s e m i n a r i u m a , m e l y e t a p ü s p ö k ö k b izony 
csak a t r i d e n t i z s ina t in tencz ió iva l e l l e n t é t b e n , 
az egyház v i tá l i s é rdeke inek fe lá ldozásával dob-
h a t n á n a k el m a g u k t ó l egy á l l ami h i t t a n i i n t é z e t 
kedveé r t . József császár czen t rá l i s á l l a m i p a p -
nevelése m é g m i n d i g f r i ss e m l é k e z e t b e n v a n az 
egyház e lő t t . És ez az emlék, b izony, n e m k e d -
ves emlék m i n é k ü n k . 

Száz szónak is egy a vége : k a t h o l i k u s t u d o -
m á n y - e g y e t e m kell n e k ü n k , de m i h a m a r á b b ! 

Vigilius. 

Észrevételek a tanitórendnek a congruáról 
szóló memorandumára. 

(Folytatás.) 

Hogy csak például a főbbekre mutassunk : 
a javadalmak alapitványszerü rendeltetésének elvét 

tartva szem előtt, a világi főpapság javadalmainak is 
megvannak a maguk különös rendeltetési czéljaik, és a 
lelkészek congruájának feljavításához való járulás különös 
kötelezettsége az alapitványozásból éppen nem tűnik ki s 
következik szükségképpen. E javak külön, önálló, helyi, 
meghatározott czélokra alapitvák szintén ; s az egyes, 
elkülönített javadalmak vagyonai más, egyetemes czélokra, 
bizonyos közösség színezetével el nem vonhatók, — amit 
kijelentett I. Ferencz is egyebek közt, s éppen a vallás-
alapba való fizetések elrendelése és szabályozása alkalmából, 
a jogbiztonság érdekében, megnyugtatólag irván: „Ex 
resultato operationis huius suapte patebi, quod nulla 
episcopalium proventuum secutura sit commassatio, id 
enim quod episcopi ad fundum religionis inferent, ad usus 
cuiusvis Dioecesis separatim impendetur ita, ut ex proven-
tibus ecclesiae unius, pro usibus alterius ecclesiae nihil 
convertatur, . . ." azaz: „E munkálat eredményéből ön-
kényt ki fog tűnni, hogy a püspöki jövedelmek semmiféle 
commassatioja nem fog bekövetkezni, mert az, amit a 
püspökök a vallásalapba fizetnek, minden egyes egyház-
megye javára külön-külön akképp fog felhasználtatni, hogy 
egyik egyház jövedelmeiből más egyház javára semmi se 
fordittassék ; . . ." (Boncz F. A Lelkészi Congrua. 24. sz. 
okmány.) 

Ha a tanitórendek lelkészkedési kötelességöket helyhez 
kötöttnek mondják, amennyiben csak a maguk alapítványi 
javaikon, a maguk birtok-körében kell a lelkészkedésről 
gondoskodniok ; s e helyhez kötöttségből érvet vonnak 
arra, hogy a congrua-ügyhöz, mint amely nem helyi, de 
„országos teher", nem járulhatnak : ez az érv áll a világi 
főjavadalmasokra, nevezetesen a főpásztorokra, kiknek 
gondoskodása szintén csak helyi körre, egyházmegyéjükre 
terjed ki a lelkipásztorkodás ügyében ; — sőt amig a 
püspökök, a káptalanok sok helyen csak mint kegyurak 
kötelesek a lelkészet ügyéről gondoskodni, kötelezettségük 
valóban helyhez kötött kegyúri természetű ; a tanitórend-
nek pedig, mint fentebb kimutattuk, nemcsak egyszerű 
kegyúri terheket viselnek, nemcsak kegyúri kötelességeket 
teljesítenek az általuk administrált plébániákon: a helyhez 
kötöttségből, a kegyúri kötelességből vett érvelés ama-
zokra még inkább megállhat. 

Ha a memorandum irói szerint II. Ferdinand 1625. 
decz 11-én kelt kiváltságlevele alapján, melylyel az egy-
házi nagy javadalmasok végrendelkezési jogot csak a lel-
készek gyámolitására szolgálandó hagyatékrész kikötése 
mellett nyertek, a tanitórendnek a cassa parochorumhoz 
járulásra, s illetőleg „a szűk anyagi körülmények közt 
levő parochiák segélyezésére" nem kötelezhetők, miután 
ők egyáltalán nem birván végrendelkezési joggal, ez in-
tézkedés rájok nem is vonatkozhatik : ugyané kiváltság-
levél alapján nem kötelezhetők a mondott segélyezésre a 
világi főjavadalmasok sem ; sőt abból mentességök mutat-
ható ki; mert jól mondja a „Néhány szó a congrua-ügyhöz" 
névtelen irója: „éppen mert egy megadott különös jog 
fejében s ahhoz fűzött különös feltételképp állapittatik meg 
ama hagyatéki rendezkedés, mutatja, hogy mint nem a 
dolog természetéből folyó, de supperaddált, külön kirótt 
kötelezettségül szabatik meg a hagyatéki résznek a jelzett 
czélra felhasználása. És ez intézkedés különben is csak 
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a hagyatékot érdekli; a jövedelemnek a javadalmas éle-
tében mikénti felhasználását nem érinti." (73. 1.) Egyéb-
ként is pedig e kiváltság-levél nincs ma már érvényben. 

Ha a szerzetesrendekre nézve, a memorandum sze-
rint, a szóban levő kötelezettség nem áll fenn azért, mert 
„a cassa parochorumba való fizetésre" — s ebből folyólag 
a congruához való járulásra — nem kötelezik őket „III. 
Ferdinándnak 1650. aug. 6 án, I. Lipótnak 1675. decz. 
29-én és 1677. julius 30-án, valamint III. Károlynak 
1733. márcz. 7-én kelt rendeletei" : nem létezik-e kötele-
zettség a világi főpapságra nézve sem, mert eme rende-
letek nem szabják ki rájok sem azt. 

És amennyiben Bi CâSSâ parochorumba, s illetőleg a 
vallásalapba való járuléki fizetések állapitanák meg a 
szóban levő kötelezettséget, s az ezektől való felmentetés 
állapítaná meg e kötelezettségtől való mentességet : tud-
juk, hogy a vallásalap irányában, ha nem pénzbeli járu-
lékok által is, de másnemű szolgáltatásokkal és a tanulmányi 
alap által közvetített kárpótlással, lekötelezettségben voltak 
a tanitórendek is ; egyenlő alapon állanak tehát velők e 
tekintetben is a világi főjavadalmasok ; — mivel pedig 
ama befizetések, beértve a szabályozott püspökségek fize-
téseit is a cassa Seminarii-ba, mint a memorandumban 
helyesen mondatik, 0 Felségének 1857. nov. 6-án kelt 
legfelsőbb elhatározásával, beszüntettettek, — és pedig 
nem is egyszerűen, hanem három millió frt váltság mel-
lett, mely váltság a vallásalapba való fizetéstől jövőre is 
mentesité őket : az ez alapon való érvelést is lehetne a 
világi főpapság mellet érvényesíteni. 

De minek ez irányban folytatnunk a discussiot ? Elég 
volt ennyiben is rámutatnunk, hogy a memorandum ér-
velései nyomán hová terelődhetnék a vita. S mi hasznát 
látná ennek maga az ügy, melynek érdeke az első ? ! 

VIII. 
Ez érdekben irt jelen soraink befejezéséhez köze-

ledhetünk. Mert amit önmaguknak tett ellenvetésképpen a 
memorandum irói még felhoznak, arra kevés szavunk 
lehet. Az általunk elmondottak után szükségtelen ily 
ellenvetésekkel ostromolnunk, vagy „megingatni akarnunk" 
a memorandum álláspontját. A lelkészkedés helyhez kö-
töttsége, a kötelességek kegyúrivá minősítése iránt már 
nyilatkoztunk. Ausztriai példára hivatkoznnnk, midőn 
hazai viszonyaink szempontjából elbírálható s eldönthető 
a kérdés, egészen szükségtelen. Csakis némi ténybeli téve-
désre kell még itt rámutatnunk s helyreigazító megjegy-
zésünket megtennünk. 

Ténybeli tévedésen nyugvónak kell tartanunk ugyan-
is azon általánosságban tett állítást, mely szerint „a 
világi főpapság által fentartott tanintézetek egyes nagy-
lelkű alapítók által tett önkéntes alapítványokban, az 
illető egyházi javadalmak megterheltetése nélkül, lelik 
födözetüket.u 

Nem is szólva arról, mikép mondható a főpapság 
által fentartottnak az olyan tanintézet, melyet nem ő tart 
fenn, hanem külön alapítványban van a föntartási fedezet : 
elmondhatjuk, hogy ez állítás igy általán éppen nem te-
hető. De a mi különösen is „az egri lyceumot, illetőleg 
ma már jogakadémiát illeti," nagy tévedés állítani, hogy 
habár „az Eger fejedelmi bőkezű püspökeinek és kano-

nokjainak" „köszöni is létezését" — fennállása, fentartása 
csak is amazok alapitványai által volna biztosítva; és az 
utódoknak csakis az elődök alapitványaival szemben vol-
nának kötelezettségeik. Tudnivaló ugyanis, hogy az időn-
kénti főpásztorok a káptalannal együtt tetemes fentartási 
összeget fizetnek évenként javadalmi jövedelmeikből: ez 
idő szerint, egyenlő részben megosztva közel évi 12 ezer 
frtot. S kötelezettséget nem csak az alapítványokkal 
szemben érzenek, de egy magasabb érdek parancsa alatt 
állanak, mely nem is engedi meg nekik, hogy ha az 
elődök alapitványai nem elégségesek az intézet fentartá-
sára, — amint nem is elégségesek — meg is szüntethe-
tik azt. Más természetű kötelességérzet vezeti őket, élteti 
áldozatkészségöket. Vége köv. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pécs, nov. 26. Az aranymisés papok káptalanának 

városából. — 
A pécsi káptalanban az arany-misés papok nem 

tartoznak a ritkaságok közé ; alig másfél év előtt még 
öt ilyen taggal birt a székesegyházi káptalan, de ezek 
közül gyors egymásutánban elköltözött három s életben 
maradt kettő. Ezekhez harmadiknak sorakozik dr Dobszay 
Antal, a ki most vasárnap, nov. 25-én mutatta be az 50 
éves jubileumi hálaáldozatot a székesegyházban a Minden-
hatónak. 

Az aranymisés Szeged városában született 1821. nov. 
10-én s az itteni gymnáziumban kezdte meg tanulmányait 
s befejezte Pécsett, hol 1844. nov. 25-én szenteltetett fel 
a pécsi egyházmegye papjává. 

Az élénk eszű, szellemi képességgel bőven megaján-
dékozott ifjú áldozár Olasz-Nádasdon, valamint a pécs-
belvárosi plébánián töltött segédlelkészi idő alatt folytatta 
tanulmányait s bölcsészettudorrá avattatott. Ekkép a 
székesegyházi kar-káplánság csak átmenetül szolgált a 
tanársághoz. Ezen minőségben 1850—1856 tartó időközben 
adta elő a matematikai és fizikai tantárgyakat a liczeum-
ban. Akkori tanítványai, kik tekintélyes állásokat foglal-
nak el a társadalomban, még ma is emlegetik az ő élénk, 
szellemes, vonzó előadásait. 

A 48-at követő időszakban, a régi jó idők marad-
ványai gyanánt megmaradt a barátság és vendégszeretet, 
s a társas élet az 50-es években hasonlithatlanul élénkebb 
volt a pécsi polgárságnál, mint azt ma tapasztaljuk. Akkor 
a tekintélyesebb polgárok nyilt házat vezettek, s főkép 
nyári időben vasárnap délután benépesedett a szőlőhegy, 
téli időben pedig igen élénkek voltak az estélyek. 

Ezen társas körökben egyik kiváló kedvencz volt a 
fiatal, szellemes liczeumi tanár, s midőn Haas és Feszti 
rövid egymásutánban elhagyták Pécs városát, 1856-ban a 
pécs-belvárosi plébánián Dobszay Antal lett az eltávozot-
tak utódja. A népszerű tanárt, választás utján plébánossá 
tette a polgárok bizalma. Hivatalos érintkezéseiben előzé-
keny, szolgálatkész, mint lelkipásztor buzgó és fáradha-
tatlan volt egész 1870-ig, amikor a királyi kegy folytán 
székesegyházi kanonoknak lett kinevezve. 

Valamint plebánosi, lelkiismeretesen teljesített teen-
dői mellett mindig talált időt a tudományos foglalko-

44* 
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zásra : ugy kanonok korában még nagyobb mértékben 
foglalkozott és foglalkozik ma is főkép a fizikával, élénk 
figyelemmel kisérve az e téren felmerülő legújabban fel-
fedezéseket. Előhaladott kora daczára ifjúi hévvel, SZÍVÓS 

kitartással műveli a természettani tudományokat. Évtize-
deken keresztül folytatott meteorologiai feljegyzéseit fel-
használta az idén Pécsett egybegyülekezett természettu-
dósok kongresszusa is. Feltűnést keltett a gyűlésen tartott 
felolvasásával is. 

Dr Dobszay Antal székesegyházi éneklő-kanonok 
aranymiséje fényes egyházi segédlettel Troli Ferencz cz. 
püspök vezetése mellett folyt le. A szónoldatot a jubiláns 
maga tartotta, oly élénkséggel, hogy hallgatói megbámul-
ták a szellemi képességet és fizikai kitartást. Csinos em-
lékképeket is osztogattak a jelenlevő nagyszámú hivek-
nek. Házába a hely szűke miatt csupán a papságot hivta 
meg a jubiláns vendégekül s az aranymise után a kápta-
lan tagjain kivül a helybeli plébánosok, a tanintézetek és 
rendházak főnökei, a vidéki papságból Báter József és 
Tarbérczy József plébánosok, a jubilánsnak kortársai, 
voltak jelen a szeretetlakomán, hol kedélyes fesztelenség 
uralkodott. Az aranymisés felköszöntőjében hálásan emlé-
kezett Szcitovszky János volt pécsi püspök, későbbi esz-
tergomi biboros érsekről, ki őt pappá szentelte ; a megye 
jelenlegi fövásztorának pedig azt kivánta, hogy jó egész-
ségben tarthassa meg 50 éves papi jubileumát, s ezt sür-
gönyben rögtön tudatták az Arcóban időző kegyelmes 
főpásztorunkkal. Troli ő méltósága a káptalan s a pap-
ság nevében köszöntötte fel az aranymisést, ki éneklő-
kanonoki állásának megfelelőleg, szép tenor hangjával 
gyönyörködtette a hiveket a templomban s az angyalokat 
a mennyben, azt kivánva : hogy Isten dicsőségére sokáig 
énekelhessen itt a földön, s énekét folytathassa a meny-
nyei karban — örök időkre. Spies János apát-kanonok, 
magasröptű beszédben, a volt tanitványok és káplánok 
nevében éltette az aranymisést. Mint halljuk, számosan 
Írásban fejezték ki szerencse-kivánataikat, s a külföldről 
is — miután széleskörű összeköttetései vannak — számos 
üdvözlő sürgönyt kapott e nap alkalmából. A nagymá-
nyokiak pedig testületileg tisztelegtek előző napon földes-
uruknál, az éneklő-kanonoknál, ki megvendégelte őket. A 
vendégségeknek folytatásuk is lesz a következő vasárna-
pokon. 

Madrid, nov. 20. Viharos hirek a spanyol katholi-
kusok hazájából. — 

A karlisták magaviselete a tarragoniai katholikus 
kongresszuson nagy visszatetszést keltett a katholikusok 
közt egész Spanyolországban. Oly nagy a viszály s az 
agitáczió, hogy háttérbe szorította még Sagasta miniszter-
elnök visszalépésének ügyét is, a mely azonban a nevezett 
miniszter megmaradásával végződött. Itt Spanyolországban 
is nagy galibát csinálnak a szabadkőművesek. Mint min-
denütt, itt is, ők a ker. vallás és a kath. egyházellenes 
mozgalmaknak főkolomposai. Nemrég a kortesben egy 
képviselő szóba hozta a szabadkőműves fészkelődéseket 
és Sagasta miniszterelnököt ugyancsak sarokba szorította 
avval a kérdésével, bogy hogyan is áll a miniszter ur a 
szabadkőműves szövetséghez való viszonyával ! Sagasta 

miniszter őszintén bevallotta, hogy valaha ő is szabadkő-
műves volt, de aztán kilépett. Bárcsak mindenki igy be-
látná és elhagyná — tévedését ! l) 

Visszatérek a karlisták agitácziójára. 
1891-ben volt az első spanyol katholikus kongresz-

szus. Ennek a kongresszusnak hatása alatt néhány lelkes 
férfiú avval az igyekezettel, hogy a társadalmi kérdés 
megoldásának siettetése végett a szent atyának tanitásait 
fogják terjeszteni s az életben érvényesíteni, a spanyol 
püspöki kar helyeslésével „El Movimiento Catolico" cz. 
alatt uj napi lapot adtak ki. Czéljához tartozott ennek a 
lapnak az is, hogy a katholikus kongresszusok tárgyalá-
sait az év folyása alatt egész terjedelműkben közzé tegyék. 
Ez a lap az ez őszön tartott tarragoniai kongresszus alatt 
azzal a nyilatkozattal lépett a nyilvánosság elé, hogy — 
a fennálló hatalomnak magát mindenkinek alárendelni 
kell. A „Movimiento" inditványa a kongresszuson vissz-
hangra talált s a jelenvolt katholikus notabilitások csak-
nem egyhangúlag csatlakoztak annak határozattá emelé-
séhez és kimondásához. Don Carlos két hive azonban 
erélyesen tiltakozott az irányzat ellen s azt hajtogatták, 
hogy az egyház ügye Spanyolországban elválaszthatatlan 
a kariizmus ügyétől. 

Monescillo bibornok, toledói érsek és Spanyolor-
szág prímása, a kongresszus elnöke, határozatot nem mon-
dott ki egy irányban sem, sőt jónak látta a határozat 
kimondása ellen néhány észrevételt tenni. 

Az „El Movimiento Catolico" szerkesztői, teljes tisz-
telettel azoknak méltósága, tekintélye, tudománya és eré-
nyei iránt, kik nem ugy gondolkoznak, mint ők, kijelen-
tették, hogy. szerintök, a szent atyának többszörösen 
kifejezett akarata világosan az, hogy a katholikusok min-
den katholikus országban fogadják el a fennálló intézmé-
nyeket, hogy ez által kikerüljék a zavarokat, a forradalmakat, 
melyek csaknem mindig a népeket jólétökben károsít-
ják meg. 

Elkeseredett harcz tört ki e thema fölött a kar-
listák főközlönye, az „El Correo Espanôl" és az „El Mo-
vimiento Catolico" között. 

Hogy véget vessen a viszálynak, Monescillo bibor-
nok egyházmegyéjének híveihez főpásztori levelet intézett, 
melyben egész fő megyéje területén eltiltotta az „El Mo-
vimiento Catolico" olvasását. A prímásnak ez az eljárása 
egész Spanyolországban beszéd tárgya. Az egész katholi-
kus párt mélyen érzi a főpásztor fellépésének hatását. 
Ele a fellépésnek tulajdonképpen nem az, hogy a kariiz-
mus és a fennálló hatalom körül felmerült vitát eldöntse, 
hanem hogy a katholikus sajtót, püspöki hatalmával, üdvös 
működésének medrébe visszaszorítsa. Tételül azt állítja fel, 
hogy a kath. írók kötelesek a püspökök tanácsát és irá-
nyítását követni. Megkorigálja a kath. sajtó szokásos mon-
dását : a püspökök velünk tartanak, erre : mi a püspö-
kökkel tartunk. 

Az „El Movimiento Catolico" irói nyomban a fő-
pásztori levél megjelenése után kifejezve meglepetésöket 
a lap eltiltása fölött kijelentették, hogy készek alávetni 
magukat, ha czikkeikben kárhoztatásra méltó találtatik. 

Hátha csak politika — az egész ? A szerk. 
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Felajánlották azt is, hogy rneghódolásukat az ő eminen-
cziája által helyesnek itélt módon készek teljesíteni. 

Ez alatt az „El Correo Espanôl" örömében nem bírt 
magával és a kariizmusról irt dithyrambjai mellett nem 
rettegett a tóledói érseket is kompromittálni, azt fejte-
getve a primás eljárása kapcsán, hogy minden jó spanyol 
katholikusnak kötelessége don Carlos igényeit támogatni, 
mert az egyház érdeke nem választható el a kariizmus 
ügyétől. 

A többi katholikus lapok, névszerint az „El Siglo 
Futuro" és az „Union Catolica", az „El Correo"-t és az 
„El Movimientó"-t igyekeznek kibékiteni, de mind a ket-
ten erélyesen védik Monescillo bibornokot a karlista lapok 
eljárása ellen. „Nem, úgymond az egyik, ő eminencziája 
nem pártolja a lázadást és a fennálló hatalmaknak való 
ellenállást. 0 eminencziájának lehetnek személyes hajla-
mai ; de a fődolog előtte sem lehet más, mint az egyház 
java és a spanyol katholikusok egyetértése és összetar-
tása." 

EtmeE támogatásául a nevezett katholikus lapok 
hivatkoznak ő emjának, a toledói érseknek, 1891-ben tett 
nyilatkozatára: „Azt kérdi ön, melyik párton vannak a ka-
tholikusok; megmondom önnek: minden párton vannak 
jó katholikusok. Melyik a legjobb kormány? Az, mely az 
egyház elveihez igazodik . . . A mit minden áron ki kell 
kerülni Spanyolországban, az — a polgári háború. Átkos 
vétek volna lázadást szítani és szervezni e hazában. Ne-
künk nem szerepünk, hogy zavarokat támaszszunk." Ezt 
mondta Monescillo bib. 1891-ben. 

A nevezett katholikus lapok avval konkludálnak, 
hogy ha a bibornok mégis karlista, legalább hallgasson a 
Vatikán tanácsaira. 

T. olvasóink elképzelhetik az agitáczió és izgalom 
magas fokát, melyeket ezek az események keltettek ! 

Hire járt annak is, hogy nemzeti zsinat fog össze-
ülni a viszály elintézésére. Mi lesz a dologgal, nem tudni, 
mert más részről meg azt birlelik, hogy a pápa nem he-
lyesli a zsinat eszméj ét ebben az ügyben ; a regens-királynő 
pedig szintén ellene van. 1) Es csakugyan „motospraestat 
componere fluctus", mint még nagyobb hullámok felverését 
engedni meg. 

Róma, nov. 23. Tények és tervek az örök városban. — 
Tény, hogy folyó hó 18-án Rampolla bibornok a szent 

atya megbízásából ülésre hivta össze a consistorialis Con-
gregatio tagjait a Vatikánba; tény tehát az is, hogy a pápa 
consistoriumra készül. Tény továbbá, hogy ő szentsége már 
az előbbi consistoriumok egyikében óhajtotta Perraud autuni 
püspököt, a franczia Akadémia egyedüli pap tagját, bibor-
nokul kihirdetni, de az akkori franczia kormány magatartása 
miatt azt elhalasztani volt kénytelen. Ez mind tény. De már az, a 
mit a jövendő consistoriumról tovább mondhatok, még nem 
tény, hanem csak tervezet és hir. Valószinü, hogy deczember 
folytán a szent atya nem tart consistoriumot ; valószinü, 
hogy a creaturák közt ott lesz Perraud püspök, Jacobini 

íme mily könnyű a békességet megbontani ; de mily nehéz 
azt visszaállítani ! Ahhoz nem kell csak egy 1eis meggondolatlanság ; 
erre országok és bölcsek ereje is csak az idő segitségével lehet 
elégséges. A szerk. 

lisaboni nuntius és Nocella, a consistorialis Consistorium 
titkára, hires latinista. Ezt is csak azért jelentem, hogy 
esetleg mások meg ne előzzenek a hiradással. Egyelőre három 
pápai encyklika készitéséről beszél továbbá a jól informálva 
lenni szokott vatikáni fama. E szerint encyklikát készit a 
pápa a braziliai püspökök, az Egyesült-Államok, és Angol-
ország püspöki kara számára. Az Egyesült-Államokban a 
mgr. Satolli érsek által oly fényes sikerrel initiált apostoli 
delegaturát, annak állását és viszonyát az egyesült-államokbeli 
hierarchiához, akarja a pápa megerősiteni és állandósítani. Hir 
szerint azt akarja a szent atya, hogy ez az encyklikája latin 
eredetiben egyszerre nyomassék ki a Vatikánban és Wa-
shingtonban, hogy mielőtt az eredeti szöveg Rómából az 
eddigi szokás szerint Amerikába érkezhetnék, az európai 
lapok fordításai után az amerikai lapok ne legyenek kény-
telenek hamis kép után informálni az Egyesült-Államok 
közönségét. Ezek azonban mind csak tervek és csak hirek. 
Tény azonban ismét az, hogy a szent atya tetemes összeget 
küldött a messinai és cataneai érsekeknek, valamint a cala-
briai püspököknek a végett, hogy azt a földrengés által 
sújtott lakosság szükölködői közt osszák ki. Az is tény, 
hogy a pápa által a chicagói világkiállításba küldött Co-
lumbus-emlékek visszatérőben vannak, Cleveland elnök saját-
kezüleg irt köszönő-levelével. No még egy tényt legyen 
szabad ide szorítani. Tény az, hogy XIII. Leo pápának 
szemére vetették azt a „gyengeséget", hogy „támogat egy 
szabadkőműves hatalmat", már, t. i. a francziát, az által, 
hogy a franczia köztársasági államforma elismerésére buz-
dítja a franczia katholikusokat. Erre vonatkozólag tény, mgr de 
T'Serclaes fedezte fel és dokumentálta documentummal, hogy 
VI. Pius pápa 1796-ban hasonlókép járt el a franczia 
directoiiimmal szemben, kifejtve, miszerint az kath. dogma s az 
apostoli szentszék tanítása, hogy a fennálló hatalmaknak, 
mindenben, a mi Isten törvényével nem ellenkezik, enge-
delmeskedni kell. Mgr T'Serclaes „Le Pape Léon XIII, 
sa vie, son action religieuse, politique et sociale" czimü 
müvében VI. Pius pápa brevéjét teljes szövegében közli. 
Tehát XIII. Leo semmi „gyengeséget" nem követett el, 
hanem erővel teljes akczióval követi azt, quod traditum est. 
Ne féltsétek a pápát; nem ti erősititek meg az ő hitét, 
hanem ő van küldve a ti minden szél által megingatható 
hitetek megerősítésére. Petrus in ore Leonis locutus est. 

Leunculus. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat Tudományos é s Irodalmi 

Osztályának ü lése 1894. nov. 29-én. 

Ezen ülésen, ugy a fővárosi, mint a vidéki tagok nagy 
számban jelentek meg, többen a zirczi ciszterczita rend 
tagjai közül, kik ezúttal is kifejezni akarták kegyeletüket 
elhunyt jeles rendtársuk Szvorényi József iránt, ki fölött 
ezen ülésen dr Mihályfi Akos tag tartott emlékbeszédet. 
— Az ülésen dr Kisfaludy Á. Béla elnökölt, ki megnyi-
tásában jelzé, hogy az osztály körében ezen ülésen fog 
felhangzani az első emlékbeszéd, a szellemi munkások 
köztársazágában kizárólag jogosított személyi kultusz, ezzel 
felhivá dr Mihályfi Ákost az emlékbeszéd megtartására. 

Dr Mihályfi Ákos nagy gonddal és szorgalommal 



416 RELIGIO. 370 

készült emlékbeszédében végig kiséré Szvorényi József 
élete pályáját születésétől haláláig. Kiemelte neveltetésének 
körülményeit, a fiatal cisterczita önképzését, megvilágitá 
azt a baráti kört, mely Egerben körüle képződött. Jel-
lemezte a kiváló férfiút, mint tanárt, mint tankönyvirót, 
mint nyelvészt, irodalomtörténészt és paedagogiai irót. 

Az előadót az osztály nagy figyelemmel hallgatta s 
az elnök, midőn neki az osztály köszönetét fejezé ki, egy-
szersmind kinyilvánitá, hogy az osztály azokban az ér-
zelmekben, melyeknek az előadó kifejezést adott, teljesen 
osztozik. 

Utána dr Kiss János foglalta el a felolvasó asztalt 
s felolvasott a kath. tudósok folyó évi brüsszeli kongresz-
szusáról. Nagy vonásokban ismerteté a kongresszus mű-
ködését s azon különösen a franczia és amerikai főpapok 
munkásságát. Az élénk és szellemes előadást a hallgató-
ság megéljenezte, az elnök pedig a felolvasónak az osz-
tály nevében köszönetet mondott. 

IRODALOM. 
Még egyszer a magyar nemzet történetének 

athenaeumheli millenniumi kiadásáról. 

Alig száradt meg a porzó az e „vállalatról" szóló 
múltkori Írásunkon, megérkezett a „Debreczeni Prot. Lap" 
47. száma, a mely az athenaeumbeli vállalatnak módnél-
küli feldicsérése és a maga protestáns lelkének teljes 
megnyugvása által újból szeget ütött a fejünkben arra 
figyelmeztetőt, hogy a magyar nemzet történetének 
eme megírása körül mi katholikusok is résen legyünk, 
miután protestáns atyánkfiai is résen vannak, hogy senki 
közőlük ne hagyja azt, a mi szerintök a protestántizmusé. 
Senki tőlünk rossz néven nem veheti, hogy a protes-
táns „ne hagyd magad"-dal szemben mi meg azt sür-
getjük, hogy katholikus részről is senki se hagyja a 
magunkét, azt a miben a történelemnek, ha igazmondó akar 
lenni, igazat kell adni nekünk katholikusoknak. A „Debre-
czeni Prot. Lap" pártatlan, objektiv és elfogulatlan tör-
ténetírást vár az athenaeumbeli vállalkozástól. Mi is éppen 
ezt várjuk; se többet, se kevesebbet. A műnek bennünket 
is „felettébb" az u. n. reformáczióról szóló része érdekel. 
Csakhogy mi katholikusok ebben a dologban már most, 
a kiindulásnál egy „lófővel" hátrább maradunk, a meny -
nyiben a vállalatnak éppen ez a része, mint a „Debr. 
Prot. Lap" örvendezve kürtöli, a „református* Károlyi 
Árpádra van bizva. Mi nem vagyunk elfogultak történet-
iróval szemben, előzetesen, csak azért, mert az illető pro-
testáns. Ezért lehet az illető sok dologban — ob-
jektiv, pártatlan és elfogulatlan. Németországban és 
Angolországban nem ritka eset, hogy protestáns em-
berek ebben is abban igazságot szolgáltatnak a katho-
likus egyháznak. Sőt vannak esetek, midőn épp a törté-
neti objektivitás és igazság az illetőket nemcsak igaz 
történetírásra képesítette, de sőt a katholikus egyház ke-
belébe egész meggyőződésükkel és lelkiismeretökk el visz-
szavezette. Hurter és Gfrörer neve mint konvertita törté-
netíróké világhírre emelkedett. Nagy tisztelettel viseltetünk 
a nagy vállalat szerkesztőjének, a nagyérdemű Szilágyi 

Sándor szelid, kedves egyénisége és nem egyszer sze-
mélyesen tapasztalt részrehajlatlansága iránt. De képes 
lesz-e ő mindenben pártatlan maradni, a miben a protes-
tántizmus követelőleg fogja magához parancsolni az ő 
protestáns szellemét, ez az, a mire nézve a feladat ember-
felettisége miatt nem lehetünk el minden aggodalom nél-
kül. Teljes igazságszolgáltatás a kath. egyháznak a pro-
testáns álláspontnak feladása, vagyis valóságos konverzió 
lenne, a minek várbatására ezúttal itt semmiféle előjel 
sem mutatkozik. Tehát mi protestáns vallású történetíró 
felett, Isten látja a lelkünket, láttatlanban nem törünk 
pálczát ; nem mondjuk azt, hogy egyben másban, sokban 
— nem lehet pártatlan ; csakis avval a jogunkkal élünk, 
hogy tekintettel a „secundum communiter contingentiá"-kra, 
figyelő állásba helyezzük magunkat, mert nekünk jogunk 
van rá, hogy csak egészen és te l jesen objektiv, pártat-
lan és elfogulatlan történetírást fogadjunk el a magyar 
nemzet millenniumi történelmének. 

De álljon itt a „Debreczeni Prot. Lap" nagy dicsé-
rete és ismételt „meleg" ajánlása szórói-szóra: 

„E nagyszabású vállalatnak első füzetét kaptuk, 
melynek tartalmi gazdagsága, remek illusztrácziói és fé-
nyes kiállítása fogalmat nyújt az egész nagy műnek 
irodalmunkban páratlan voltáról. Egyik ismert szépirónk 
(Benedek Elek) a legszebb könyvnek nevezi el egy tárczá-
jában és méltán, mert az ezredéves ünnepre minden egyes 
magyar embert közelebbről érdeklő szebb könyv nem 
jelen meg. Szerkesztő és kiadó neve a legnagyobb garantiát 
nyújtják annak jóravalósága felől ; a munkatársak diszes 
sora is kezeskedik afelől, hogy a nagy nemzeti vállalat 
kitűzött czélja teljes mértékben el lesz érve. Minket, 
reformátusokat az is nagyon érekel e vállalatnál, hogy 
abban a magyar történelem s annak a protestántismussal 
összeforrott küzdelmei teljesen obiective, pártatlanul és 
elfogulatlanul fognak előadatni. Mert a kálvinista szerkesz-
tőjének bizonynyal lesz annyi befolyása, distingvált mun-
katársainak annyi tárgy és igazságszeretete, hogy a nyil-
vánvaló tényeket sem nem szépitve, sem nem rútitva, 
hanem megfelelő világításban fogják közönségünk elé 
vinni. Ebben a reményben melegen üdvözöljük és ajánljuk 
olvasóinknak a vállalatot. Felette érdekesnek Ígérkezik 
éppen a reformátió kora, a mű Y-ik kötete, melyet a bécsi 
udvari levéltár igazgatója, a református Károlyi Árpád ir 
meg s ugy hisszük, a keze alatt lévő, sok tekintetben 
hozzáférhetlen készletből sok uj adattal fogja gazdagítani 
nemzetünk e korbeli történetét. Az Athenaeum nagy nem-
zeti törekvéseivel igazán halálra kötelez minden magyar 
embert. Tavaly Beöthy Zsolt kitűnő szerkesztésében a 
legnevesebb irók közreműködésével kezdette meg irodal-
munk történetének megiratását s még az be sincs fejezve, 
immár egy, az eddigieket magasan túlszárnyaló Magyar 
Történelem megiratására és kiadására vállalkozik. Üdvö-
zöljük! A müvet pedig ismét ajánljuk." 

A „kálvinista"-ságnak, „református"-ságnak s a többi 
ily specialitásnak hangsúlyozása a pártatlanság ajánlása 
mellett, már maga a kezeknek egy kis előzetes önmaga 
iránt való hajlitása vagyis oly nyilt pártoskodás a pártat-
lanság szine alatt, a mely fölöttébb alkalmas arra, hogy 
Sión őrei országszerte a legutolsó falviglan figyelmez-
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tetve legyenek, hogy vigyázzanak, nehogy valamiképp 
a katholikus családokba és lelkiismeretekbe kívánkozó 
protestáns szellem diadalmi kocsijának előbbre vitelében 
akár mint vonók, akár mint tolók, részt véve, a „tisztelet-
beli protestáns" névre szerezzenek érdemeket, mint sokan 
a Tisza-aera fénykorában és máskor is nem ritkán. Na-
gyon, de kimondhatatlanul nagyon óhajtanám, hogy ne 
adjon nekem igazat az idő, abban, ha azt mondom, hogy 
mégis csak legjobb left volna, ha a Szent-István-Társulat 
vállalkozott volna a magyar nemzet történetének millen-
náris megiratására. Minden király számára akadt volna 
történetiró ; az egyes korszakok és uralkodó házak fölött 
uralkodott eszmék, áramlatok és mozgalmak keretét nagy-
szabású essaykben kiválóbb kath. historikusaink irták 
volna meg a királyi életrajzok számára. Mi fogunk leg-
jobban örülni, ha aggodalmaink el lesznek oszlatva, me-
lyek, hogy alappal bírnak, ime a „Debr. Prot. Lap" ! 
protestáns specziálitásainak megjelenése a derült égen 
kézzel foghatóan bizonyítja. Kritikus. 

— Éretlen kritika. A budapesti közp. papnevelő-
intézetben virágzó magyar egyházirodalmi iskola leg-
újabb, nagybecsű kiadványáról az „Egyetemi Lapok" 
legutóbbi számának irodalmi rovatában az illető fiatal 
kritikus urnák vallásügyi tájékozatlanságára nézve ez 
a sokatmondó rövid — »nagy mondás" jelent meg : 
„ Beküldetett a napokban szerkesztőségünkhöz egy vas-
kos 490 oldalra terjedő munka, melynek czimlapján a 
következőket olvastuk: „Az életbölcseség zsebkönyve" — 
Forgácsok és szilánkok az Apologia műhelyéből. Irta : 
Fr. Weiss N. M. benczés (?) atya. Fordította a buda-
pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája — 
stb. Reprodukáljuk pedig e hosszú czimet csak azért, 
hogy közöljünk valamit e nagy munkából, melyre annyi, 
de annyi fáradságot pazaroltak a fordítók, meddő, hiába-
való munkát, (m. a.)" — A nagyreményű kritikus ur 
ugyancsak elvetette a sulykot. Három dologról tett tanú-
ságot. Nemcsak Ítélni, de még olvasni és idézni se tud, 
a mint kötelessége volt volna. A világhírű szerzőt, Weiss 
a dőmés atyát megtette benczés atyává. Úrfi, ön néhány 
sor idézése felett sem ur ; nemhogy egy genialis elme 
alkotását tudná megbírálni. 

— István bácsi naptára. Negyvenedik beköszöntője 
ez az idei évfolyam István bácsinak, a magyar nép barát-
jának. Amolyan csendes jubileum az, mit ez a naptár 
ezúttal ünnepel. Zaj és külső sallang nélkül, egyedül 
belső tartalmával szolgált rá, hogy 40 hosszú éven át 
czifra versenytársak közepette megőrizze, megszaporítsa 
hiveit. Most is gazdag tartalma képezi fő érdemét, szív-
nemesitő olvasmányaival és hasznos tudnivalójával. Falusi 
néptanítók kezében alkalmas cultur eszköz ez a naptár 
s jegyzőink és néptanítóink jó szolgálatot tesznek a nép-
nek, ha a sok selejtes naptár helyett ezt ajánlják neki. 
Kiadta a Franklin-Társulat Budapesten. Ara 50 kr. 

— Felhívás előfizetésre ! A kedvező fogadtatás, mely-
ben a n. é. közönség P. Didonnak, az oszlopos egyházi 
szónok és írónak „Felbonthatatlanság és Elválás11 czimü' 
müvét, a lefolyt politikai küzdelmek alatt részesíteni szí-
ves volt, arra birta alulírottat, hogy a fényes sikert az 
egyházirodalom fent nevezett kitűnőségének becses tudo- ! 

mására hozza, a ki buzdításul s mintegy az ezután köve-
tendő helyes ut megjelöléseül, legújabban megjelent nagy-
hatású müvének a magyar nyelvre való lefordítását is 
csekélységemre bízta. 

Az egyházpolitikai viták körül felmerült sajnos ta-
pasztalatok, melyek az ország igazi kath. hívőinek nyu-
galmát már is érzékenyen felzavarták, óriási felkiáltójelek 
gyanánt szolgálnak arra, hogy amazokon kivül, az álsze-
mérem, vagy az önző érdekek miatt hitoket eddig nyíltan 
megvallani nem merő katholikusokat is felriaszszák tét-
lenségükből, révedező hitközömbösségükből, mert hisz az 
erkölcsök, a társadalom, az egyetemes világrend alapját, 
a hitet s annak sarkalatos czikkelyeit merik bolygatni 
illetéktelen s ellenséges elmék a liberálizmus köpenye alatt. 

Hitetlenség uralja a tudományt, a művészetet, a po-
litikát egyaránt ! 

Ezért időszerű a nagynevű Didonnak „A Jézus 
Krisztus istenségében való hit" czimü műve is, melyben 
a Krisztus istenségében való hit történetét, ellenségeit, 
lényegét, becsét s hatályát a nála megszokott mély böl-
csészettel, ismert alapossággal, meggyőző érveléssel s 
megindító érzelemmel ecseteli. E hatásos mü a közelgő 
nagyböjti időszakban ritka alkalmas forrást képez szent 
beszédekre, de elkerülhetetlenül szükséges minden kath. 
hivő családnál is, hogy a hitben állhatatosan megmarad-
hasson s mindjobban megerősödhessék. 

Deczember közepén jelenik meg 8-adrétü 19—20 
iven. Ára fűzve 1 frt 90 kr, kötve 2 frt 50 kr (erga 6— 
8 sacra is megrendelhető) alulírottnál. 

Budapesten, 1894. november hó. 

hazafiúi tisztelettel 

Aggteleki-utcza 7. szám. Somogyi Aladár dr, 
cs. premontrei fővárosi tanár. 

V E G Y E S E K . 
— Kevés a fóka. Az abauj-tornavármegyei segéd-

tanfelügyelői állás megüresedett. Az állásért annyian pá-
lyáztak, hogy a kérvények éppen egy méter magas akta-
halmazt tettek ki. Ezeket az „alázatos kérelmezőket" 
pedig éppen 93 gróf, 54 báróné, 7 főpap, 4 iró és művész, 
19 főispán és egy híján 20 orsz. képviselő támogatta s 
valamennyi ajánló levelet küldött a miniszternek, az állam-
titkárnak és az ügyet referáló miniszteri tanácsosnak. A 
pályázók között van egy csomó számtiszt, irodaigazgató? 
két vármegyére való tanitó, több tanár, néhány tanfel-
ügyelőségi tollnok, postatiszt és egy-két végzett földbir-
tokos. Eddig a hírlapi pletyka. Szerintünk a magyar 
lapirodaiomnak nem az a czélja, ha nemesen fogja fel 
feladatát, hogy a czifra magyar nyomorúságot az ő nyo-
morúságában megrugdalja, hanem az, hogy utat törjön és 
mutasson a magyar társadalomnak, a csúszó-mászó nyo-
morúságot pártoló grófoknak, bárónéknak, főispánoknak, 
főpapoknak, Íróknak, művészeknek, országgyűlési képvi-
selőknek — a nyomorúságos, idegen kenyérre áhitozás 
csúszás-mászásából a munka alkotó pályáin való egyéni 

1 és nemzeti szabadulás és boldogulás felé. 
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— Milyen buzgó templombajáró ember Gladstone, 
épp most beszélte el a „Westminster Gazette." Arról 
irván, hogy mily óriás munkásságot, levelezést, fejt ki a 
nyugalomba vonult államférfiú, a többiek előtt emliti azt 
is, hogy mily buzgó templombajáró. 1/2<à órakor reggel 
mindig templomba megy, és ezt egyszer sem mulasztotta 
el 1842 óta, kivéve ha beteg volt. Más tekintetben is 
érdekes, a mit a „W. G." Gladstoneről ir. Legkedvesebb 
olvasmányai : Aristoteles, sz. Ágoston és Dante müvei. 
Ezek mindig előtte fekszenek. Könyvtára 25,000 kötetből 
áll. Az egész többnyire theologia. Szándéka könyvtárát 
nyilvánossá tenni, hogy a mint mondja, »nagy könnyebb-
ségére legyen minden hitvallás papságának, hogy meg-
értsék egymást." A „nagy öreg" igen érdeklődik a vallási 
ügyek iránt s nincs kizárva a lehetőség, hogy mielőtt 
szemeit örökre lezárja, meglátja a teljes világosságot, 
vagyis a mi azonegy : a katholikus igazságot. (Univers.) 

— Zola könyezett . . . Mily nagy esemény ! Es ha 
még hozzávesszük, hogy hol cselekedte meg ezt a furcsa 
dolgot! Rómában, Crispinél látogatóban. S miért? Miért 
könyezett Zola Crispinél, mit siratott meg az „állatem-
ber" irója? Ha megtudja a világ, Európa békéje bizo-
nyára legalább is 10 esztendőre biztositva leszen. A fran-
czia Akadémia bukott „bekivánkozójá"-nak köny mutat-
kozott a szemében akkor, midőn „a szabadelvű eszmék 
hanyatló irányára" vitte át a társalgást Crispi. Talán egy-
más nyakába is borult a „nobile par fratrum." Ki tudja. 
Annyi bizonyos, hogy a magyar szabadelvüség büszke 
lehet Zola könyeire. „Honni soit qui mal y pense !" 

— Az irgalmas nénikéknek és a lazaristáknak, kik-
nek egy a lelkiatyjok és alapitójok, páti sz. Vincze, f. hó 
25, 26, 27-én nagy ünnepségök volt Párisban és Rómá-
ban: Amott, a nénikék főfő anyaházában triduum volt 
annak emlékezetére, hogy 1830-ban a B. Szűz egy novi-
ciának megjelenvén, megbizta azt az ismeretes csodatevő 
érem terjesztésével ; Rómában pedig, a lazaristák mon-
tecitoriói templomában szintén triduum, annak emlékeze-
tére, hogy Ratisbonne Alfonz atya a csodatevő éremhez 
kötött rendkívül i malaszt hatása alatt ősei zsidó vallásá-
ról a kath. egyházba tért át. 

— Páratlan érdeklődés — az, melyet a franczia 
püspökök a hét katholikus tudomány-egyetem ügye iránt 
tanúsítanak. A hét katholikus tudomány-egyetem ügye 
tudvalevőleg ugy van szervezve, hogy minden 2—3 ér-
sekségre és a hozzájok tartozó püspökségekre, gondosko-
dás és felügyelet végett, 1—1 kath. egyetem van bizva. 
2—3 érsekség 8—10 püspökséggel, van eset, hogy keve-
sebb is, közös erőfeszítéssel tartja fel a hatása körébe eső 
egyetemet. S a franczia püspökök fáradozása, érdeklődése 
az ő saját tudomány-egyetemök iránt páratlan az egész 
világon. Ok személyesen állnak az egyetemek élén. Mi-
kor például megnyílik az iskolai év, mindnyájan össze-
jönnek az egyetem városában s a tanári kar s az ifjúság 

élén ők végzik a megnyitó ünnep templomi részét, a 
szent misét és az ünnepi prédikácziót. Igy például a lyoni 
kath. egyetemen nov. 15-én volt a Veni Sancte. Maga 
Couliié lyoni érsek pontifikált a primatialis templomban. 
Jelen voltak az aixi és chambéryi érsekek, a grenoblei, 
autuni, montpellieri, valencei, saint-claudei, tarantaisei, 
fréjusi és moulinsi püspökök. Az ünnepi sz. beszédet mgr 
Mignot fréjusi püspök mondotta. Elképzelhetni, hogy mi-
ről : a kath. egyetemek befolyásáról a nemzetek kath. 
szellemben való nevelésére. Délután 2 órakor volt a meg-
nyitó ülés az érseki palota nagy dísztermében. — Mikor lesz 
nekünk ilyen — látványunk ? ! A lillei kath egyetemnek? 
a mely hatkaru egyetem, a megnyitását összekötötték a 
Lilieben 20—24-én tartott nord- és pas-de-calaisi kath. 
nagygyűléssel. 

— A toll mint érdem és dicsőség szerzője. Minap, 
nov. 21-én ünnepelte Csonka Nándor, a baranyavári espe-
resi kerület ékes tollú jegyzője, 25 éves papságának 
jubileumát. Ebből az alkalomból a kerület papsága nevé-

! ben Uray Atala ezüst tintatartót és aranynyal befuttatott 
ezüst lúdtollat, a mely fölé egy géniusz ezüst koszorút 
nyújt, adott át az ünnepeltnek ajándékba és emlékül 
ezüstmiséjére. A győri egyházmegyében pedig, abból az 
alkalomból, hogy Ruschek Antal győrszigeti plébános 
püspöke által esperessé neveztetett ki, a kerület papsága 
arany tollal lepte meg az uj esperest amaz érdemei elis-
meréseül, melyeket a jeles iró és szónok mint kerületi 
jegyző tollával szerzett. Bonum et iucundum habitare fratres 
in unum ! Sokáig gyönyörködjenek együtt a ket kerület-
beli jó paptársak szép tetteikben, érdemeikben s érde-
meiknek kölcsönösen elismerésében! 

— Egy lap, a mely püspöke ellen Rómába appellált, 
Rómában püspöke ellen elvesztette az ügyét. A dolog igy 
történt. Nulty, meathi püspök Irhonban, f. évi februárban 
megtiltotta híveinek a Mullingar által szerkesztett „The 
Westmeath Examiner" cz. lapot. Hayden, a lap kiadója, a 
Propaganda sz. Congregatiójához felebbezett, a mely meg-
vizsgálván az ügyet, approbálta Nulty püspök ítéletét s 
megdicsérte a püspök gondosságát, melylyel hiveit vesze-
delmes olvasmánytól óvni igyekszik. 

Sajtóliibaigazitás. A 43. sz. 408. 1. 2. old. 38. sorában felül-
ről szónok helyett szónak olvasandó. 

Szerkesztőségi telefon. Szepes-Csiitörtökliely : Z. lakása : 
Budapest, vár, saját palotája. E. lakása : Budapest, VIII. ker., saját 
palotája. 

T. olvasóinkhoz. 

Kérjük t. olvasóinkat ismerőseik körében annak kije-

lentésére és hirdetésére, liogy aki 1895-re a „Religio" előfizetői 

közé mintwj tag lép be, az egész 189á-iki évfolyamot ráadásul 

ingyen kapja, mig a nélkülözhető példányok el nem fogynak. 

A szerkesztőség. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza ri. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
ícinden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz 
tőnél, és Nagy Sándo 

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcz 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiók is 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, deczember 5. 45. II. Félév. 1894 

TARTALOM. Vezereszmêk és Tanulmánvok • Hivatalos. — Magyar Lorétó jubileuma. — Észrevételek a tamtórendnek a congruáról 
szóló memorandumára. — Magyar püspök főp. szózata Amerikában élő híveinek papságához. — Egyházi Okmánytár. Decretum. -
Egyházi ludositások : B u d a p e s t : Mit csinálnak protestáns atyánkfiai otthon ? — B u d a p e s t : Két szellemónás mérkőzésé. — 

B e r l i n : Liberális dicsekvés a porosz állam paritásosságával. — Vegyesek. 

H I Y A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszte-

rem előterjesztésére Mihályi Viktor lugosi gör. 
szert. kath. püspököt gyulafehérvári, illetőleg 
balázsfalvi gör. szert. kath. érsekké és metropo-
litává kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1894. évi nov. hó 9-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Báró Eötvös Loránd, s. k. 

Magyar Loréto jubileuma. 
1644. jul. 20. vadászattal tö l tö t te idejét 

Szarvkő ura, Stotzingen báró, a Lajta-hegy sűrű-
jében. Ez alkalommal az erdőben romokra akadt-
Öreg emberek fölvilágositották, hogy valaha e 
helyen kápolna állott, amely azonban legvalószinü 
az első török hadjára t (1529.) alkalmával az 
egész vidékkel együtt elpusztult. A báró ur ek-
kor elhatározta, hogy ugyanazon a helyen ú j r a 
épit tet kápolnát, de a b. Szűz tiszteletére. Már 
ifjú korában já r t volt olasz földön s o t t meg-
látogatva Lorétót, a lorétói sz. szobornak magá-
val hozta mását, s ezt szánta a kápolna ol tárára. 
Akkortá j t Bécsben már létezett lorétói kápolna ; 
onnan vették a mértékeket s oly gyorsan dol-
goztak, hogy ugyanaz évi szept. 8. már fölszen-
telhették a kápolnát ; a bécs-ujhelyi püspök vé-
gezte e sz. aktust mintegy 4000 ember jelenlé-
tében. Ez a magyar Loréto eredete. 

A szarvkői uradalom már 1649-ben Nádasdy 
Ferencz gróf tulajdonába került. E főúr gyógyit-

hat lan betegségben azt fogadta, hogy ha az Isten 
életben t a r t j a , a lorétói kápolna mellé a szeplő-
telen b. Asszony tiszteletére fényes templomot 
emel. Isten gyorsan meghal lgat ta kérelmét s ő 
sem késett fogadalma teljesitésévei. Már 1651. 
jul. 2. le te t te az akkori győri püspök, Pűski 
János, az alapkövet 12,000 összesereglett zarán-
dok jelenlétében. 8 éven át épült a nagyszerű 
t emplom; 1659. jul. 2. le t t dedicálva; jelenvolt 
a primás, a pápa nuntiusa, a győri püspök, szá-
mos főúr és főpap, s 20,000-nyi zarándok nép. 
Mindnyája a bőkezű és nagylelkű alapitónak volt 
a vendége. A töröknek második bécsi expedi-
cziója elhamvasztot ta ugyan e szép alkotást, 
azonban Esterházy Pál herczeg és nádor azt 
nagyobb fénynyel á l l í to t ta helyre; közvetlenül a 
templom mellé épült szerviták részére zárda, 
mely ter jedelmét s czélszerü berendezését te-
kintve, r i tk í t j a pár já t . Mintegy 60 éven át (a 
18. század elejétől számítva) t a r t o t t Loréto vi-
rágzása. A krónika szerint ekkor évenkint át lag 
40—70,000 ember áldozott e helyen, a miből, 
látni, hogy az első bucsujáróhelyekkel verseny-
zett . A templom és zárda körül, hol kezdetben 
egyetlen ház, a János-udvar állott , idővel jómódú 
kis község keletkezet t ; az épületek berendezésén 
még ma is látni, hogy a nép jól érezhette ma-
gát e helyen akkor, midőn a kegyhely virágzott. 
Ma elszegényesedett. 

Azonban 1785-ben a szervitáknak innen tá-
vozniok kel le t t ; a szívtelen zárdarombolók még 
csak egyetlen papot sem akartak Lorétónak 
hagyni, hanem azt akarták, hogy Loréto Sto-
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tzingnek legyen filiája. A berendezés elárverez-
tetet t . A vidéken még most is találni i t t -o t t 
egyes darabokra, mik a zárdából kerültek ki. A 
község esengésére mégis kaptak plébánost. Azon-
ban egy pap képtelen ellátni a sok bucsust, ki 
ide volt szokva s igy természetes, hogy hanyat-
lás következett. Mig a virágzás korszakában 115 
processio jö t t átlag évenkint, addig most azok 
száma a 42-őt tesz. Legnépesebb napok Nagy-
asszony, Kisasszony napja és az úgynevezett hor-
vát-vasárnap, vagyis a fájdalmas-vasárnap ; hor-
vátnak mondják, mert ekkor sz. beszéd horvát 
nyelven van, s megjelennek horvát-ajku papok, 
kik a győri egyházmegye területéről ide sereglő 
24 horvát proczessziót gondozzák. 

Idővel a zárda az Esterházy herczegi család 
tulajdonába ment át, mely azonban csak arra 
köteles, hogy mint patrónus benne a plébános 
számára föntartson lakást és hogy a ház tetőze-
t é t jó karban tartsa. A plébános lakása jó kar-
ban van ; de a terjedelmes zárda többi része 
pusztul; az ablakok eltörnek, a szól, hó, eső be-
hatol, ha nem jön segitség — maholnap rommá 
lészen a nagy épület. 

A jelenlegi buzgó plébános ur azt a gondo-
latot pendí te t te meg, hogy jó lenne, akár me-
gyei, akár országos árvaháznak berendezni. Akár 
100 gyermeket lehetne elhelyezni! Tudnak ilyes-
mit másutt , miér t nem lehetne nálunk is? 

Ily viszonyok közt érkezett el az idei év, 
a fönállás óta a 250-ik. A mostani plébános, 
Mohi Adolf, már évek óta foglalkozott a bucsu-
járóhely s környéke történetével; a mult évben 
egyházmegyei pályadijt nyer t Loréto történeté-
vel; a könyvet németül is megirta s 1000 pél-
dányban kinyomatta ; azonkívül magyar és német 
nyelven kisebb füzeteket is ter jeszte t t — ily 
módon szélesebb körökben ébresztve az egykor 
oly lá togatot t kegyhely i ránt az érdeklődést. 
Sikerült neki jótevőket nyerni; a patrónus 1500 
írt tal járult a templom restaurácziójához. A hi-
vek krajczáraiból is jö t t össze valamelyes összeg. 
Renoválta igy a főoltárt, újra ékesítette a már 
elődje a la t t megúj í to t t lorétói kápolnát ; meg-
t i sz toga t t a tok egyes nagy falképeket, rendbe 
hozta a kápolna körül terjedő impozáns kereszt-
folyosót, a hova rövid idő múlva a XIY. stáczió 
lesz elhelyezve; renoválta a templom udvarán 
álló szeplőtelen Szüz-szobrot, lehordatta a szá-
zadok óta összehalmozódott földet s napszinre 

hozta több helyen a lépcsőket; u j mázba hozta 
a sekrestyét; missziók által a hanyatlással együtt 
hanyat lot t népét iparkodott fölserkenteni stb. 

Mindezekután, midőn elérkezett a jubileum, 
s a plébános a részvételre fölszólitásokat bocsá-
t o t t közre : nagy lelkesedéssel fogadták a meg-
hívókat. Az ünnepélyt ugy tervezte, hogy legyen 
összekapcsolva két lazarista áldozár által t a r to t t 
t r iduummal. S midőn ü tö t t az óra, proczessió 
proczessió után, kocsi-kocsi u tán érkezett Sop-
ron, Mosony megyéből, a közeli Ausztriából. 
Negyvennél több proczessió ' jö t t ; a megjelent 
hivek számát 12—15000-re teszik. Yolt ot t po-
zsonymegyei proczesszió, de még székesfehérvári 
zarándok is. 

A megye agg főpapja, dr Zalka János ő 
exja, is megje lent ; ő pontifikált ; kiseretében volt 
négy kanonok, egy cz. kanonok, a soproni tár-
sas káptalan egyik tagja, s ceremoniariusa. A 
Lajta-vidék majd minden plébánosa jö t t el. Az 
előkelőbb vendégek közül említ jük Esterházy 
Antal herczeget és nejét sz. Andrássy grófnőt; 
Pongrátz grófot és nejét sz. Metternich herczeg-
asszonyt, ki leányával több izben is eljött Eb-
reichsdorfi kastélyából, az ünnepen már korán 
reggel, hogy megáldoztassanak; háza népét öt 
kocsin szállította a búcsújáró hely jubileumi 
nagy miséjéhez. A legföltünőbb vendég volt báró 
Stotzingen, főhadnagy a würt tembergi kir. had-
seregben, a kegy hely alapitójának családjából, 
ki jelenleg a család feje. Kitűnő kath. ur ; a 
kölni nagygyűlésből j ö t t Lorétóba. A báró egyik 
öcscse beuroni benczés, a másik ő szentsége 
testőre, egyik huga apácza Párisban. 

A herczeg-patronust képviselte a herczegi 
uradalmak központi igazgatója, Haller József; 
ot t volt a kismartoni t iszt tar tó Yirágh s mások. 
Mekkora az érdeklődés a kegyhely iránt, innen 
is látszik, hogy a plébános fölszólitására, hogy 
a fölállítandó stácziókra egyes jótevők jelent-
kezzenek, huszonketten jelentkeztek ; miután pùdig 
csak tizennégy a stáczió, a fölösek a b. Szűz hét 
örömeinek a stáczióit fogják megcsináltatni; a 
mely szép tervre, az eszmét a megyés püspök 
ur adta. 

A megjelent papok — kiki ereje és ideje 
szerint gyóntatot t . Néhányan az ünnpet meg-
előző éjszakán egész két óráig ültek, ket ten 
pedig „durchmarsot" csináltak, azaz le sem fe-
küdtek. A három nap alat t 1800-an áldoztak. 
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Ü n n e p i p r é d i k á c z i ó h á r o m vo l t — h á r o m 
lévén a m e g y e h i v e i n e k a n y e l v e ; a n é m e t vo l t 
a t e m p l o m b a n ( l eg több bncsns a n é m e t a j k u a k -
ból ke rü l t ) , a m a g y a r a l o r é t ó i k á p o l n a p i t -
v a r á n , a h o r v á t a t e m p l o m u d v a r á n . A m a -
g y a r t m o n d t a Mohi A n t a l , g y ő r - v á r o s i a p á t - p l e -
b á n o s és k a n o n o k , a n é m e t e t a győ r i nagysze -
m i n á r i u m i g a z g a t ó j a , a h o r v á t o t Bas i l i ch Lő-
r incz, cz infa lv i k á p l á n . 

A l o r é t ó i a k kü lső d isz i tések á l t a l is t ü n -
t e t t e k . 

Minden ház f o g a d ó v á l e t t ; m i n d ös sze fog tak 
a t e m p l o m ékes i t é s é r e , a d i a d a l k a p u k e m e l é s é r e , 
a k i v i l á g í t á s r a , az es t i t ű z i j á t é k r a ö r ö m m e l 
á ldoz t ak . L á t t a k m o s t egy n a p o t , m i l y e n t a m u l t 
s zázadban s o k a t é l t ek szüleik; érz ik s t u d j á k , a 
kegyhe ly lye l áll v a g y vesz az ő k i s k ö z s é g ü k . S 
daczá ra a n n a k , h o g y m i n d e n k i k ö z r e m ű k ö d ö t t 
t e h e t s é g e szer in t , ez ren t á v o z t a k é t l e n - s z o m j a n , 
és s o k a n g y ó n a t l a n , m e r t l e h e t e t l e n vo l t a n n y i 
e m b e r t e l l á tn i . 

K i s m a r t o n csak k é t ó r á n y i r a v a n L o r é t ó t ó l . 
Azt g o n d o l t á k , hogy a l o r é t ó i j u b i l e u m m i a t t az 
i d é n K i s m a r t o n b a n e n a p o n n e m lesz bucsus . 
Biz tos fo r r á sbó l t u d j u k , h o g y évek ó t a e n a p o n 
o t t sem vo l t a n n y i , m i n t az idén . H a s o n l ó h í -
r e k e t o l v a s u n k m á s h e l y e k r ő l ! A k o m á r o m i 
n a g y g y ű l é s e n egyik s z ó n o k l a t a l a t t h a n g o t h a l -
l o t t u n k f ö l d m ű v e s e m b e r sz ivébő l : „A b. Szűz 
menti meg hazánkat.11 

A je lek a r r a m u t a t n a k ; a n é p o d a m e n e k -
szik „a k e r e s z t é n y e k seg í t ségéhez ," a „ M a g y a r o k 
N a g y a s s z o n y á h o z ! " 

Eszre vételek a tanitórendnek a congruáról 
szóló memorandumára. 

IX. 

Nem sok mondani valónk van még a memorandum 
egyéb részeire sem. Azokra, t. i. ahol a czélszerüség, mél-
tányosság és a pénzügyi képesség szempontjairól van szó, 
melyek a memorandum írói szerint a congruához járulás-
sal való megterheltetés ellen szólanak, ha e megterhelést, 
mint a memorandumban mondatik: „a jogi szempont 
megengedné is." 

Eme szempontokból a tanügy érdeke, a tanitórendek-
nek ez érdek kielégítésének igénye miatt folyton növekvő 
terhei forognak szóban. 

Nem kicsinyeljük a tanitórendek ebbeli feladatát ; 
nem tagadjuk az ez irányban rájok rótt kötelezettségek 
terhes voltát. S ugy hiszszük, biztos meggyőződésünk, 
hogy e feladat, e kötelezettség kellő méltánylásban része-

sül mindazok részéről, kik a congrua-ügyhöz határozólag 
hozzászólni hivatvák ; mert a kath. tan- s nevelésügynek 
a hivek lelkészi gondozásával egyenlő fontosságú szükségét 
és jelentőségét mindazoknak be kell látniok, kik a kath. 
ügy javát igazán szivükön viselik. Erős meggyőződéssel 
hiszszük, nem is kívánnak azok a lelkészi congrua javí-
tásának czéljára egy fillért sem elvonni, mely a kath. 
tanügy hátrányára vonatnék el. De maguknak a tanitó-
rendeknek érdeke, hogy kimutatva legyen : ily hátrány 
származnék-e csakugyan, ha a congruához hozzájárulniok 
kellene. 

A tanitórendek érdeke, hogy ne tartsák „fölösle-
gesnek számokban is kifejezni", mire van okvetlenül 
szükségük a tanügy érdekében, s miképp nem áldozhatnak 
ez érdek kielégítése mellett a lelkészkedő papság anyagi 
helyzetének feljavítására is. Az ő érdekök mindezt jöve-
delmeik s terheik hiteles kimutatása, tehát összeírása által 
nyilvánvalóvá, kétségtelenné tenni. Nem vonni ki tehát ma-
gukat azon intézkedés hatálya alól, mely a főpapi java-
dalmak jövedelmeinek hiteles összeiratása iránt megtéte-
tett s megtétetik. Es ismételjük, méltányos, jogos érdekeik 
okvetlenül figyelembe fognak vétetni. Mert a kath. tanügy 
nem kevésbé fontos a katholiczizmusra, mint a lelkészek 
felsegélése. 

Ekképp nem is tesznek a visszaállító kir. oklevél 
tartalma, nem a tanitórendek javainak alapitványszerü 
rendeltetése ellen azok, kik a tanitórendeknek a congrua fel-
javitá8Í ügyéhez való bevonását a január 17-i közös ta-
nácskozmány megállapodása szerint, vagyis oly módon 
kívánják, hogy a tanitórendek javadalmi jövedelmei 
szintén hitelesen összeirattassanak, s e hiteles összeírás 
eredménye legyen irányadó olyképp, hogy ha e szerint a 
tanügyi czélok koczkáztatása, hátránya nélkül ama jöve-
delmekből a lelkészek felsegélésére is juthat valami, hát 
jusson is. Látni való, hogy ekképp „a nevelés és közokta-
tás főczélját meggyengíteni" senki sem akarja, éppen ugy, 
mint a memorandum írói szerint II. Ferencz sem akarta 
meggyöngíteni azt ; s ha az ő intézkedésében megelége-
déssel emelik ki ez óvó figyelmet, nyugodtak lehetnek 
ugyanefelől most is a congrua-ügy intézőinek részéről. 

Nem tesznek ők Ferencz király ama szándéka ellen 
sem, melylyel „rendeleteinek pontos végrehajtását szivére 
köti mindazoknak, akiket illet", „quatenus praesentem 
salutarem ordinationem Nostram ad amussim observare 
noverint ; neque eadem quaque ratione contravenire prae-
sumant" ; „hogy jelen üdvös rendelkezésünk pontos meg-
tartását kötelességüknek ismerjék, s azok ellenére semmi-
képp se cselekedjenek." Valóban, mi is ugy tartjuk a 
memorandum íróival, „nem lehet kételkednünk, hogy a 
nagyméltóságú püspöki kar ma is ily meggyőződést táp-
lál, és élénken óhajtja, sőt elvárja, hogy a tanitórendek 
jövedelmei az adományozó fejedelem intentiójához képest 
alapitványszerü rendeltetésökre fordíttassanak." Igen ; ezt 
óhajtha, ezt várja, helyesen és jogosan, a püspöki karral 
mindenki. 

Miben áll pedig ez alapitványszerü rendeltetés, „az 
adományozó fejedelem intentiójához képest" is, az elő-
adottakban kimutattuk. 

Es megmondják ezt azon jelentőségteljes fogadalom-
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szerű igék is, melyek az apáti megáldásnál felhangzanak : 
„Vis res monasterii tibi commissi fideliter custodire et in 
usus ecclesiae, fratrum, pauperum et peregrinorum distri-
buera ? Volo." „Akarod-e a rád bizott monostor vagyonát 
hűségesen megőrizni, az egyház, a testvérek, a szegények 
és utasok javára megosztani ;" szól a kérdés az egyház 
részéről az uj apáthoz, ki feleli: „Akarom." — Az egy-
ház, a testvérek, a szegények java: a szerzetesrendi 
vagyon felhasználásának ez változhatlan erősségű törvé-
nye. Az egyház szegényebb szolgáinak, a paptestvéreknek 
felsegélése tehát e törvénynél fogva sem lehet a szerze-
tesrendekre nézve idegen czél. 

Azon meggyőződést tápláljuk azért mi is, hogy a 
lelkészi kongrua rendezésénél, illetőleg feljavításánál, „az 
egyház és állam érdekében", a „szeretet és áldozat" e 
munkájában ott lesznek a tanitórendek is. 

Magyar püspök föp. szózata Amerikában élő 
híveinek papságához. 

Magyarországot, a tejjel-mézzel öntözött Kánaánt, a 
szabadelvű gazdálkodás oly „czifra nyomorúságba döntötte, 
hogy évenkint 25—30,000 ember vándorol ki, mert itthon 
nem képes megélni. 

Ezek a kivándorlottak, kivált a kik Amerikába ván-
dorolnak ki, hivek maradnak a külföldön is nemcsak egy-
házukhoz, de még magyar hazájokhoz is, abban az érte-
lemben, hogy keresetöket rendesen haza küldözgetik s 
eddig legalább maguk is idővel visszatérnek az őshazába 
dolgozni, küzdeni és meghalni. 

Legszivósabbak az Amerikába kivándorolt ruthén 
ajkú hitsorsosaink és honfitársaink. Ezek még papokat is 
itthonról visznek ki maguknak. Es nekik erre nagyobb 
szükségök van, mint a latin szertartáson levő kath. kiván-
dorlottaknak, a kik ott teljesen szervezett lelkes katholi-
kus hierarchiát és lelkipásztorkodást találnak halhatatlan 
leikök üdvössége számára. A gör. katholikus ruthének 
Amerikában a moszkovita schisma várja csábításainak 
egész szervezetével. 

Az Amerikába kivándorolt magyarországi ruthén 
hivek és papság e kényes és fenyegett helyzete birta a 
munkácsi egyházmegye tudós és lelkes főpásztorát, dr 
Firczak Gyula püspök urat arra, hogy amerikai híveinek 
papságához a következő buzdító és megerősitő főpásztori 
levelet intézze : 

Nagyontisztelendő lelkész urak ! 
Krisztusban kedves fiaim ! 

A mustármagból, mely a legkisebb a magok között, 
terebélyes fa nő, Urunknak Megváltónknak a tanításából is, 
az ő és egyszerű apostolai által kezdett, emberileg oly 
annyira csekély kezdetből a századok folyamán a világot 
magában ölelő világegyház jött létre. A názárethi vélt 
ács fia és a tudatlan halászok olyan intézményt hoztak 
létre a katholikus egyházban, melynek mása nem talál-
ható. De mi által lett a csekély magból ily nagy fa? 

Miként lett a csekély kezdetből oly nagygyá a kath. 
egyház? Egyiket is, másikat is a növés, a folytonos nö-
vekedés tette nagygyá. 

És mi okozta a növekedést? 
Fontos és okadatolt kérdés, de könnyű reá a felelet. 

A történetben fel van tüntetve, ott látjuk, mi okozta az 
egyház terjedését, folytonos növekedését, t. i. Jézus Krisz-
tusnak, az apostoloknak s ezek folytonos utódainak a 
prédikálása, hithirdetése. E hirdetés által szerzett Jézus 
Urunk magának tanítványokat, s ő viszont igehirdetésre 
tanának a hirdetésére küldötte az apostolokat s azoknak 
mindenkori utódait. „Elmenvén1) tehát, mondotta ő, ta-
nítsatok minden nemzeteket, megkeresztelvén őket az 
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket 
megtartani mind, amiket parancsoltam nektek, és ime én 
veletek vagyok minden nap a világ végezetéig." És e 
szavakkal az isteni Üdvözítő nemcsak hatalmat adott 
tanítványainak s azok mindenkori törvényes utódainak, de 
egyszersmind óriási kötelmet szabott eléjök és nehéz 
i szigorú parancsot adott nekik. Hogy mi e parancs, nem 
szükséges említeni sem, mert nagyon ismeretes mindnyá-
junk előtt, hogy ez az ige-, a hithirdetés, a prédikálási 
kötelem. De épp ugy ösmeretes előttünk az is, mily szigo-
rú kötelem ez. Krisztus Urunk apostolokat választott, 
apostolait személyesen oktatta, őket kiváló hatalmakkal 
ruházta fel ; s mindez azért történt, hogy ők az ő szent 
hitét és tanát hirdessék. 

Igaz ugyan, a főczél az emberi nem megváltása, a 
lelkek üdvössége, de ne feledjük, hogy mindennek az 
elérésére az egyedüli, engedetlen eszköz : az igehirdetés, 
a prédikálás. „Minden,2) a ki segítségül hívja az Ur ne-
vét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül, a kiben nem 
hisznek ? vagy hogyan hisznek annak, kit nem hallottak ? 
Es hogyan fognak hallani tanitó nélkül . . . A hit hallás-
ból, a hallás pedig Krisztus igéje által", mondja a szent-
írás, s megerősítésül visszhangozza a józan emberi ész, 
mert hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek, lehetetlen 
üdvözülni, a hit pedig hallásból, az igehirdetés a prédi-
kálás hallásából és hallgatásából származott rendszerint 
egyes egyedül és kizárólag mostanáig, és származik napja-
inkban is. 

Hármas a hatalom, melylyel Üdvözítőnk apostolait 
és azok törvényes utódait fölruházta, u. m. igehirdetési, 
kegyosztói és kormányzói hatalom. És e három között az 
első és már e miatt is a legfontosabb az igehirdetés 
hatalma és kötelme. 

Szent Pál apostolnak tiszta fogalma volt kétségbe 
vonhatatlanul az igehirdetési hatalom fontosságáról és a 
többieket fölülmúló méltóságáról a mit eléggé tanúsítanak 
következő szavai, melyeket Korinthus város keresztény 
lakóihoz intézett : „nem keresztelni3) küldött engem Krisz-
tus, hanem az evangéliumot hirdetni. 

De ugyanezen sz. Pál ismerte és nagyon ismerte 
azon roppant nagy kötelességet, mely az apostolok s azok 
törvényes utódaira, mint a kik részesek az igehirdetési 
hatalomban, ez által háramlik. A lehető legnagyobb bi-
zonysággal tanúsítják azt következő szavai : „ha az evan-
géliumot4) hirdetem, nem dicsőség én nekem, mivel a 

ï) Máté 28, 19—20. 
2) Róm. 10, 1 3 - 1 6 
3) I. Kor 1, 17. 

I 4) I. Kor 9. 16. 
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kötelesség kényszerit engem, és jaj nekem, ha az evan-
géliumot nem hirdetem." 

Ily kiváló hatalom és kötelem tehát az igehirdetés. 
E hatalomnak és kötelemnek részesei a papok, akik 

törvényesen fölszentelve és az igehirdetésre küldve vannak. 
A pap a fölszentelésekor nyert papi rendjénél fogva is 
arra van hivatva, hogy igehirdető legyen, hogy hirdesse 
az örök élet igéit az embereknek, a halhatatlan lelkeknek, 
hogy ekként és ez által üdvösségüket munkálják és e 
földi élet elmultával el is nyerjék azt. 

(Vége köv.) 

Egyl iáz i Okmánytár. 
D E C R E T U M 

NEAPOLITANA SEU LYCIENSIS 

BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS VEN. SERVI DEI 

BERNARDINI REALINI 
SACERDOTIS PROFESSI E SOCIETATE IESÜ 

SUPER DUBIO 
An, et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum 

de quo agitur ? 

Quam alte sibi in animo baereret Apostoli praece-
ptum : In omnibus teipsum praebe exemplum bonorum 
operum, Ven. Bernardinus Realinus, rebus totius vitae 
naviter sancteque gestis, luculenter prodidit. Is enim do-
mo cum primis honesta, anno a partu Virginis millesimo 
quingentesimo tricesimo, natus, pueritiam pientissime tra-
duxit; emensusque, conspicua quum doctrinae tum virtu-
tis laude, studiorum rationem, quamquam publicis mune-
ribus summopere distinebatur, a peculiari tarnen christia-
nae morum integritatis studio numquam vel abduci vel 
deflecti passus est ; sive pluribus in regione padana prae-
fecturis, vix ex ephebis excedens, perfungeretur praetoria 
auctoritate ; sive Neapolim digressus vicariam operam 
nonnullis oppidis instituendis atque temperandis impende-
ret. Cum annum autem aetatis ageret quartum et trige-
simum, humanis rebus nuncium remisit, inque Societatis 
Iesu, quam diligebat eximie, sinum confugiens, religiosae 
perfectionis sie cursum arripuit, ut perbrevi in ea sum-
mus evaderet; atque, in omne divinae gloriae incremen-
tum et animarum lucrum unice intentus, vir apostolicus 
et haberetur et ceteris ad exemplum continenter praelu-
ceret. Tanta enim omnigenae virtutis, caritatis praesertim, 
cordis demissionis, Deum orandi studii, suique despicien 
tiae gratia valuit, quanta aliorum mentes, supra quam 
cuique credibile est, in sui admirationem abripere et in-
gentem sibi famam vel in dissitis excitatam nationibus 
conciliare posset. Quo factum, ut non modo Bellarminus 
aliique Patres Cardinales, Reges Poloniae et Galliarum, 
Duces Parmae, Mantuae et Vindeliciae, innumerique viri 
dignitate et virtute praestantes, ei multum, datis litteris, 
tribuerint, eiusque consiliis, in dubiis dirimendis, vel ma-
xime exquisitis sese crediderint; sed etiam Paulus V. 
Pontifex Maximus, meritis virtutes eius egregias ornave-

rit laudibus, seque Bernardini precibus commendatum 
baberi haud semel voluerit. Immo ita omnium oculos in 
se converterat, ut ipsi religionis hostes eum vel inviti 
demirarentur et praeclarioribus accenserent Christi mi-
nistris, qui divinae lucis donis cumulati, nec plausu ho-
minum nec conviciis moti, nihil spectarent impensius, 
quam ut imagini Filii Dei conformes fierent, omnes laeto 
animo obirent labores et in id unice conferrent ingenium, 
quo vel durissima aliorum corda sibi demeriti, ea ad pie-
tatis cultum inflexa, quibus possent viribus, indesinenter 
adducerent. Gloria autem, quae, teste Hieronymo, virtu-
tem quasi umbra sequitur, uti vitae fuerat comes, ita 
nedum non intercidit, sed, caelestibus suffulta charismatis, 
latius in dies mirifice percrebuit, post beatissimum Realini 
exitum, qui laboribus potius quam senio confectus, anno 
MDCXVI, postridie calendas iulias, ipso Dominae Nostrae 
Mariae Hospitae festo, quam ille, ceu filius dulcissimam 
matrem, coluerat studiose, Aletii caducam vitam cum 
aeterna commutavit. Quin etiam sepulcrum innumeris est 
auetum honoribus, ob populorum concursum ac superna 
quoque prodigia, quibus Deus servi sui virtutis fidem 
fecisse ferebatur. Adeoque omnium insederat animis eius 
sanetitatis validaeque apud Deum tutelae opinio haud 
paucis comparata miraculis, ut Lycienses morientem ad-
huc Realinum sibi patronum inclamarent et deligerent, 
atque ad eum testimonium a Christo editum passim trans-
ferrent : Qui credit in me, opera quae ego facio et ipse 
faciet. 

Quapropter ipsius Beatificationis causa, apud Sacram 
Rituum Congregationem his omnibus haud immerito per-
motam, institui coepit ; sumptisque probationibus ad iuris 
normám exactis, controversis rite expensis, caeterisque 
omnibus absolutis, quae ex recepta consuetudine et Sum-
morum Pontificum decretis praemittenda exhibentur, de 
singulari vitae ratione, integris moribus exemiisque gestis, 
quibus ven. Bernardinus inclaruit. Ecclesiaeque exemplo 
fuit et adiumento, disquisitio firmata est; et fel. rec. Leo 
Papa XII illius virtutes heroicum attigisse culmen so-
lemni sanxit decreto, pridie calendas sextiles anno 
MDCCCXXVIII. — Ad perficiendam deinde disceptationem 
de miraculis, quae, sequestro ven. Dei servo, patrata tra-
debantur, septies actum : nempe duplici antepraeparatorio 
coetu apud cl. me. Cardinalem Carolum Sacconi, caussae 
Relatorem, XII calendas augusti anno MDCCCLXVIII, et 
denuo, resumpta caussa, XVII calendas septembres anno 
MDCCCXCII penes Cardinalem Caietanum Aloisi Masella, 
S. R. C. Praefectum Caussaeqae Ponentem, in Cardinalis 
Sacconi vita defuncti locum suffectum ; triplici autem 
praeparatorio conventu in Apostolicis Vaticanis Aedibus, 
pridie idus ianuarias anno MDCCCLXXV ; pridie calendas 
martias anno MDCCCXCIII. et IV nonas augusti eodem 
anno ; demum coram Sanctissimo Domini Nostro Leone 
Papa XIII in iisdem Vaticanis Aedibus pridie calendas 
maias an. MDCCCLXXVIII, et tertio idus martias anno 
MDCCCXCIV, novissima de miraculis disquisione rite ha-
bita, in qua et Rmi Cardinales et Patres Consultores hu-
ius Sacrae Rituum Congregationis, ad generalia comitia 
rursum coacta advocati, suffragium singuli protulere. San-
ctitas vero Sua, omnium audita sententia, in re tanti pon-
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deris non illico mentem declarare censuit, adhortata in-
terea omnes vehementer, ut in gravissimo hoc iudicio 
supernae claritatis auxilium effusis precipus enixe efflagi-
tarent. Hodierna autem die feria tertia a Dominica XXYI 
post Pentecosten, qua festum S. Stanislai Eostkae e So-
cietate Iesu percolitur, Eucharistico sacrificio religiosissi-
me litato, Pontificio solio in hac Yaticani aula assidens, 
ad se accersiri iussit Rmum Cardinalem Caietanum Aloisi-
Masella, Sacra Rituum Congregationi Praefectum et Cau-
sae Relatorem, una cum R. P. Augustino Caprara Sanctae 
Fidei Promotore, meque infrascripto Secretario, iisque 
adstantibus solemniter pronunciavit : Constare de duobus 
propositis miraculis ; nimirum de primo, quo Infans 
Iosepli Rigliani, acuto et gravissimo abdominis morbo 
consumptus, iamque a novem Jioris adstantium iudicio 
habitus ut mortuus, imploratis ab eius matre Venerabilis 
Bernardini suppetiis, illico perfecte sanus materna ubera 
petiit ; ac de altero, quod sic effertur : Tater Antonius 
Grassi e Societate Iesu inveterata et incurabili fistula in-
testini recti laborans, quae ferro et igni restiterat, dum 
asportandis Ven. Bernardini sacris lipsanis operam prae-
stat, illico, perfecte consanatur, nullo remanente cicatricis 
vestigio. 

Hoc insuper Decretum in vulgus edi et in Acta 
Sacrorum Rituum Congregationis ref'erri mandavit, idibus 
novembribus, anno MDCCCXCIV. 

CAIETANUS Card. ALOISI-MASELLA, 
S. R. C. Praefectus. 

L. * S. 
ALOISIUS TRIPEPI, S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Budapest, decz. 1. Mit csinálnak protestáns atyánk-

fiai otthon? I. — 
Bajos volna erre rövid feleletben válaszolni ; azért 

hát sorba vesszük az atyafiakat, fészkek, azaz a protes-
táns közélet hirmondó közegei, a protestáns lapok sor-
rendje szerint, a sárospatakit szerencsi rendes levelezőnk 
tollára bizva,x) a kolozsvárit pedig t. kollegánk, a „Köz-
művelődés" külön gondviselésében hagyva. Marad tehát 
egyelőre végezni való Dunáninnen, a „Debreczeni Prot. 
Lap" és a budapesti „Protestáns egyh. és isk. Lap"-pal. 
Dunantulra ezúttal nem rándulunk át. 

Szó a mi szó, de mi már csak Debreczennél kezd-
jük. Ez a magyar protestáns világ középpontja, a magyar 
kálvinizmus Rómája. A debreczeni lap nov. 24-iki számá-
ban két érdekes vezérczikkel találkozunk : az egyik a 
polgári házasságról és annak alkalmából a magyar pro-
testántizmus agendáiban szükségessé vált változtatásokról, 
a másik „Viribus unitis" czim alatt a prot. főiskola-ügy 
vajúdásairól mutat be egy, részleteiben igen érdekes 
képet. 

„A polgári házasságról" czikkező Gulyás Elek, kis-
újszállási „ev. ref. lelkész" ur igy kezdi: „Optimista 
vagyok." Tehát, a mint látszik, pompásan indul a dolog. 

l) Kíváncsiak vagyunk, hogy az ily telefon beválik-e ? 
A szerlc. 

Mi is azt mondjuk rá : praestanter ! Az ilyen urakból 
válnak a legpompásabb pessimisták. Optimistaságát, mely 
„teljesen bizik" az ő egyházuk „jelenében és jövőjében" 
és ez utóbbit, már t. i. a jövőt „fényesnek és dicsőnek" 
látja, avval okolja meg, mert úgymond, a protestántiz-
musban „olyan erő és hatalom van, — a hit, az igazság 
és szabadság hatalma, — a mely nagyobb az állam, na-
gyobb a tudomány és művészet hatalmánál is." Mit akar 
itt a „művészet", nem tudjuk, csak sejtjük. Es egyáltalá-
ban véve, mire való a protestáns hit és szabadság hány-
torgatása, — mert igazság bizony-bizony kevés lakozik ő 
benne — szemben a tudománynyal és az állami hatalom-
mal ? Hisz csak nem képzel el a czikkiró lehetségesnek a 
protestáns hitre és szabadságra nézve helyzetet, a mely-
ben neki a „tudomány"-nyal és a jogában levő „állam"-
mal kell megküzdenie — az „erő és a hatalom"-nak a 
protestántizmus részén való kimutatása végett ? Hisz ak-
kor a protestántizmusban egy csepp igazság se lehet. 
Kérem, hit és szabadság, mely az igazi „tudomány"-nyal 
szemben az ő állitólagos „erejével" és „hatalmával" het-
venkedik, csak vakbuzgó, csak álhit lehet és szabadoncz 
egyéni garázdálkodás az objektiv igazsággal szemben. De 
hagyjuk őket. Rég megmondta már Tamásfy az atyafiak-
nak, hogy — nehéz nektek „farkasnyak it húzni az igaz-
ság"-gal ! 

Nagyon érdekes a polgári házasság, zsidó-vallás 
recfepcziója és minden hitvallástól való elszakadhatás 
„szabadságát" jelentő „egyházpolitikai" iránynyal szemben 
a „Debr. Prot. Lap "-nak tapsra és meghódolásra intő 
szózata avval a megokolással, hogy „Legyetek tökélete-
sek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes." Hát szívesen 
konczédáljuk, hogy a mi a polgári házasságot illeti, hát 
az teljesen megüti azt a mértéket, melyet Luther a há-
zasság „tökéletességére" nézve felállított, azt tartván és 
hagyván örökségbe prot. atyánkfiainak, hogy a házasság 
csak „weltlich, menschlich Ding" — mint akármely adás-
vevési szerződés. De már abban szabad legyen kételked-
nünk, hogy akár Luther, akár Kálvin valaha megenged-
hetőnek tartották volna a zsidó-vallás befogadása vagy az 
atheizmus szabadsága mellett a szentirással korteskedni s 
azt mondani: törődjetek bele, atyámfiai, sőt viduljon fel 
lelketek egy „fényes és dicső jövő" várásában a zsidó 
vallás befogadása és a vallástalanság felszabadításának 
alapján, mert ez oly „állami fejlődés és előrehaladás" vagyis 
tökéletesség, a melyről írva vagyon : „Legyetek tökéle-
tesek !" 

Debreczen, Debreczen ! Mindent elvártunk volna tőled ; 
csak azt nem, hogy a keresztény vallás erkölcsi fenségé-
nek magasztos maximáját, a „legyetek tökéletesek, mint 
a ti mennyei atyátok" az elzsidósodás és elistentelenedés 
szabadságának ajánlására fogod valaha felhasználni. Inci-
piunt iam fieri, fieri quae posse negabam. A protestan-
tizmus alatt megmozdult a talaj, a maga őseredeti 
princzipiuma, az egyéni tetszés és önkény, teljes és vég-
leges végrehajtást követelve. Es ez a princzipium, — akár-
hogy kapálózzanak, majd ellene az optimistákból pessi-
mistákká válandó debreczeniek, — elfogja nyelni a 
positiv és egyházas protestántizmust s elsülyeszti az 
általános „protestáns" vallástalanság mélységes tengerében. 
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Debreczenben a Révészek öröksége nagy és erős. 
Nemcsoda tehát, ha czikkiró Révész Imrével nyugtatja 
meg magát és hitfeleit a „polgári házasság" miatt. Ré-
vész Imrének protestántizmusa a „tudomány és evangéliumi 
prot. vallás szempontjából" alapos kifogást nem volt 
képes tenni, sőt mint segitséget a „klérussal való sok 
v esződéseik"-ből való kimenekvésre melegen üdvözölte 
azt. Debreczennek nem levén kifogása, Kis Ujszállásnak 
sem lehet, s azért czikkiró Révész Imre eljárásának fona-
lán tovább menve indítványozza, hogy az ev. ref. eklézsia 
fogadja el Révész Imre 1872-iki előadása alapján a 
„franczia reformált egyháznak azt a határozatát, hogy 
a polgárilag megkötött házasság egyházilag is megköt-
tessék, vagy más szavakkal : az olyan református ember, 
a ki polgárilag megkötött házasságának egyházi szertartás 
szerinti megáldását mellőzi, nem t a r t a t i k a r e f o r m á t u s 
egyház jogképes t ag j ának s presbyterségre stb. nem 
választható.11 

Ne neked — „polgári házasság !" Ime, hogy vedlik 
át az optimista egyetlen egy fordulattal pessimistává ! Ime, 
mily és mennyi tökéletesség rejlik — az „evangyéliomi 
tökéletességben 1" Atyámfiai, hát még most is csodálkoz-
tok azon, ha mi katholikusok ebből a „zsidó-keresztyén" 
és vallástalan szabadság „tökéletességében" nem kivánunk 
részesülni ?! ? ? 

Budapest, decz. 3. Két szellemóriás mérkőzése. — 
A képviselőház decz. 1. ülése érdekes epizóddal 

kezdődött. A katholikus Ugrón és a protestáns Szilágyi 
mérték össze gúnyos leikök erejét a valláspolitikai tvények 
bukása, illetve fentartása ügyében. Az egész incidens tör-
téneti nevezetességű s azért szórói-szóra ide iktatjuk azt. 
A szükséges észrevételek, majd ha eljön az ideje, később 
fognak következni. Most csak álljon itt a fölöttébb érde-
kes esemény képe, a mint azt Ugrón és Szilágyi ősere-
jöknek szikrázó vagdalkozásával a magyarság történetének 
egy érdekes lapjára felkarczolták : 

„ Ugrón Gábor: Az elnökhöz intéz kérdést. A kép-
viselőház már 5—6 hét óta átküldte a főrendiháznak a vallás 
szabad gyakorlásáról és a zsidó vallás reczepcziójáról szóló 
törvényjavaslatokat szives hozzájárulás végett. A parla-
menti rendszer követelménye, hogy a törvényhozás két 
háza egymás iránt kellő figyelemmel járjon el és hogy 
a mikor a két ház egymással érintkezik, közéjük semmi 
jogtalan befolyás ne hatolhasson. Csorba az a képviselőház 
tekintélyén, ha megkereséseit a főrendiház elnöke nem 
terjeszti a törvényhozás másik háza elé. Nem tudja, hogy 
mi indíthatta a főrendiház elnökét arra, hogy a főrendi-
háznak be nem jelentette a képviselőház által átküldött 
javaslatokat ? Nem lehet, hogy a parlamenti életben 
egyetlenegy elnök is magának a testületnek jogait uzur-
pálja és azt bitorolja. (Ellenmondások és zaj a jobbolda-
lon.) Nem lehet, hogy azokat taktikai czélokra felhasz-
nálja. Az országgyűlés két házának érintkezésénél meg 
kell lenni annak a simaságnak, annak a folytonosság-
nak, melyet kölcsönös tekintélyük érdekében megkívá-
nunk. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) Ezért kérdi a kép-
viselőház elnökét : mi történt és mi oka ennek a ké-
sedelemnek ; a képviselőház elnöki irodáját terheli-e a 

késedelem, vagy pedig annak oka másutt van, hogy ezt 
a törvényjavaslatot a főrendiházban még máig sem vették 
tárgyalás alá? 

Bánffy Dezső báró elnök : Tudomására hozza a ház-
nak, hogy a képviselőháznak az emiitett két törvényja-
vaslatra hozott határozatát késedelem nélkül átküldte a 
főrendiházhoz. Hogy pedig a főrendiház elnöke nem ter-
jesztette a főrendiház elé a javaslatokat, ennek megbirá-
lása kivül esik a képviselőház jogkörén. 

Szilágyi Dezső: Kéri Ugronf mérsékelje türelmet-
lenségét addig, a mig a főrendiház a javaslatot elfogadja. 
(Derültség.) Különben nem történt semmi fennakadás, 
mert hiszen a főrendiház bizottsága késedelem nélkül 
tárgyalás alá vette a két javaslatot s el is fogadta. Em-
lékezteti Ugront, hogy a főrendiháznál más törvényjavas-
latok is hosszabb ideig várakoztak a tárgyalásra, de azért 
ezt idáig senki sem hozta összefüggésbe idegen hatalom 
betolakodásával. (Derültség a jobboldalon.) 

Ugrón Gábor : Azért várja türelmetlenül a két ja-
vaslat sorsát, mert nem szereti, hogy azokat sokáig tart-
ják a siralom-házban s mert kegyetlenség a kivégzendőt 
éppen halálvivódásai között sokáig őrizni a leverő sors 
tudatában. Másnemű törvényjavaslatok tárgyalása iránt 
azért nem érdeklődött, mert azokkal kapcsolatban nem 
volt előttünk egy szintén siralomházba helyezett kabinet, 
(Nagy derültség balfelől.) melynek halála napját csak 
azért nem határozták meg, mert nem tudják még, hogy 
melyik temetőbe temessék el. (Derültség balfelől.) Mint-
hogy fülig egy felekezetet sem akarnak megsérteni azzal, 
hogy az ő temetőjébe ássák, tehát a felekezetnélküliség 
temetőjébe fogják elhantolni. (Elénk tetszés és derültség a 
szélsőbalon.) 

Szilágyi Dezső : Csak annyit óhajt megjegyezni, hogy 
mindenki a saját türelmetlenségére nézve azokat az oko-
kat adja elő, a melyeket ő elmondandóknak tart. A kép-
viselő ur lágyszivüségét hozta fel, a mely nem akarja, 
hogy azok a törvényjavaslatok sokáig a siralomházban 
legyenek. Ez a nemesszivüség vezette azonban őt akkor 
is, a mikor azokat már itt akarta volna előzetesen elte-
metni. Ugronnak második türelmetlensége az, hogy nem 
tudja kíváncsiságát fékezni az iránt, hogy a kabinetet 
hová fogják eltemetni, mert ő azzal, hogy el fogják temet-
ni, már megvigasztalta magát. De, ha ez a vigasztalás 
nem volna meg, akkor látnánk még csak igazán topor-
zékoló türelmetlenséget. Különben bármi sorsa lesz is e 
kabinetnek, egy dolog bizonyos s ez az, hogy azok a 
szabadelvű eszmék, a melyeket azok a törvényjavaslatok 
magokban foglalnak, nem fognak sirban maradni, hanem 
előbb-utóbb diadalmaskodnak." (Elénk helyeslés és taps 
jobbfelől. Zaj a szélsőbaloldalon.) 

Berlin, nov. 27. Liberális dicsekvés a porosz állam 
paritásosságával — abból az alkalomból, hogy most egy-
szerre két „katholikus" államminisztere van Németország 
protestáns császárjának, kissé kezd a nevetségesbe át-
csapni. A szabadelvű sajtó valóságos leczkét olvas fel a 
Centrumnak a megelégedés kötelességéről s minden pa-
nasz köteles elnémitásáról, mert nemcsak Bismarck utódja, 
a reichskanzler, hanem Poroszország igazságügyminisztere 
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is — katholikus. Nos, hát Hohenlohe katholikussága 
eléggé ismeretes a vatikáni zsinat idejéből és a döllinge-
rianizmus történetéből, meg a megtébolyodott II. Lajos 
király vallásügyi hóbortos politikájából. No de Schönstedt 
igazságügyminiszter is, kiáltja a liberális tábor, katholi-
kus ! Mit akartok még többet ? ! . . . Nekem ugy tűnik 
fel az egész dolog, mint mikor egy valaki, akit ugy ne-
veznek, hogy adós, valakinek 1000 márkával tartozik, ha 
20 márka törlesztést lefizetett, hát egyszerűen 1000 már-
káról kiván nyugtatványt. A szabadelvű lapok rettenete-
sen haragszanak a kath. sajtóra azért, mert ez az uj 
igazságügy miniszter, dr Schönstedt katholikussága után 
utána nézett, hogy megtudja, milyen „jó" katholikus a 
porosz király uj „katholikus" minisztere. Hiába harag-
szik a szabadelvű sajtó, mert a dolog megérdemelte a 
fáradságot, hisz kisült, hogy Schönstedt miniszter ur ka-
tholikus ugyan — névleg, de lelkében megszűnt az lenni, 
miután gyermekeit mind a protestáns vallásban nevelteti. 
Ilyen „katholikusok" kellenek a protestáns császárságnak ! 
A szabadelvű sajtó a kath. sajtó felfogását, mely szerint 
katholikus ember kath. ember tartozik lenni teljes meg-
győződésével és egész életével, „naiv" és „gyermekes" 
felfogásnak nevezi. Nos, hát legyen ez a felfogás „naiv" 
is, „gyermekes" is ; — de mindenesetre alapos és igaz. 
Vagy mi haszna lehet a hazának a névleges hazafiakból, 
kik külsőleg a haza polgáraihoz számíttatják magokat, 
de bensejökben s egész életök iránya által a haza fel-
bomlásán fáradoznak ? ! Sajnos dolog, hogy Poroszország 
felsőbb katonai s állami hivatalnoki köreiben az ily am-
phibiumok igen gyakoriak. Névleg a katholikusok közt 
szerepelnek ; de tényleg a protestántizmusnak élnek, szol-
gálnak, robotolnak. S mióta a katholikus Bajorországot 
az éjszaknémet tanár-invázió elfoglalta,- azóta az ily ka-
tholikusok Bajorországban is megteremnek. Igazi hazája 
azonban a hittagadás ily alattomos fajának Poroszország. 
Ott az oly családapákra, kik gyermekeiket protestáns val-
lásban neveltetik, ut figura docet, praemium van kitűzve ; 
ellenben irgalmatlanul elcsapnák az oly protestáns vallású 
katonatisztet, aki gyermekeit kath. vallásban merné ne-
veltetni. És ezt paritásnak nevezik a porosz és az elporo-
szosodott bajor urak ! Isten óvjon meg minden országot 
az oly paritástól, melynek mértékét protestáns emberek 
szabják ki a katholikusoknak ! T. 

V E G Y E S E K . 
— Szemle a szabadkőművesek felett. A „M. Á." és 

utána a „F. N." a van Dalen-féle, Lipcsében 1895-re ki-
adott Szabadkőműves Naptárból kimutatták, hogy Magyar-
országban hány páholy s hány . •. testvér dolgozik a 
keresztény vallás ellen. 44 páholy 2529 testvérrel. 
Budapesten dolgozik összesen 13 páholy. T. laptársaink 
elfeledtek reflektálni arra. hogy mi lenne, ha Budapesten 
a l3 páholylyal szemben 13 kath. kör, 13 páli szent 
A incze-egylet és 13 szent Erzsébet jótékony egylet állna 
szemben és működnék legalább is minden plébánia terü-
letén egy-egy. 

— Áz apostoli király engedelmével. A pozsonyi „W. 
Grenzbote" vasárnapi számában nagy örömmel hirdette-
tik, hogy a pozsonyi primási palota megvételétől az ott 
alakult katholikus consortium elüttetett az ugyanottani 
takarékpénztár által, mert ez amannál többet igért a neve-
zett palotáért, a melyet, azt mondják, „kulturális czélra" 
akarnak felhasználni. Pozsonyi levelezőnk irja, hogy a 
hosszú idő óta használatlanul hevert palotát nemesebb 
czélra nem is lehetne forditani, mint ha azt központi 
katholikus egyleti házzá átalakítják, s abban a kath. ka-
sino, páli sz. Yincze-egylet, legény-egylet s a többi kath. 
egyesületek központi elhelyezést nyernek. A másik terv 
határozottan katholikusellenes. Mert mit szándékoznak 
tenni a primási palotával? Kulturális czélra akarják fel-
használni. Ezen czélok közt emiitik, hogy városháza lesz 
belőle, vagy a III. „állami" egyetemet fogják belé tele-
píteni, vagy, művészeti előadások, konczertek stb. előadá-
sára fogják forditani. Kérem, a táncz is művészet ! És 
azt hiszik, hogy ez a katholikusellenes terv megnyeri az 
apostoli király engedelmét. Furcsa dolog lenne igazán, ha 
ott, hol halhatatlan emlékű prímások halhatatlan lelke 
imádkozott valaha az országért, „állami" egyetemnek ka-
thedráiról az emberiség majom eredetét hirdetnék, vagy 
könnyelmű zenére a korrupczió tánczát járnák az elfajult 
nemzedékek. Es mindez — az apostoli király engedelmé-
vel! Kath. egyleti ház legyen belőle! E mellett kell 
maradni ! 

— Az ötvenéves aranygyapjas apostoli király. Nem-
csak katholikus hite, nemcsak apostoli czime, nemcsak 
koronázási esküje, hanem még aranygyapjas lovagrendi 
állása is arra kötelezi a királyt, hogy az elkeresztényte-
lenedés tvjavaslatait ne szentesítse. Mikor 1844. nov. 24-én 
Ferdinánd király ő felsége, a jelenlegi királynak, mint 
ifjú főherczegnek, az aranygyapjas rend nyaklánczát át-
adta ezt mondotta: „Mikor hordani fogod melleden az 
arany bárányt, emlékezzél meg az érted meghalt Bárány-
ról ; neked kötelességed leszen mindig készen állani védel-
mére mindenki ellen az ezen isteni Bárányban való hi-
tednek. Az Atya, Fiu, és Szentlélek nevében." Es erre 
Ferencz József azt felelte, hogy igen: „Ámen, igy en-
gedje az Isten !" 

— A kassai egyházmegyében a megyés püspök 
Kozora Endre forrói plébánost a szikszói egyházkerület 
másodesperesévé nevezte ki. Sit gradus ! 

— A főt. plébános uraknak igen melegen ajánljuk 
a hitelszövetkezetek megalakítását. Károlyi Sándor gróf-
nak halhatatlan érdeme a hitelszövetkezetek alakításának 
meginditása. O exja nem veszi rossz néven, ha ebben az 
ügyben bárki hozzá fordul. 

T. olvasóinkhoz. 
Kérjük t. olvasóinkat ismerőseik körében annak kije-

lentésére és hirdetésére, hogy aki 1895-re a „Religio" előfizetői 
közé mint uj tag lép be, az egész 1894-iki évfolyamot ráadásul 
ingyen kapja, mig a nélkülözhető példányok el nem fogynak. 

A szerkesztőség. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza ri. sz.) 
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Három profeczia, 
vagyis : 

villámlás a sanctio késedelmezése alatt 
támadt sötétségben. 

„Istenért, királyért, hazáért !" 

A király lelke tépelődik, kinlódik, a szabad-
elvüséggel való karöltve járás következtében. 

Nem tud mit tenni a sanctioval. Ha meg-
adja : ker. kath. hitével, esküjével, lelkiismereté-
vel jön ellentétbe. Ha nem adja meg: eddigi, 
„ alkotmányos "-nak nevezett eljárásával, a hires 
emberi „konzekvenczia" követelésével ütközik 
össze. 

Kossuth árnyéka nyomja a lelkét. Eltűrte, 
elnézte, megengedte Kossuth-tal és az ez által 
segítségül hivott alvilági hatalmakkal a szabad-
elvű tábornak a szövetséget — az Isten ellen; 
most az Isten a habsburgi t rónnak engesztelhe-
tet len ellenségével, Kossuth Lajos árnyékának 
szüntelen való megjelenésével ijesztgeti — a saját 
trónja érdekében. 

Kossuth Lajos mind a ket tőnek ellensége: 
Istennek is, a trónnak is. Az országot Kossuth 
Lajos szellemének vezetése alat t Isten ellen en-
gedni menni, annyi, mint a királyi t rón alapjait 
megbolygatni Ennek a veszedelmes bolygatásnak 
lidércznyomása késlelteti a sanctiót. 

Meddig 1 
Csak az Isten tudná megmondani. 
Imádkozzunk, hogy a király lelke fölött 

győzzön az Isten őrző angyala által sugallt alá-
zatosság ós megbánás — a „következetesség" 
fényes látszatába öltözött alvilági kisértetek ellen. 

De akár lesz sanctio, akár nem lesz; egyre 
mathemat ika i biztossággal számithatunk : arra, 
hogy a harcz a kath. egyház, mint a keresztény 
vallást ós az Isten jogait védő vár ellen, az 
Istentől az önkény ú t j á ra elszabadulni erőködő sza-
badelvű világ részéről, sanctioval vagy anélkül, 
évről-évre hevesebb és elkeseredettebb leszen. 

Erre nézve a protestant izmus által vezérelt 
magyar szabadelvüség részéről 61 év leforgása 
a la t t három ünnepélyes Ígéretet, hogy ne mond-
j am fenyegetést kaptunk, melyek közöl ket tőnek 
beválása kegyetlen valósággal leviharozván a mi 
hátunkon, biztosak lehetünk benne, hogy a har-
madik is be fog válni. 

Az első fenyegető profeczia 1833-ban Beöthy 
Ödön bihari követ ajkain p a t t a n t ki, midőn a 
főrendiház az ő oda irányuló indítványát, hogy 
az 1791-iki törvény ama rendelete, melynél fogva 
a ki a kath. vallásról más, például „keresztyén" 
hi t re akar át térni , köteles legyen a kath. lelki-
pásztornál ha t heti oktatást venni, megszűnjék 
a kath. hi t től való elpártolás ú t jában állni, el-
vetette, protestáns bibliai kenetességgel felkiál-
t o t t : „A leányzó nem halt meg, csak alszik 

A második profeczia förgetege szintén Bi-
harból zudult fel ellenünk — az u. n. „zsidó-
keresztény" polgári házasságnak leszavazása után 
a főrendiházban. Tudvalevőleg akkor az utcza 
még annyira keresztény és nemzeti volt, hogy 
Simor Jánost ülés után a néptömeg egész bu-
davári polotájáig éljen-riadalommal kisérte fel, 
mer t megbuktat ta Tisza Kálmán „ zsidó-keresz-
tény " polgári házasságát. Tisza Kálmán, az akkori 
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miniszterelDÖk, mint az ország protestáns „pro-
videncziája", a szenvedett vereség szégyenétől 
elkeserített lelkének gúnyos mérgében azzal fe-
nyegette meg a gondatlan, még egyszer ismétlem, 
a gondatlan katholikus konszervativ főrendeket, 
h o g y a p o l g á r i h á z a s s á g ki fog kelni a koporsójá-
ból. Es ime, Tisza K. fenyegetése tör ténet i ténynyé 
vált azóta. És az akkor a népszerűség ujjongása 
közt megbuktatot t polgári házasság bosszúból a 
magyar államiság összes keresztény vonatkozá-
sainak és viszonyainak széttépésével, egyik kar-
ján az istentelenség szabadságával, másik kar ján 
a zsidó-reczepczió kötelező voltával jelent meg 
a törvényhozás előtt. És tönkre te t te az egész 
képviselőházat, és megkinozta a főrendiházat nem 
egyszer, hanem ismételve, és most ot t gyötri a 
király lelkét a fényes arany trónon. 

Mi lesz most velünk; mi fog tör ténni az 
országgal, a trónnal, Isten oltáraival és egy-
házaival ? 

K i tudná megmondani ! 
Azaz megtudja mondani a legközönségesebb 

emberismeret, csak meg legyen valakiben. 
Megmondta előre, vagyis megjövendölte a 

harmadik bihari protestáns, Szilágyi Dezső minis-
ter most decz. 1-én a képviselőházban, Ugrón Gr. 
gúnyolódására, mérgesen azt felelve, hogy ha 
nem kap az elistentelenedés sanctiót most, majd 
kap később, vagy — „ Achaeronta movebo". „Bármi 
sorsa lesz is a kabinetnek, egy dolog bizonyos ós 
ez az, h o g y azok a szabadelvű eszmék, a m e l y e k e t 
azok a törvényjavaslatok magokban foglalnak, 
nem fognak sirban maradni, lianem előbb-utóbb diadal-
maskodnak/" . . . A harmadik bihari profeczia ! 

Tehát ha a sanctio meglesz : nem lesz béke, 
mert mi katholikusok, mi keresztények nem 
tehetjük, hogy meg ne védelmezzük a királyi 
szent koronán Krisztus keresztjét, melyet onnan 
a szabadelvüség letörni és sárba tiporni akar. 
Ugyan mi lenne a királyi korona kereszt nélkül ? 
Polgárkirályi vagy phrygiai — háló sipka, po-
gány, nem felkent keresztény fejekre való. Meg-
engedhetjük ezt? Nem. — Ha nem lesz sanctio: 
megint csak harcz lesz, mert a szabadelvüség 
nem fog békét hagyni mindaddig, mig csak erőt 
fog érezni magában, a kath. vallás letiporhatására. 

Tehát igy is vihar, ugy is vihar. Rettenetes 
jövő! És még sincs okunk félni. Ez az egyház 
sorsa. Az egyház hajója viharos tengerhez van 
alkalmazva, van szoktatva. Fluctuât sed non 
mergitur. Es legszebb diadalait kinos küzdel-

mek és szenvedések árán szerzi és aratja. A fő-
dolog az, hogy tudjunk ós akarjunk — küzdeni. 
Mert azt ki nem kerülhetjük. 

Mikor I. b. Sim or primás a törvényhozási 
diadal ama fentemii tet t napján a népszerűség 
nimbuszával körűlragyogottan állt az ország 
szine előtt Budavár ormán: akkor mi leborulva 
könyörögtünk: állitsa a népszerűség varázsa alat t 
csatasorba a magyar kereszténységet az uj táma-
dást hirdető szabadelvüsóggel szembe. 

Nem tör tén t semmi. 
Ha most, ha most is vissza dőlünk a tespedés 

kar ja iba : akkor ez a nemzedék, ez a kor, a köte-
lesség teljesitésére, a megbecsülésre való érde-
mesülésre, t ehá t a mindennapi élet elismerésre 
méltó viselésének legközönségesebb dicsőségére 
nézve is — meghalt mindörökre. 

A történelem nem támaszthat nagyságoka 
s tiszteleteket i rántok ott, a hol annak is, ennek 
is minden alapja hiányzik. 

Tehát győzni vagy halni — az Isten dicső-
ségéért. Ez ennek a kornak felaladata. E kettő 
valamelyike nélkül ez az élet nem élet, hanem 
nyomorúság, a melynek végén kárhozat tátong, 
elnyeléssel fenyegetve. 

A fődolog i t t most tehá t az, hogy irgalmat 
találjunk az Istennél — nagy kötelességeink vi-
lágos felismerésére ós lelkes teljesítésére elég-
ségest. 

Lesz sanctio — nem lesz sanctio, az most 
már mellékes dolog: a fődolog, hogy ne hagyjuk 
a királyi korona szent keresztjét, ne engedjük a 
magyar királyi ál lamhatalmat elistentelenedni, 
Krisztushoz hűtlenné lenni. Mi vagyunk mi eb-
ben a ret tenetes harczban? Mi az Isten akara-
tának végrehajtói vagyunk! Ezt gondoljuk meg 
jól, s még a gyermek sem fog félni 

Bátorodjunk t ehá t ! „Vir Deo obediens lo-
quetur victorias." *** 

Magyar püspök fóp. szózata Amerikában élő 
híveinek papságához. 

(Vége.) 

Az igehirdetési rendeltetés, a fönséges végczél be-
sugározza magát az igehirdetést is, és e fönséges, de nehéz 
kötelmet a halhatatlan lelkek ödvösségének kilátása szép-
pé, kedvessé teszi, s kedvet, erőt és kitartást ad kellő 
betöltésére és teljesitésére. 

Ennek kellő tudata adhatta a látnók ajkaira ez igé-
ket : „Mely1) szépek a hegyeken a béke hirdető és pré-

!) Izaiás 52. 7. 
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dikáló lábai, ki jót hirdet, ki üdvösséget prédikál, ki 
Sionnak mondja: Uralkodik a te Istened! A te őrállóid 
szava : Fölemelik szavokat, dicsérnek egyetemben, mert 
szemtől szembe meglátják, mikor megtéríti az Ur 
Siont !" 

És ezen oly szép és oly áldásdus hatalom és kötelem-
ben részesek vagytok ti is, mint papok. Részesek vagytok 
kiválóan azon okból, mert megválva egyházmegyétektől 
a távol világrészben tartózkodva az ugyancsak innét oda 
származott híveknek hirdetitek az igét. Kiválóan részesek 
vagytok, mert a távol uj világban elszórtan élő oda, ki-
vándorlott görög katholikus hívőknek hirdetitek az evan-
géliumot. Kiválóan részesek vagytok e hatalomban, mert 
ti kiválóbban vagytok igehirdetők, mert ti bizonyos érte-
lemben hitküldérek, missiónáriusok vagytok. 

Nem félek e szót alkalmazni, mert midőn a több 
mértföldnyi területen elszórt görög katholikus híveket 
vezetitek, gondozzátok és az üdv utján az élet igéivel 
tápláljátok, ti akkor már bizonynyal azon szerepet töl-
titek be, mit e szóval fejezünk ki : hitküldér, misszio-
nárius. 

Krisztusban kedves fiaim, a kik a kormányzásomra 
bizott munkácsi megyéből származtok és akik még manap 
megtartottátok az összeköttetést anya-egyházmegyétekkel, 
most, midőn a viszonyok folytán nemcsak jónak, de szük-
ségesnek láttam hogy titeket atyai szómmal fölkereslek, 
legelsőbben is üdvözöllek benneteket, nehéz terhes pályá-
tokon a messze távolban a halhatatlan lelkek üdvözítésé-
nek nehéz munkájában. 

Legyetek üdvözölve általam s az az Ur Isten, a ki 
erőt adott a nehéz feladat elvállalására, adjon egyszer-
smind erőt és kitartást annak kellő és buzgó megoldására 
is. Mert feladatotok valóban nehéz és terhes. Idegen, addig 
ismeretlen földön, világrészben és országban, ismeretlen 
városban, avagy falun, ismeretlen lakosoknak, a kik sok 
mértföldnyi területen vannak elszórva, hirdetni az Isten 
igéjét és vezetni őket az üdv utján, kétségtelenül terhes 
feladat. S mert ily súlyos a ti reátok nehezedő feladat, 
épp a miatt szükségesnek is láttam hozzátok fordulni kü' 
lönlegesen és elétek adni azon elveket, melyek lehetővé 
teszik azt, hogy eme reátok bizott feladatot kielégítően 
és lelkiismeretesen teljesíthessétek és tényleg teljesít-
sétek is. 

A fő, az alapelv, melyből a többi mind könnyedén 
leszármazható az, hogy ti magyarországi görög szertartású 
katholikus hirdetők vagytok. Ezen alapelv elemezve, ré-
szeire bontva, magában foglalja a részletes útmutatásokat 
is nehéz feladfatok megoldására. Részletezzük, elemezzük 
tehát az alapelvet. Katholikus hirdetők vagytok s e 
miatt : 

1. Okvetetlenül szükséges, hogy egész müködésteknek 
főszabályozója a katholikus hit legyen. Azt kell tehát hir-
detnetek, a mit a római katholikus egyház tanít és hinni 
parancsol. Kötelességtek ennek a katholikus hitnek a 
tiszta magvait ültetni a hivők leikeibe, kötelességtek e 
hitet ápolni, erősíteni, hogy elég erős legyen ahhoz, 
hogy a híveket ez életben is vezesse és hogy általa és 
az abból folyó jó cselekedetek és keresztény életmód által 
az örök életet is elnyerhessék. Ez kötelességtek. 

És ti reátok is állnak sz. Pál apostolnak szavai : 
„Kötelesség2) kényszerit engem és jaj nekem, ha az 
evangéliumot nem hirdetem." Még pedig kötelességtek a 
tiszta katholikus hitet hirdetni. Kötelességtek tehát e 
miatt kerülni mindazt, mi a katholikus tannal ellenkezik, 
kerülni mindazt, a mi a római katholikus egyház tanát 
bármi módon, bármely alakban megmásítaná, megváltoz-
tatná, meghamisitaná. 

Es ez kiváló kötelmetek jelen körülményeitek kö-
zött, a mikor, fájdalom, akadtak tagtársaitok között, a 
kik elpártoltak, „a hitre3) nézve hajótörést szenvedtek" 
és szakadárokká lettek s a kik, fájdalom, elvakultságukban 
a gondjaikra bizott nyájat is magukkal vitték a veszede-
lem, a kárhozat útjára. 

Viszonyaitokra nagyon ráalkalmazbatók sz. Pálnak 
a szavai, melyeket hasonló körülméuyek között intézett a 
galatákhoz: „Csodálkozom,4) hogy attól, ki titeket Krisz-
tus malasztjára hivott, ily hamar más evangéliumra haj-
lotok, holott nincsen egyéb ; hanem vannak némelyek, a 
kik titeket megháborítanak és el akarják ferdíteni Krisz-
tus evangéliumát. De ha szintén mi, vagy az angyal 
mennyből hirdetne is nektek azon kivül, mit nektek hir-
dettünk, átok alatt legyen." 

Szíveljétek meg ez igéket, mert ezek elétek tárják a 
tiszta igazságot, mely a kath. egyház Krisztus Urunktól 
kezdve mai napig mindenkor változatlanul vallott. A 
katholikus egyház hirdeti egyes-egyedül az igaz hitet. A 
katholikus egyház tárja elénk az ő tanaiban az egyedüli 
igaz utat, mely az örök életre vezet s ő rajta kivül nincs 
üdvösség.Erősen kidomborítja eme igazságot sz. Cyprián e 
szavaival: „Mind az,5) a ki elválik Kirisztus egyházától 
és a házasságtörővel tart, elválik ez által Krisztus ígére-
teitől. Nem is nyerheti el Krisztus jutalmát az, a ki el-
hagyja Krisztus egyházát. Az ilyen id̂ gm, profán. Mert 
nem lehet annak Isten az apja, a kinek az egyház nem 
anyja>" 

Es ti tudjátok, hogy a római katholikus egyház 
egyedül igaz, egyedül üdvözítő tanát soha semmi szin alatt 
sem szabad elhagyni,mert nem mulandó csekély érdekről van 
szó, de— az örök üdvösségről. „Ha6) az anyaszentegyházra 
sem hallgat, legyen neked, mint a pogány és vámos," 
mondotta maga Krisztus Urunk. De határozott szavakkal 
kifejezte ezt a katholikus egyház is. Igy a sz. Athanázról 
nevezett hitvallás utolsó czikkelye kimondja, miszerint: ez 
a katholikus, hit. melyet, ha valaki hiven és erősen nem 
hisz, nem üdvözülhet." 7) 

Valljátok tehát szívvel, lélekkel a katholikus hitet és 
hirdessétek azt változatlanul egész teljében, sem el nem 
véve, sem hozzá adva, sem pedig meg nem változtatva. 

Azok pedig, a kik elszakadtak az igaz hittől, tud-
játok, hogy ez által megszűntek az igaz egyház tagjai 
lenni ; tudjátok, hogy e miatt mily büntetésnek vannak 
az anyaszentegyház részéről alávetve. De tudjátok a saját 

2) I. Kor. 9, 16. 
3) I. Timótli. 1, 19. 
4) Galat. 6, 8. 
6) De unitate Ecclesiae n. 5 
6) Máté 18, 7. 
7) Symbolum S. Athauasii. 
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kötelességteket is velük szemben, visszatéríteni szóval, 
intelemmel, buzdítással az igazság, az egyedül igaz bitre, 
ha pedig nem hallgat, ha csökönyös, megátalkodott s e 
miatt visszatérni nem akar, tudjátok, mi a további köte-
lességtek, a melyet a katholikus egyház határozottan 
körvonalozott. „Az eretnek8) embert egy vagy két intés 
után kerüljed, tudván, hogy az ilyen elfordult és vétke-
zik, tulajdon ítéletével kárhoztatván magát." Mondotta 
már szent Pál apostol a Titushoz adott utasításaiban. 
Szent János apostol pedig, a szeretet apostola azt mondja : 
„A ki eltávozik9) és nem marad a Krisztus tudományá-
ban, nincs annak Istene ; a ki megmarad a tudományban 
az övé az Atya is, a Fiu is." 

A katholikus hitet mindenban, de főleg hithirdetői, 
lelkipásztori müködéstekben megtartani sértetlenül — kö-
telességtek. Ez azonban csak azáltal, csakis azon föltétel 
által válik lehetővé, ha arra a katholikus egyházra hall-
gattok, ha az ő és az egyház elöljárói parancsainak en-
gedelmeskedtek. Es igy tehát a második elv, a második 
irányelv müködéstekben : 

2. az egyház, az egyház elöljárói iránti tisztelet és 
engedelmesség. S e tekintetben az első, a kereszténység 
közös feje, a római pápa iránti köteles tisztelet és köte-
les engedelmesség, a mely minden egyes keresztény ka-
tholikusnak annyira lelkiismereti kötelessége, hogy a nél-
kül, illetve azok hiányában nem is lehet valódi keresztény 
katholikus, mert „Ubi Petrus, ibi Ecclesia." Es ez kivá-
lóan fontos a ti viszonyaitokban, a mikor az egységes, 
egyedül üdvözítő római katholikus egyháztól ugy a hívő-
ket, mint pedig magokat a pásztorokat is szóval, csábí-
tással, ígéretekkel eltántorítani és elpártolásra birni igye-
keznek. Ragaszkodjatok ugy magatok szt. Péter ezen 
rendithetetlen sziklájához, mint pedig híveiteket is tanít-
sátok, buzdítsátok minél erősebben, minél igazibb és mi-
nél odaadóbb ragaszkodásra szent Péter széke, a római 
pápa irányában, mert hisz ez az, „melyen a pokol kapui 
erőt nem vesznek." 

A második folyomány pedig az, hogy az egyház 
egységének föntartása és az egyház törvényei iránti köte-
les engedelmességből vessétek magatokat teljesen alá azon 
római katholikus lat. szert, püspökök joghatóságának, a 
kiknek területén, akik egyházmegyéiben vagytok. Tudjá-
tok, hogy én, mint munkácsi püspök, nektek Amerikába 
joghatóságot nem adhatok és nem hatalmazhatlak föl a 
lelkipásztorkodásra ugyanott és nem is ruházhatlak föl 
az e czélból szükséges egyházi hatalommal. Mindezt, a 
mint tudjátok azon püspöktől kell kérnetek, kinek egy-
házmegyéjében vagytok és működtök. Miután saját szer-
tartású gör. kath. püspökötök Amerikában nincsen, e 
miatt ennek helyét az illetékes megyés latin szertartású 
püspök tölti be. Irányukban tehát oly tisztelettel és en-
gedelmességgel tartoztok, mint saját megyés püspökötök 
irányában. Ennek következtében ugy személyök, mint 
rendeleteik, esetleg Ítéleteik irányában a kellő tisztelet 
és engedelmességgel lelkiismereti kötelességtek mindenkor 
viselkednetek. 

Mert saját szertartású püspökötök hiányában a latin 
8) Tit. 3, 10, 11, II. Ján. 6 - 1 1 . 

II. Ján. 9—11. 

szertartású püspökök, kiknek egyházmegyéjében belül 
vagytok és működtök, rátok nézve is teljes joghatósággal 
birnak, miért is rendeleteiknek mindenben engedelmes-
kedni tartoztok és ellenesetben büntető batalmoknak lesz-
tek alávetve. Ez, amint tudjátok az egyház pozitív tör-
vényhozásán alapszik,10) melynek minden katholikus hivő 
és lelkészszel együtt ti is együttesen vagytok alávetve. 

Katholikus hithirdetők vagytok, kiknek az a czéljok, 
hogy a gondjaitokra bizott emberek leikök, egyetlen hal-
hatatlan leikök üdvösségét elnyerjék. S ebből az követ-
kezik : 

3. hogy e végczélnek vagyis a lelkek üdvösségének 
kell müködéstek harmadik főszabályozójának lenni. A 
lelkek üdvözitése kell, hogy titeket oda vitt legyen, s a 
lelkek üdvözitésére kell mint végczélra egész hithirdetői, 
lelkipásztori müködéstekben törekednetek és e végczélnak, 
a lelkek üdvözítésének kell minden egyéb czélt és felada-
tot alá rendelnetek. Salus aminarum suprema lex esto. 
A lelkek üdvözitése müködéstek kiindulási pontja és egy-
szersmind végczélja is kell hogy legyen. S ez annyira 
szükséges, miszerint ellenesetben hithirdetői, lelkipásztori 
müködéstek áldásos nem lehet. S mi következik vájjon 
abból ? Az, hogy müködéstekben mindannak távol kell 
lennie, mi e végczéllal, a halhatatlan lelkek üdvével 
ellenkezik. Távol kell, hogy legyen minden más anyagi, 
földi, mulandó czél. Távol kell tehát lenni az anyagi 
javak gyűjtése, a pénzvágy, a kényelemszeretet, a dics-
vágy, szóval minden egyéb érdek és czélnak. Nagyon 
ide vágnak sz. Pál apostolnak a korinthusiakhoz intézett 
szavai, midőn saját hithirdetői működéséről elmélkedve, 
ekként szól: „Micsoda11) tehát az én jutalmam ? az, hogy 
az evangéliumot hirdetvén, dij nélkül munkálkodom az 
evangélium mellett, hogy nem is használom az evangéli-
umhoz nyert teljhatalmat." Ezután előadja, miként hir-
dette ő az evangéliumot. „Mert12) midőn mindenkitől 
független valék, mindenki szolgájává tettem magamat, 
hogy annál többeket nyerjek meg. En a zsidóknak lettem, 
mint zsidó, hogy a zsidókat megnyerjem, azoknak, kik a 
törvény alatt annak, mintha törvény alatt volnék, holott 
én nem valék a törvény alatt, hogy azokat, a kik a 
törvény alatt valának, megnyerjem ; azoknak, kik törvény 
nélkül valának, mintha törvény nélkül volnék, (holott az 
Isten törvénye nélkül nem valék, hanem Krisztus törvé-
nye alatt vagyok), hogy megnyerjem azokat, kik törvény 
nélkül valának. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy 
az erőtleneket megnyerjem, mindennek mindene lettem, 
hogy mindenkit üdvözitsek. Mindezeket pedig az evangé-
liumért cselekszem, hogy abban részes legyek." 

Szent Pál ezen szellemének és elveinek vagytok ti 
is örökösei és képviselői ama távol világrészben. Ennek 
folytán ti nektek is az ő szellemében és az ő elvei szerint 
kell eljárnotok-

Mellőzni kell tehát nemcsak minden anyagi érdeket, 
vagyongyűjtést, kényelemszeretetet, pénzvágyat, esetleg 
más földi, anyagi, többé-kevésbé nemes avagy nemtelen 

10) Lásd XIY. Benedek 1742 Etsi Pastoralis kezdetű bullájá-
nak 9. §-át. 

«) I. Kor. 9, 18. 
12) I. Kor. 19—22. 
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érdekeket s a lelkek üdvözitésre kell törekednetek akként, 
mint azt fennebb hallottuk, mert ha nem is lehetünk e 
tekintetben egyenlők Szt. Pállal, de igenis képesek va-
gyunk követni őt, képesek vagyunk őt a jóban utánozni. 
Elménk tudását és okosságát, szivünk érzelmeit, lelkünk-
nek egész hevét, buzgalmát és szeretetét erre a czélra, a 
lelkek üdvözitésére kell fordítanunk. Akkor lesz mükö-
déstek áldásdus, ha sz. Pálként igyekeztek leszállani 
a zsidókhoz, leszállni az erőtlenekhez, ha mindennek min-
dene lesztek azért, azon czélból, hogy mindenkit üdvö-
zítsetek. 

És ez, k. Fiaim Krisztusban, fölötte súlyos kötel-
metek. Ez lelkiismereteteket legkomolyabb és legszigorúbb 
kötelme. E tekintetben már részben előbb hallottátok sz. 
Pálnak ez irányú szavait: „Ha az evangéliumot13) hirde-
tem, nem dicsőség én nekem, mivel a kötelesség kény-
szerit engem és jaj nekem, ha az evangéliumot nem 
hirdetem. Mert, ha jó kedvvel cselekszem azt, jutalmam 
vagyon ; ha pedig kényszerűségből, rámbizatott a sáfár-
ig." Es az az irgalmas, végtelen kegyelmű és határta-
lul tűrő és elnéző Ur Isten rettenetes számadást fog 

ĉ ert a sáfárságért minden egyes lelkipásztortól követelni. 
Krisztus urunk általában is ugy szól a példábeszédben az 
Ur Istennek adandó számadásról, hogy „ki nem jösz u) 
onnét, mig le nem fizeted az utolsó fillért." De az Ur 
Isten különlegesen is szól és leíratja azt a szigorú száma-
dást, a mit a lelkipásztoroknak a gondjaikra bízott lel-
kekről kell majd adniok. Ezekkel próféta által igy szól 
az Ur Isten: „Emberfia!15) őrállóként adtalak téged Iz-
rael házának és az én számból fogod az igét hallani és 
hirdesd azt nekik. Ha én mondom az istentelennek, 
halállal halsz meg, és te nem hirdeted neki és nem szó-
lalsz, hogy istentelen útjáról eltérjen és éljen : az isten-
telen ugyan az ő gonoszságában meghal, de az ő vérét a 
te kezedből fogom követelni." Ki az, Krisztusban kedves 
Fiaim, közületek, kit e szavak meg ne félemlítenének, mert 
valóban félelmetesek, főleg pedig azért, mert tudjuk, hogy 
a mit mondanak, az tiszta igazság. Fordítsátok tehát lel-
ketek minden erőit a lelkek üdvözitésére és ebben segít-
sen mindenkor az Ur Isten bőséges kegyelme, hogy 
kikerülhessétek, jobban mondva, hogy a félelmes száma-
dást megállhassátok. 

A mit az előzőkben elétek adtam, azok a legfőbb 
irányelveket tartalmazzák müködéstekre. Hisz mint katho-
likus bithirdetőknek és lelkipásztoroknak első és elenged-
hetetlen kötelmetek, hogy a katholikus tant kellő alá-
vetettség- és engedelmességgel a katholikus egyház és 
annak elüljárói irányában a halhatatlan lelkek üdvözité-
sére hirdessétek. 

De Krisztusban kedves Fiaim, azonfelül, hogy lel-
ketek minden erőit ezek szerint kell a lelkek üdvözitésére 
fordítanotok, még különösen a következőkre akarom figyel-
meteket felhívni. Ti görög szertartásuak vagytok. Köte-
lességtek e miatt a görög szertartásnak a gyakorlása, 
teljes épségében való fentartása. Még pedig nem elég, 
hogy ez csak a ti saját részetekről meglegyen, de szük-

13) I. Kor. 9, 16-17. 
u ) Máté 5, 26. 
ls) Ezekiel 3, 17—18. 

séges — híveitek részéről is. Óvakodva tehát a meg 
nem engedett törvényellenes újítástól — melyekre ha-
talmatok külömben sincsen — igyekezzetek épen meg-
tartani a századok hagyományai által egybeállított és 
megszentelt, annyi misztikus szépséget és kellemet magá-
ban foglaló szertartásokat. Igyekezzetek a híveket nemcsak 
megismertetni szertartásunkkal s őket mintegy bevezetni 
annak ismeretébe és gyakorlásába, de igyekezzetek egy-
szersmind bevezetni őket a lehetőségig szertartásunk misz-
tikus rejtelmeibe, csodás jelentéseibe, hogy ez által 
híveitek ne csak tudják és gyakorolják, de egyszersmind 
értsék, felfogják jelentményeiben is szertartásunkat, hogy 
ez által előttük annál kedvesebb legyen s hogy annál 
jobban szeressék azt és ragaszkodjanak hozzá. 

Es e tekintetben elengedhetetlen kellék a ti része-
tekről, mint hithirdetők és lelkipásztorok részéről nem-
csak a híveknek oktatása, buzdítása, de egyszersmind az 
is, hogy ti görög szertartásuak, kivétel nélkül egy érte-
lemmel, egyöntetűen, egy sziwel és egy lélekkel járjatok 
el. Kötelességtek e miatt kartársaitokkal, első sorban 
azokkal, a kik hitsorsosaitok, akár a munkácsi, akár az 
eperjesi egyházmegyéből származtak is, békében, egyet-
értésben, kartársi kölcsönös becsülés- és szeretetben élne-
tek és müködnetek. Es csak ily esetben lehet müködéstek 
eredményes, mert lehetetlen, hogy híveitekkel szemben 
eredményt érjetek el, ha azt a szeretetet — hisz az új-
szövetség a szeretet törvénye — melyet kirdettek, még 
saját egyenrangú, ugyanazon czélra törekvő hitsorsosai-
tokkal, hitrokonaitokkal, kartársaitokkal, paptársaitokkal 
szemben sem gyakoroljátok. 

Mint magyarországiaknak pedig végre nem szabad 
felednetek azt, miszerint az is kötelmetek, hogy az édes 
szülő anya, mely életet adott, mely keblén táplált, mely 
jó és balsorsunknak színhelye, melyhez annyi emlék köt, 
hogy a haza emléke el ne mosódjék idegenbe került gyer-
mekei szivében, de megtartsa azon helyzet, melyet min-
den egyes elismerő és hálás gyermeke részéről megérde-
mel, azt t. i., hogy a távol idegen földön, idegen népek 
között is megmaradjon : hazának, szülő anyának. 

„Minden dolgotok szeretettel legyen",16) irta volt 
Korinthus város keresztény lakóihoz sz. Pál apostol, s 
ugyanazt mondom én is nektek, Krisztusban kedves fiaim, 
minden dolgotok szeretettel legyen, mert a szeretet, rop-
pant, kimondhatatlanul nagy hatalom, mely az Isten fiát 
emberré tette, s mely az embert Isten színének látására 
juttatja." A szeretet17) tűrő, kegyes, a szeretetnem irigy-
kedik, nem cselekszik rosszul, nem fuvalkodik fel, nem 
nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, 
nem gondol rosszat, nem örül a hamisságon, hanem igaz-
ságon örvend, mindent elvisel, mindent elhisz, mindent 
remél, mindent elszenved. A szeretet soha sem szűnik 
meg ;~habár a jövendölések véget érnek, a nyelvek meg-
szűnnek, a tudomány elenyészik." E szeretetet óhajtom a 
ti sziveitekbe ! hogy mint hithirdetők, mint lelkipásztorok 
müködésteket a hivők üdvére irányithassátok ! s hogy e 
szeretet által vezéreltessenek minden cselekedeteitek. 

E szeretetet öntse sziveitekbe a Mindenható ! hogy 

lfi) Kor. 16, 14. 
17) Kor. 13, 4—8. 
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mindenkor a római katholikus egyház tanait hirdessé-
tek változatlanul és rendületletlenül. 

E szeretetet adja szivetekbe, hogy az egyház feje, 
a római pápa és a többi törvényes elöljárók irányában a 
köteles tisztelet- és engedelmességet mindenkor meg is 
tartsátok. 

E szeretet adja sziveitekbe az Ur Isten, hogy a lel-
kek üdvözitése czéljából történjék teljes müködéstek, s 
hogy saját szertartásunkat kartársaitokkal teljes egyetér-
tésben és öss/hangban gyakoroljátok és híveitek által 
gyakoroltassátok. 

E szeretettel fogadjátok jelen főpásztori atyai sza-
vaimat és utasításaimat müködéstekre, és e szeretettel 
igyekezzetek azokat foganatosítani és valósítani. Buzgó 
müködéstek fölött virraszszon Nagyasszonyunk a szeplő-
telen Szűz Máriának anyai oltalma. 

Végzetre, áldjon meg titeket az Atya Isten, a Fiu 
Isten és a Szentlelek Ur Isten. Ungváron stb. 

Krisztusban szíves atyjok : 
Gyula, munkácsi püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , decz. 7. Mit csinálnak protestáns atyánk-

fiai otthon? II. — 
Tartozom, mert megígértem, a „Debreczeni Prot. 

Lapu-ból az ev. ref. felsőiskolai ügy vajúdásának egy 
jelenetét bemutatni. 

A nevezett lapban Baczoni Lajos Czinke I. erdő-
bényei lelkészszel polemizál arról, bogy mi történjék 
a hires sárospataki collegiummal, a mely a protestáns 
intézetek divatos végső menedéke, az államsegélyért 
áhítozik. 

A sárospataki collegium dolgai nem a legjobban 
állhatnak, mert Baczoni ur „végső erőfeszítést" emleget 
már. „A sárospataki főiskola, úgymond, úgyszólván végső 
erőfeszítéssel, felállitj a jog akadémiáján a 7-ik és 8-ik tan-
székeket akkor, a mikor az ötödik theologiai tanszékre alig 
talál alapokat, a mikor a 3-ik bölcsészeti tanszék (törté-
nelmi) már áldozatul esett a jogakadémiának s a mikor 
gymnasiumában egyetlen parallel osztályt sem lévén képes 
felállítani, a folyvást szaporodó teljes gymnasiumok 
hatása folytán is annak az eshetőségnek van kitéve a 
főiskola, hogy lassanként elveszíti azt a vidéket, a melyre 
támaszkodhatott, hatása szűkebb határok között érvé-
nyesülhet s ennek folytán jelentősége alászáil, épen 
dereka, törzse véknyul meg s igy felső hajtásai sem 
lesznek többé oly erőteljesek." Aztán igy folytatja : 
„A ajjon helyes, eszélyes dolog-e erőszakolni egy oly 
tanintézet fenmaradását, a melynek fejlődését a kedve-
zőtlen külső viszonyok miatt még a messze jövőben 
sem lehet reményleni ?" 

De hát mi történjék a sárospataki collegiummal? 
Czinke azt mondja, hogy megszüntettetvén abban a 
jogakadémia, mert az — szóról-szóra ezt mondja — 
„olyan oldalbordánk, a mely voltaképen nem is a mienk, 
csak hit nélkül él velünk," x) — „a felszabaduló forrá-

Ezek aztán méltók legyenek — tudomány-egyetem birá-
sara, ezek, a kik még a jogtudománynyal is csak „hit nélküli" 
hazassagot tudnak produkálni. szerk 

sokból esetleg ott protestáns tanárképző állittassék." Ba-
czoni nem lenne Baczoni és debreczen-párti ha ezt he-
lyeselné. Tehát mit akar ő? Halljuk őt magát, saját sza-
vaival : „Ugy a sárospataki főiskola, mint egyetemes tan-
ügyünk érdeke azt követelné tehát, hogy felhagyva 
azzal a reménytelen küzdelemmel, a melyet a jogaka-
démia fentartása érdekében a kedvezőtlen helyi viszo-
nyokkal folytatnak, szüntessék meg ez akadémiát, a 
helyett, hogy az államsegélylyel galvanizálni igyekez-
nének s az ekként felszabaduló anyagi erőforrások 
segélyével bővítsék ki a gymnasiumot, erősítsék s egészít-
sék ki a theologiai akadémiát.11 De mi történjék az általa 
is feladott jogakadémia után „felszabadulandó források-
kal?" Erre is van felelete Baczoninak: „Az egyetemes 
szempont pedig, úgymond, azt követelné, hogy ha a 
jogakadémiáról Sárospatakon lemondunk, mert nincs 
meg a lehetőség annak felvirágoztatására, vigyük 
ekként megtakarított filléreinknek egy részét oda, a 
hol e czélt egyházunk érdekeinek a jogi oktatás terén 
való érvényesithetését, egyesitett erővel sokkal töké-
letesebben megvalósíthatjuk. Állítson fel a sárospataki 
főiskola a debreczeni testvér főiskola jog akadémiáját* ""iát 
jogakadémiája helyett s mintegy annak élő emlékeid egy 1' 
két jól dotált jogi tanszéket, a melyek e nevöket és jeUegh'ket 
megtartva, a tiszáninneni egyházkerület által töltetnének Le.u 

Aztán Baczoni kinyújtja a kezét a marmaros-szi-
geti jogakadémiára is és ezt mondja: „Meg vagyok 
győződve, hogy ha a máramaros-szigeti jogakadémiából 
egy debreczeni jogi tanszék lenne, ez több hasznot s 
Szigetre is -több dicsőséget árasztana, mint a mostani 
nyomorúságos állapot. Ekként egyetemes erővel létre-
jöhetne a Debreczenben tervezett prot. egyetem 
egyik teljes fakultása, a mely méltán igényelhetne az 
állam részéről is elismerést és további támogatást." 

Látjátok Sión őrei, igy csinálják a debreczeni 
prot. egyetemet. Minden forrást és patakot belévezet-
nek az annak hajóit hordozandó nagy folyamba. 

A „Viribus unitis" czimü szózatnak reánk katho-
likusokra nézve is tanulságos buzdítása Baczoni czik-
kében végül emigy következik: „Nem mulasztottuk el 
az alkalmat akkor sem, más esetben sem, hogy leg-
alább pár szóval- ne czélozzunk arra az erőpazarlásra, 
a mely református tanügyi politikánkat mai napig jel-
lemzi, arra a tervszerütlenségre, arra a száz- meg ezerfelé 
divergáló törekvésre, a mely egymást keresztezi, egyik a 
másikat akadályozza, sőt egyenesen feltartóztatja, vagy 
a legjobb esetben is egyik a másikat nem támogatja, 
tudomást sem vesz róla.*) Nevezzük e ziláltságot, e széthú-
zást partikulárizmusnak vagy bármi egyébnek, kétség-
telen az, hogy ennek hátrányos következményeit, az 
egységes irány és erőegyesítés hiányát mindig súlyo-
sabban érezzük, a mint elszigetelt és megosztott erőinket 

1 mindinkább meghaladó feladatokat és kötelességeket állítanak 
I elibünk a kor, sőt a törvények elodázhatatlan követelései. És 
érezzük annyival is inkább, minél magasabb fokáról 
van szó az oktatásügynek, minél inkább előtérbe lép 
annak szüksége, hogy az egyetemes egyház erejével (mi 

*) Erről nálunk is sokat lehetne — mesélni. A szerk. 
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nálunk katholikusoknál : közös erővel) hozzuk létre és 
emeljük fel azon magas oktatásügyi intézményeket, a 
melyek egyetemes egyházi és felekezeti tanügyi érde-
keink kielégítésére lennének hivatva." ? ? 

Páris, decz. 1. Látogatás 1. Jousseffpátriárkánál.— 
0 szentsége (a magyarban nincs más szó a „sua 

beatitudo" czimre) I- Jousseff, Antiochia, Alexandria, 
Jeruzsálem és Kelet patriárkája, mult bó 27 én érkezett 
meg Rómából Párisba. Mielőtt a pápa elnöklete alatt tartott 
konferencziákról székhelyére Alexandriába visszatérne, a 
franczia köztársaság elnökénél óhajtott tisztelegni, s ta-
nácskozni kivánt a Keleten élő katholikusok érdekeiről 
Francziaország külügyminiszterével. 

Szerencsések voltunk ő szentségétől kihallgatást 
nyerni, melynek folytán becses felvilágosításokat kaptunk 
a római konferencziáról, ő szentsége párisi útjáról és a 
teleti katholikus egyházakról. 

„Keleten, igy szólt ő szentsége, hat egyesült katho-
liku8 egyház van: 

1. A görög katholikus egyház, melynek a patriárkája 
>m én vagyok. 

2. Az örmény katholikus egyház, melynek pátriár-
kája •mgt Azarian, székhelylyel Konstantinápolyban. 

3\ A syr (syriaque et non syrienne, comme on 
l'appelle souvent par erreur) egyház, melynek patriarkája 
mgr Benham Benni, székhelylyel Wardinban. 

4. A chald egyház, melynek patriarkája mgr Abo-
lionan, Mossoul székhelylyel. 

5. A maronita egyház, melynek patriarkája mgr 
Hagg Péter. 

6. A kopt ritusu egyház, a melynek élén apostoli 
vikárius áll. 

A görög, örmény, syr, chald és kopt katholikus 
egyházakkal szemben ugyanannyi vagyis 5 szakadár 
patriarkátus áll fenn. Schismatikus maroniták nincsenek. 
A római értekezlet óta a nem katholikus görög egyhá-
zakat dissidens egyházaknak nevezzük. 

Ön érteni fogja, hogy részleteket nem mondhatok 
el azokból, a mik a római konferencziában történtek. Kö-
rülbelül 15 nap alatt meg fog jelenni a keleti egyházak 
Constitutio-ja. *) Nem vághatok e hivatalos okmány elébe. 
0 szentsége azért hivta össze a pátriárkákat, hogy meg-
beszélje velők nem a tömeges megtéréseknek, a melyek 
igen nehezen mennének, hogy ne mondjam, lehetetlenek, 
hanem a csoportos megtérések eszközeit és módjait. A 
latin missionáriusok eredménytelen erőködése megszűnik. 
Nem latinizálni akarja Róma Keletet, hanem megnyerni. 
Egyszerűen arról lesz szó, hogy a pátriárkák tekintélye 
gyarapodjék, a benszülött papság jobb nevelésben része-
süljön, és a keleti népek a dogmatikai kérdésekre nézve 
lassankint kioktassanak. 

Elméletben öt pontra nézve van különbség a katho-
likus egyház és a szakadár egyházak között ; gyakorlat-
ban az egész egy pontra szorul össze: a pápa felsőbb-
ségének elismerésére. Az „orthodox" görögök például 
tagadják a purgatoriumot és mégis ugyanoly imádságokat 
mondanak az elhunytakért mint mi. 

Már megjelent. A szerk. 

A legnagyobb reményekre vagyunk jogositva és 
máris előre lehet üdvözölni a napot, midőn dissidens test-
véreink velünk egyetlen egy családot fognak alkotni. 

Francziaországba jöttem, hogy tiszteletemet bemu-
tassam a köztársaság elnökének, mert Francziaországot 
nálunk szeretik. Katholikus — Keleten annyit jelent mint 
franczia. Mi tudjuk, mit tett és mit fog tenni értünk 
Francziaország. Legutóbb szegény sz. Juliánt (Saint Julien-
le-Pauvre) kaptuk tőle (templomot,) a melynek lelkipász-
torát én archimandritává neveztem ki. 

Mi szeretjük Francziaországot és a török birodalom 
6 millió görög katholikus hiveinek ragaszkodása mint 

dicsőség ragyog feje körül. En mindennap imádkozom az 
önök szép hazájaért." 

Mélyen meghatva távoztam, a patriarka áldását vive 
magammal lelkemben. G. Duranton. 

Róma, decz. 1. Glan Battista de Rossi emlékünne-
péről. — 

Hátralékban vagyunk a mult hónapra nézve arról a 
fényes emlékünnepről szóló jelentésünkkel, melyet a pá-
pai keresztény régészeti akadémia de Rossi érdemeinek 
szentelt s nov. 25-én tartott a cancellaria apostolica pa-
lotájának dísztermében. *) Az ünnepi szónok nem keve-
sebb volt, mint a római szentegyház könyvtárosa, Cape-
celatro bibornok s capuai érsek, a nagy történetiró. Róma 
értelmességének egész élitje jelen volt az ünnepélyen. 
Nem bocsátkozom az emlékbeszéd részletezésébe, miután 
az megé:- demli, hogy teljes szövegében ismerje meg 
Magyarország katholikus közönsége. Csak azt emlitem itt 
még, hogy a terem az alkalomnak megfelelően volt feldi-
szitve. Emlékezetes marad különösen a következő két in-
scriptio, melyek mgr Farabulini tollából származtak s mig 
egyfelől becses meglepetés számba mennek a műkedvelők 
részén, más részről de Rossi emlékezetének teljesen méltó 
megörökitői. Álljon itt mindakettő : 

PRAESTANS . INGENIO 
C0NSIL10 . POTENS 

PRIST1N0 . MORE . QV1R1T1VM 
ANIMOS . AD . GRANDIA . ER1GENS 

CONTENTIONE . ET . SCR1PTIS 
ROMANAE . PALAESTRAE 

DECVS . IMMORTALE . ADDJPIT 
IN . OMNI . 1VD1CI0 . ELEGÁNS 

MAGN1S . REBVS . NVNQVAM . IMPAR 
PRISCAM . SAPIENTIAE . GLÓRIÁM 

ITALIAE . ADSERV1T. 

INC0MP ARABILIS 
POLYHISTOR . PATRIAE 

OMNEM . PR0PE . ANTIQVITATEM 
A VIDE . COMPLEXYS 

_ SACRA . IMPRIMIS . MONVMENTA 
EGREGIVS . YINDEX . D1SPEX1T 

OPEROSIS . V0LVMIN1BVS 
SCITE . 1NLVSTRAV1T 

INVENTIS . SCIENTIAE . FINES 
YNVS . MAXIME . PROTVLIT. 

Ott, hol XIII. Leo ötvenéves papi jubileumakor a magyar 
tanférfiak zarándoklatának tiszteletére diszülést rendeztek a pápai 
Róma tanférfiai és tudósai. szerk. 
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IRODALOM. 
Lapok nyilatkozata egy uj lapról. 

Uj év felé bizonyos gründolási láz szállja meg a 
tollforgató embereket és azokat, kik a tollforgatást a 
maguk számára kibérelni szokták. Uj lapok keletkezé-
séről ilyenkor gyakran szól a fama s néha igazat is 
adnak a tények a hirmondó, csacska anyókának. Meg-
jelenik — egy-egy mutatványszám. Némelyik tovább 
is viszi ; mások a gründolást a mutatványszámmal 
abban hagyják. 

Most ismét a régi tengeri kigyóról, egy uj kath. 
napilapról beszéltek a benfentesek, s megjelent mi ?.. egy 
uj kath. hetilapnak a mutatványszáma. A napi lapot, a 
mint jól értesült emberemtől tudom, ismét elejtették, 
pedig már — a „tervrajz" is készen volt hozzája! 
Tehát a kath. egyház és Wekerle „jó katholicitása" 
közt az aranyhid megépitésére csak egy hetilapra tel-
lett — szellem, erő és bátorság. Mondhatom, hogy 
nagyon jól indul a dolog. De még érdekesebb szinben 
fog feltűnni a legújabb „jó katholikus" pucs, hogyha 
az uj „katholikus" lapról, a „Katholikus Autonomiá"-
ról három bevált katholikus lapnak az Ítéletét meg-
hallgatjuk. 

A VF. N.u ezt irja : „Katholikus Autonómia" néven, 
uj politikai hetilap indult meg a mult héten Budapes-
ten. Az uj lapnak csütörtökön szétküldött mutatvány-
száma már azért is rendkívül érdekes, mert azt a 
gyanút ébreszti bennünk, hogy a „Katholikus Autonómia" 
hézagot akar pótolni s azon u. n. „jó katholikusok"-
nak lapja akar lenni, kik ugy a társadalmi, mint a 
politikai életben Wekerle egyházpolitikája mellett fog-
lalnak állást." Aztán idéz belőle egy jó darabot, aztán 
igy folytatja : 

„Mintha e mézes-mázos szavakat már hallottuk 
volna a parlamentben, de Wekerle, Szilágyi és egyál-
talában a liberálisok szájából. Mintha már olvastuk 
volna ezen üres frázisokat, a külföldi példáknak ezen 
elferditéseit, de a kormány lapjaiban s egyáltalában 
a liberális sajtóban! Azt mondják, hogy az uj lap 
szellemi vezére Vaszary Kolozs bíboros herczegprimás. 
0 eminencziája e hirt a „Politikai Hetiszemle" szerint 
azonnal a lap megjelenése után megczáfolta s ennél-
fogva egész nyiitan kijelenthetjük a következőket: 

A „Kath. Autonomiá"-nak Wekerle felőli nyilat-
kozatát bátran a katholikus mozgalom ellen irányított-
nak jelezhetni, a mennyiben ez a nyilatkozat arra 
szorítkozik, hogy Wekerle kormányának nem egyete-
mes tendencziáját rosszalja, hanem azzal éri be, hogy : 
V annak ugyan bizonyos kifogásaink a Wekerle kor-
mány ellen " 

De mi kifogásoljuk a Kossuth- és Eötvös-politi-
kabeli kétszínűséget és ennek a politikának is minde-
nek előtt dekrisztianizáló és deczentralizáló irányát és 
radikalizmusát és tesszük ezt a budapesti kath. nagy-
gyűléssel egyetértőleg, és az azzal magát identifikált her-
czegprimás-kardinálissal és az egész püspöki karral egyet-
értőleg. — Irányunktól tehát sem a herczegprimás, sem 
a püspöki kar el nem térhet." 

Az „E.K." igy ir : „Kath. Autonomia" czimen uj-
állitólag kath. irányú lap indult meg. Megvalljuk őszin-
tén, hogy mi részletesebben nem nyilatkozhatunk róla, 
mert a kath. lapok non kaptak belőle mutatványt. De hogy 
milyen lehet ennek az uj „katholikus" lapnak az iránya, 
meg lehet Ítélni abból is, hogy nagyon dicsérik az 
összes — liberális lapok. Sapienti sat." 

A „Jf". A." a szerkesztőségi üzenetek közt követ-
kezőleg informált: „Ft. K. I. Budapest. A Kath. Auto-
nómia czimü lap szerkesztője Weszely Ferencz nem 
azonos a pozsonyi Szent Háromság plébánosával. A 
jelzett lapot szerkesztő Weszely Ferencz budapesti 
„magánhivatalnok." A lapért különben a fővárosi pol-
gármesteri hivatalnál ft. Zoványi (Jánoska) Mihály ur 
tette le a kaucziót." 

V E G Y E S E K . 
*** Nagy időkr nagy események. Országos kath. 

nemzeti zsinat tartásáról kezd szó lenni. Üdvözöljük a 
nagy eszmét s kívánjuk, hogy a messze látóhatár ködéből 
mielőbb a legközvetlenebb mindennapi élet világosságá-
ban jelenjék meg. Ma csak ennyit. 

— A budapesti érseki helynöki szentszék f. hó 6-án 
reggel teljes ülést tartott, melyben elnöklő ft Cselka Nán-
dor érs. vikárius ur ő mga a szentszék kebelében történt 
változásokról tett jelentést. Ugyanis dr Haiezl Kálmán 
ízentszéki jegyző a garam-szentbenedeki plébániát kap-
ván meg, szentszéki jegyzői állásáról lemondott. 0 mél-
tósága meleg szavakban méltatván a távozó buzgó jegyző 
ur érdemeit, a szentszék azoknak elismerését jegyző-
könyvében határozta el megörökíteni. Utódjává a szent-
széki jegyzőségben ő eminencziája a hgprimás Demény 
Dezső esztergomíőmegyei áldozópapot nevezte ki. Kine-
vezte továbbá ő emja szentszéki ülnökökké : Zierer Károly 
budapest-tabáni és Cserhalmi Lajos hédervári plébánosokat ; 
szentszéki tiszti orvosokká : dr Verebély László és dr 
Kurtz Gusztáv gyakorló orvosokat. 

— A szent Collegium nagy vesztesége. Dr. Zepherino 
baron Gonzalez y Diaz Tunon bibornok, cordovai érsek 
meghalt. Az elhunytban a szent Collegium egyik legki-
válóbb tagját, Spanyolország egy nagy és szent főpapot, 
a világ egy nagy filozófot veszített el. A boldogult korunk 
thomisztái közt valóban párját ritkítja. Szül. 1831. jan. 
28-án s mint dömés szerzetes a manillai egyetemen tani 
totta a thomisztikát. Első müve 1857-ben jelent meg a 
földrengésekről. 1862-ben kiadta a Nemzetgazdaságtan és 
a kereszténység czimü müvét. Ugyanabban az évben meg-
jelent tőle egy értekezés : Szent Tamásról mint a tudo-
mány-egyetem védő szentjéről. 1864-ben jelent meg világ-
hírű müve : Tanulmányok sz. Tamás filozófiája felett, me-
lyet a Szent-István-Társulat magyarított. 1867-ben vissza-
térvén Spanyolországba a következő müveket adta ki : 
Pozitivizmus és materializmus. Filozófiai leczkék. A filo-
zófia elemei, 1873-ban két kötetben : Vallási, bölcseleti és 
társadalmi tanulmányok, a melyekben előbb megjelent 
kisebb müveit gyűjtötte össze. 1874-ben malagai püspök, 
1875-ben cordovai érsek lett s kiadta mesterművét: A 
bölcselet történetét. Tisztelői és ellenfelei elismerik, hogy 
Gonzalez korunknak egyik „legvilágosabb szelleme s leg-
tudósabb skolasztikusa* volt. R p. 

— Királyi kegyadomány. 0 felsége a mária-gyüdi 
templom és zárda-épület helyreállítási czéljára 50 frtot 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

— A pécsi egyházmegyében a megyés püspök Arcó-
ból keltezve Szandtner Antal dunaszekcsői plébánost ki-
nevezte a mohácsi egyházkerület jegyzőjévé. Eddig tudva-
levőleg a kerületek választották jegyzőjöket, de a legújabb 
püspöki rendelet szerint ezentúl a megyés főpásztor nevezi 
ki őket. 

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

Budapest. 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.i 
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TARTALOM. Vezérpszmek e.» Tawulmonvok • A magyar Antaeus. — A sanctio.— A népfelség. — Az egyházpolitikai törvényjavaslatok.— 
Egyházi Tudósítások : Y e s z p r é m : Zichy Nándor a „Veszprémi Hirlap"-ot egy vezérczikkel a keresztény néppárt közlönyévé avatta. — 
L y o n : Az egyházi pályara való hivatásban mutatkozó hiányról. — Tárcza. Gróf Apponyi Albert decz. 8-iki felköszöntője. — Vegyesek. 

A magyar Antaeus. 
Társadalmi lap vagyunk, a pol i t ikai pár t -

tusákon kivül, sőt, mint egyházi lap, a pár tokon 
felül állunk,1) Magyarország katholikus közönsé-
gének ker. vallásunk magasztos eszméinek ra-
gyogtatása mellett minden i rányban hazafias 
tájékoztatással tar tozunk és — szolgálunk. 

Egy hírneves franczia keresztény szocziál-
politikus mondta a családi életről, mint a nem-
zeti élet alapjáról irva, a következő alapigazságot: 
„Une bonne organisation agricole, est le t ra i t 
distinctif de la solidité des inst i tut ions d'un 
peuple."2) 

Jól szervezett föld müvelés megkülönböztető 
jele valamely népnél az összes állami intézmények 
szilárdságának. Más szóval: nemzet, melynek lábai 
alól elvesz az anyaföld, menthetet lenül sirja felé 
halad; és a legcsekélyebb szenvedése a földmi-
velés ügyének és az evvel az alapvető, társa-
dalom és államalkotó munkával foglalkozóknak, 
szenvedő állapotba ragadja magával az egész 
állami életet s nem enged boldogulást, csak a 
társadalom bajain, a társadalom feloszlásnak indult 

*) Az egyház, mint ilyen, és a katholikusok mint 
ilyenek, rendes körülmények között politikai pártot nem 
alkotnak. Politikai pártokat alakitanak, s egyáltalában 
politikával foglalkoznak a katholikusok rendesen nem 
mint katholikusok, hanem mint polgárok. Ha tehát valahol 
katholikus párt keletkezik, ez rendesen nem egyházi, ha-
nem állami és polgári alapon, polgári és állami czéllal 
történik. A katholikus jelző itt tehát csak materia; a 
forma, a dolog lényege és lelke: pártalakitásra való poli-
tikai és polgári jogosultság. A szerk. 

2) Ribbe, La vie domestique, t. I. p. 10. 

tagjain hullaféreg gyanánt táplálkozó paraszita-
existentiáknak. 

Ezért üdvözöljük mi is a magyar föld bir-
tokosainak és munkásainak államalkotó hivatá-
suk öntudatára ébredt önérzetét és arra irányuló 
törekvését , hogy nemsokára országos agrar-kon-
gresszus üljön össze, kifej tendő az állami hatalom-
nak a mozgó tőke bálványozásában serénykedő 

I kezelői előtt, hogy mi a magyar földmunka az 
I ország fentar tására nézve, s mivel tar tozik az 
\ állami hatalom a nemzeti lét alapvető munká-
! j ának és munkásainak. 

Az isteni Gondviselésnek sokat jelentő ujj-
muta tá sá t lá t juk megnyilatkozni abban is, hogy 

! mig a zsidósággal s a szabadkőművességgel szövet-
kezett protestáns államférfiak, támogatva az elfa-
jul katholikusok által, a törvényhozás faktoraiból 
fel egész a trónig, valóságos hadsereget tobor-
zottak össze, hogy megfoghatatlan fennhéjázással 
megostromolják az eget és megtámadják magát 
az Istent , az ő elévülhetetlen jogaiban: az alatt , 
a magyar földnek a magyar állam lábai alatt 
Széchenyi szellemében való biztosítására, a ka-
tholikus vallású Károlyi Sándor, Apponyi Albert, 
Dessewífy Aurél és Szapáry Gyula grófok vezér-
lete a la t t indult meg a mozgalom a magyar 
nemzet oda való kijózanitására, hogy mig egy-
felől az ég ostromlása koránsem hozott áldást 
egy nemzetre se, soha és semmi körülmények kö-
zö t t : addig másfelől, a lábaink ala t t lev ő,őseink 
vérével és verítékével megöntözött anyaföld biz-
tositásánál és áldások forrásává tevésénél — a 

47 



436 RELIGIO 

magyar á l lamnak, Magyarország polgárainak, nem 
lehet elsőbb és szükségesebb feladata. 

Az agrár-mozgalom szellemének tolmácsolá-
sára valóban senki sem lehet köztünk h iva to t tabb 
Apponyi Alber t grófnál. Azért, alább, szórói-szóra 
közöljük azt az emlékezetes felköszöntését, mely-
ben, mul t szombaton, Károlyi Sándor grófnak 
Magyarország anyaföldjének felvirágoztatása és , 
biztositása körül szerzett érdemeit mél ta tva és 
dicsőítve, az emberi munkáról és a lélek nemes-
ségéről igazán államférfiúi magas szárnyalással 
hirdet te a magyar gazdák előtt az emberi méltó-
ságnak és hivatásnak a legutolsó szolgában is 
t iszteletben ta r tandó evangeliumi igazságait. 

Szívesen, sőt nagy lelki örömmel és élve-
zettel fűzném még tovább az eszmék fona lá t az 
agrár-mozgalom vezetésében tündöklő kathol ikus 
mágnások érdemeinek mél ta tásában, továbbá 
annak kimuta tásában, hogy néppár t , agrár -pár t , 
nemzeti párt , ki lépet tek p á r t j a tes tvérpár tok , csak 
agnoszkálniok kell egymást, hogy kész legyen 
köztök a fúzió vagy koaliczió, különösen pedig 
annak fel tüntetésében, hogy mily szerencsés for-
dulat ta l s mily impozáns erővel foglal állást 
Apponyi Albert gróf, igazi magyar Antaeusként , 
immár mind a két lábával a nemzet lelkében: 
azon a jogalapon, melyet Deák Ferencz biztosí-
t o t t és azon a földalapon, melyet, habár Széche-
nyi réges-régen figyelmeztetett rá, csak most 
jut eszébe, ennek a nemzedéknek, biztosí tani , 
miután a tönkremenés széléhez közel j u to t t . 
Szívesen fonnám, mondom, tovább ezeknek az 
eszméknek és a hozzá ta r tozóknak a fonalát , ha 
nem parancsolna magához most minden elmét 
egy kihatásaiban pára t lan , minden más társa-
dalmi és állami akczió fölött messze kimagasló 
esemény : a magyar kul turharczos törvényjavas-
la tokra leérkezet t királyi sanctio. Ez az esemény 
mindent há t t é rbe szorított . Evvel foglalkozik 
most mindenki. Foglalkozzunk mi is. = 

A sanctio. 
Tájékozásul néhány doktrinális irány eszme. 

Tehát megjöt t a királyi sanctio. Tehát jól 
mondtuk i t t már egy hónap előtt, hogy vá rha t juk 
ugyan a legjobbat, de legyünk elkészülve a leg-
rosszabbra: a sanctióra, Magyarország állami 
hata lmának az elkereszténytelenedés u t j án első 
ünnepélyes lépésére, a polgári házasság megho-
nosítására, Tehát eltaláltuk már akkor azt is, 

hogy Magyarországban a királyság többé nem 
souverain ur, ki a javas la tokat esetleg vissza is 
vethet i , hanem legutolsó a lkotmányos eszköz, 
mely funkt ionáln i a többiek nyomása a la t t kény-
telen. Le roi regne, mais ne gouverne pas. 

A pogány római minta-ál lamban, az állam 
virágzása idején, a végrehaj tó hatalom, a magis-
t ra tus , ha törvényt akart , — kért , „rogavit" ; a 
senatus tanácsolt , , „consuluit" ; a nép — az pa-
rancsolt, „iussit". Legis rogatio, senatus consultum. 
populi iussum. Ez volt a római törvényhozás 
lefolyása a római birodalom emelkedésének kor-
szakában. 

A keresztény monarchiákban, szem előtt 
t a r t v a a Sz. Pál apostol által k ih i rdete t t keresz-
tény uralkodási elvet : „non est potes tas nisi 
a Deo" — a nép, a poli t ikai nép, kért , kí-
vánt , köve te l t ; a törvényhozó tes tületek vagy 
sajá t kezdeményezésekből javasoltak, vagy királyi 
propozicziókra ha tá roza toka t hoztak; a király, 
Is tentől származó teljes souverain hatalommal , 
szentesi tet t . Mily ha tá rozo t t körvonalakban dom-
borodik ki i t t izmos önállóságának alakjában 
az ál lamalkotó törvényhozási tényezőknek vala-
mennyié! De ennek a hata lmas szervezetnek az 
uj pogány, az elkereszténytelenedet t ál lamokban 
— vége; csak a nevök ma rad t fen a keresztény 
törvényhozás faktorainak, s tádiumainak. 

Az uj pogányság, az elkereszténytelenedés 
á l lamában a nép csak egyszer „souverain", akkor, 
midőn souveraini tásáról a képviselők számára a 
választáskor kötelességszerűen lemond; azután 
hiába r imánkodik, hiába kór, hacsak az u j válasz-
táskor nem szerez magának elégtételt . A törvény-
hozó tes tüle tek tetszés szerint meghozzák a tör-
vényjavaslatokat , de ugy, hogy azok már eo ipso 
valóságos törvények, mer t a király alkotmányos 
elvek szerint azokat szentesíteni köteles. Kérem, 
a mi kötelességet ró ki, az m á r törvény. Tehát 
az a lkotmányos törvényhozó tes tületek javaslatai 
a modern ál lamjogi elmélet és gyakorlat szerint 
tu la jdonképen már törvények, mer t a király elha-
tározását , melyet még mindig a régi keresztény 
névvel szentesítésnek neveznek, azok már kötele-
zik. Világos, hogy ez nem a nép souverainitása. 
nem a király souverainitása. Ez az élelmes oli- [ 
garchia souverainitása. 

De hagyjuk ezt a dolgot, a melynek lefo-
lyása úgyis csak fictiók lánczolata. „Sinite mor-
tuos, sepelire mor tuos suos". Lássuk a dolgot a 
valóság, az igazság világánál. 

i 
3 
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Igazság szerint mi a souverain hatalom és 
mi a sanctio ? 

A souverain hatalom, állagára nézve, nem 
emberi dolog, az valóságos isteni, Istentől adott 
hatalom. „Non est potestas nisi a Deo." Kitűnik 
az állami hatalom állagának isteni jellege a többi 
közt — az ő hatásainak emberfelet t i jellegéből. 
Az alat tvalókat lelkiismeretökben, szivök ti tkos 
kamarájában kötelezni, a polgárok élete-halála 
fölött ölési joggal rendelkezni : vájjon hol van az az 
egy Péter különvéve, az a ké t Pál, az a millió és 
százezer millió János együttvéve, a kiknek ma-
goktól erre hatalmuk legyen ? Százezer millió em-
bernek, se egyenkint, se együttvéve nincs joga 
embert életétől megfosztani. Miért? Mert sem 
egyenkint, sem százezer milliószor együttvéve 
nem urai sem a maguk, sem a mások életének 
— teljes joggal, hanem mindnyájan, egyenkint 
és együttvéve, csak tökéletlen használati joggal 
haszonélvezői a földi javak legelsejének, az 
életnek. 

Tehát az állami hatalom valóságos isteni 
hatalom, állagában tekintve. De minthogy Isten 
által embereknek adatik használatra, ennélfogva 
arra, mint accidentiák, rátapadnak az emberi 
természetnek összes hiányai, tökéletlenségei, gyar-
lóságai. A többi közt, mivel az ember nem min-
dentudó ós nem mindenható: az állami hatalom 
is, bár állagában isteni hatalom, a használatban, 
mint maga az ember,- tévedéseknek ós tulkapá-
soknak eshetik zsákmányául. 

Az ethika és jogtudomány kétféle uri jogot, ( 

kétféle tulajdonjogot különböztet meg: teljeset j 
és tökéletlent. A teljes uri jogot a római jog, | 
kiméletlen pogány vaskossággal, igy definiálta: 
„utendi abutendique potestas." Minthogy a ke-
resztény vallás mindent fentar tó és tökéletesítő 
szelleme semmiféle abusust nem enged meg, a 
római ethika ós jurisprudentia ama pogány defi-
niczióját el kellett vetni s helyet te uja t kellett 
felállítani. Meg is tör tént . A kereszténység által 
megtisztí tott ethikai ós jogi elvek szerint tehá t 
teljes uri jog oly tulajdonjog, mely nem haszná-
latát , de állagát is a dolgoknak a tulajdonos 
hatalmába haj t ja , hatalmában ta r t ja . Tökéletlen 
tulajdonjog az, melynél az állag feletti hatalom 
egy más jogalanynál, esetleg feljebbvalónál ma-
radván, a másodtulajdonosnak csak használati 
joga marad. 

Az állami hatalom fölött teljes joggal csakis 
az Ur Isten rendelkezik, mer t lévén az nem em-

beri, hanem isteni hatalom, ura annak állagát 
tekintve csak az Isten lehet. Mi következik eb-
ből? Az, hogy a souverain államfők, akármely 
néven neveztessenek s akár physikai, akár er-
kölcsi személyek legyenek, az állami hatalomnak 
csak letéteményesei, csak haszonélvezői, de nem 
a maguk egyéni vagy egyes irányzatos pártok 
önző érdekének felpuffasztására, hanem a közjó 
előmozdítására. 

Mindebből mi következik ? Az, hogy az állami 
hata lom csak használati joggal lévén átadva az 
embereknek, az állami hatalom a törvényjavas-
latok sanctiójánál köteles a souverainitás teljes 
úri tulajdonosának, az Istennek rendeleteit és 
intézkedéseit, köteles az isteni törvényeket — 
megtartani , nem levén szabad neki semmit, a mi 
az Isten törvényével ellenkezik, törvényerőre 
erőszakolni akarni. 

Jelenleg három törvényjavaslat kapot t nálunk 
királyi szentesítést : a radikális polgári házasság-
ról,1) a polgári anyakönyv vezetésről, a vegyes 
házasságból született gyermekek vallási hova-
tartózandóságáról szóló törvényjavaslatok. 

Ezeknek az uj törvényeknek külön-külön 
megbirálását más alkalomra hagyva, most i t t 
csak közös kulturharczias jellegökre sietünk utalni. 
Ez a három törvény ugyanis szerves egységet alkot. 
Középpontjuk, mely körül forognak, mely felé 
gravitálnak, a radikális polgári házasság. A pol-
gári anyakönyvelést csak azért forszírozzák, mer t 
polgári házasság polgári anyakönyvek nélkül 
non sens, meg nem állhat. A polgári házasságot 
pedig, maguk a dolog csinálói vallották be, csak 
azért hozták be, hogy az 1868-iki „alaptörvényt" 
a szülők szabadságának irányában revideálhassák. 
Szabadon bocsátják, ugy a hogy, csonkán, bénán, 
a mint látni fogjuk, a szülők szabadságát, de hogy 
előre determinálják ezt a csonka szabadságot is, 
azokat, kikből idővel szülők lesznek, vagyis a 
házastársakat kényszeritik pogány módon háza-
sodni. Jól tudják a dolog „szabadelvű" csinálói, 
hogy pogány házasságkötés nem alkalmas ta la j 
arra, hogy keresztény katholikus szülőket terem-
jen, s~ezek aztán a pogány házasságkötés alap-

') A kötelező it t nem illő szó. Mert a mire az u. n. köte-
lező polg. házasság kötelezni akarna, éppen arra nem állithatni 
fel semmiféle kötelességet. Is ten törvényével szemben nincsen, 
s nem lehet semmiféle kötelesség vagy kötelezőség. Már pedig a 
házasságkötés az u j szövetségben minden alkotó részével valóságos 
egységes szentség, melyből a polgár és az állami hatalom a maga 
részét ki nem szakithatja. 
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ján keresztény vallásos nevelést adjanak mag- : 
zataiknak. 

Mind a három törvénynek éle t ehá t Magyar-
ország keresztény államiságának megszüntetésére 
irányul. 1848-ban Magyarország megszűnt ka tho-
likus állam lenni ; 1894-ben Magyarország meg-
szűnt keresztény állam, keresztény királyság ne-
vére méltó lenni. A kereszténytelen államiság ki-
mondva ugyan nincs a szentesi tet t há rom törvény 
egyikében sem. De benne van a radikál is pol-
gári házasságról szóló tv javas la tban az államha-
talom dectr is t ianisat iójának tel jesen fejlődésképes 
csirája. Miért? Mert a kereszténységnek dogmája, 
hogy a házasság szentség. Az ál lam pedig, evvel 
ellentétben, most már nálunk is azt mond ja : 
előttem, reám nézve a házasságban csak „pol-
gári szerződés" létezik. Apostasia a keresztény 
vallástól, a házasság, a családi élet, az állami ós 
társadalmi élet a lapjának t e r é n : ez a polgári 
házasság. Nem elkereszténytelenedés ez in ovo, 
az állami élet magvában? 

Mi t ehá t a keresztény valláshoz tar tozó hű 
milliók teendője? 

A mi az emi i te t t törvényekben Is ten tör -
vényeivel nem ellenkezik, azt t isztel jük és követni 
fogjuk; mer t i rva vagyon: „Subditi estote do-
minis non t a n t u m bonis, sed e t iam discolis." 

A mi bennök Is ten törvényével ellenkezik, 
ellenkezik pedig egész szellemök ós irányzatos-
ságuk, abban inkább Is tennek fogunk engedel-
meskedni, min t az embereknek, és szigorúan, 
gyengeség ós engedés nélkül élni fogunk polgári 
jogunk kr i t ikájával és döntő szavazatával a zöld 
asztaloknál ós a szavazatgyüjtő urnáknál is. 

Senki tőlünk e jogot el nem vehe t i ! Excel-
sior! Magyarország keresztény államisága meg-
érdemli a fáradságot, meg akár az élet feláldo-
zását. 

A reverendás, sőt aranykeresztes kishi tűek 
ós beschwichtígungshofrathok korszakának Ma-
gyarországon immár vége szakadt. 

Egyelőre, az állami hata lom elkeresztényte-
lenedésének törvényben való megnyilatkozására, 
vár juk be a lelki hatalom letéteményeseinek 
szintén hatalmi, magister iumi megnyilatkozását . 

Decz. 18-ára van a püspöki konferenczia ösz-
szehíva. * 

* * 

A népfelség. 
A kormányon akik álltok, 
Tán tud já tok , t i mondtá tok , 
— Vagy a pokol — nagyapá tok? — 
„Nincsen Isten, csak népfelség, 
Nincs Ítélet, csak a többség, 
Nincs hit-rend, nincs semmi szentség, 
Csak egyedül a népfelség. 
Kegyelmibül t a r t ura lmunk, 
Minden máson rég tu l ad tunk!" 

Ugy ! t i balga vén mamlaszok ! 
Utcza-sárral fogóztatok, 
Néppárttal nem gondoltatok ! 

No há t mos tan gondoljatok, 
Ér tsé tek meg a néppártot, 
Jól ér tsétek a fe lséget : 
„Van ám I s t en ! i t t van, velünk, 
Van király is, az a fejünk,1) 
Van hazánk is, mely szent nekünk, 
Van Ítélet, most, nézzétek, 
Nektek szól e végi té le t : 

„Kotródj gonosz hitetlenség, 
Pokolba su j t a népfelség, 
El a magyar néppár t ! " 

Kálmán Károly. 

Az egyházpolitikai törvényjavaslatok. 
(Vonatkozással kath. liturgiánkra s ebben apostoli kirá-

lyunkra.) 

Hir szerint — nem tudom : már hányad-
szor? — de most már csakugyan „legközelebb" 
királyi megerősi tést nyernek2) az országgyűlés 
mindké t háza ál ta l e l fogadott egyházpolitikai 
törvényjavas la tok, még azon koczkázattal is, 
hogy a reczepczióról s felekezetnélkűliségről szóló 
javas la toka t a főrendiház esetleg újból is vissza-
vethetné. 

Hogy e végzetes javas la tok , ha törvényekké 
válnak, hatá ly ta lani tó lag , sőt lehetetlenitőleg 
mennyiben leendnek befolyással az eddig törvé-
nyes szokásban volt királykoronázási szertar tá-
sokra s nevezetesen az „apostoli" királynak ko-
ronázási ünnepélyes eskü jé re : ez a katholikus 
lapokban eddig nem csak szellőztetve, de — ugy 
hiszem — alaposan k imu ta tva is lőn. Ám tud-

Sajnos, egyidőre a liberálisokhoz ment át fejnek. 
Egyidőre ! A sserk. 

2) Már nyertek! 
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n u n k kel l , h o g y M a g y a r o r s z á g „ a p o s t o l i " k i r á l y -
ság l evén , e g y h á z u n k l i t u r g i á j a m é g e g y e b e k b e n 
is e n n e k d iszes k i n y o m a t á t v ise l i . I g y a s z e n t -
m i s e „ C a n o n " - j á b a n az élőkért v a l ó i m á d s á g b a n 
a p a p apostoli k i r á l y u n k n e v é t is m e g e m l i t i 
(Reg i s n o s t r i a p o s t o l i é i F r a n c i s c i J o s e p h i ) . V á j -
jon , k é r d e m , e z u t á n , h a ezen, az apostoli k i r á l y -
ság f o g a l m á v a l d i a m e t r a l i t e r e l l e n k e z ő j a v a s l a t o k 
t ö r v é n y e k k é l e sznek , n e m f o g - e a mi séző p a p n a k 
ez az e d d i g i kötelessége m a g á t ó l m e g s z ű n n i ? ! S a j -
nos , e C o m m e m o r á c z i ó v a l f e l k e i l e n d h a g y n u n k 
M á r i a o r s z á g á b a n , sz. I s t v á n apostoli k i r á l y s á g á -
b a n , m e l y 8 0 0 é v e n á t volt, de m o s t m á r nincs, 
s n e m is fog l é t e z n i újra, m i g a p o g á n y szel le-
m ű t ö r v é n y e k é r v é n y b e n m a r a d n a k . N e m k ü l ö n -
b e n a kereszfjáró n a p o k o n a t ö b b i k ö z t a p o s t o l i 
k i r á l y u n k é r t is k ü l ö n O r a t i o , Ve r s . és R e s p . szo-
k o t t v é t e t n i . S z i n t ú g y a s z é k e s e g y h á z a k b a n a 
C o n v e n t u á l i s s z e n t m i s é b e n m i n d e n k o r az O r a t i o 
„ p r o R e g e * is v é t e t i k . V é g r e p a p i O f f i c i u m u n k -
b a n i s e l m o n d j u k a Vers . és R e s p o n s o r i u m o t : 
D o m i n e , s a l v u m f a c R e g e m — E t e x a u d i n o s in 
die , q u a i n v o c a v e r i m u s t e . V á j j o n m i n d e z e k m i n ő 
m e g i t é l é s a l á e s n e k m a j d e z e n t ú l ? ! T e s s é k hozzá -
s z ó l n i ! J ó lesz, e z i r á n t m á r e l ő r e t i s z t á b a j ö n -
n ü n k . 1 ) Egy plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Veszprém, decz. 9. Gr. Zichy Nándor a „ Veszprémi 

Hírlap"-ot egy vezérczikkel a keresztény néppárt közlönyévé 
avatta. — 

Ez a nevezetes vezérczikk igy szól : 
„A Veszprémi Hirlap-nak. 

Budapest, 1894. decz. 5. 
Nem mondunk le a jobbról, de beérnénk a jóval : 

hagynák meg a magunkét, boldogulnánk a hogy tudunk 
és nem vadászszuk a másét. 

Különben már az is nagy áldás, hogy ez a lap lét-
rejött, hogy most már szólhatunk és kezet nyujthatunk 
egymásnak. Csak igy értjük meg egymást, és csak igy 
érezhetjük magunkat biztonságban. Bizony, nagy dolog 
az egyetértés, kivált ha annyi millió magyar ért egyet e 
hazában, a hány a katholikus : ez legyőzhetlen hatalom, 
mert az alap, a melyen áll, a változhatlan hitigazság, a 
kiben bizik, az a mindenható Isten, és a kit élén lát, 
legmagasabban és legelöl, az az apostoli király, az a 
Ferencz József, a ki visszaállította az ősi alkotmányt és 

*) Közöltük, hogy meglássék, mily mélyen fel van-
nak forgatva az országban és a kedélyekben az ezer éves 
állapotok. Imádkozni ezentúl is mindenesetre fog kelleni 
a királyért. Abból senkit sem zár ki az egyház. De az 
apostoli czim, az apostoli magasztos czim, az oly nagy 
dolog, hogy arról Róma maga fog nyilatkozni. 

A szerk. 

a ki vissza fogja állítani az egyház szabadságát és épsé-
gét, a mely ma meg van támadva és meg van tagadva 

Nem is vagyunk mi hitetlenek, de hivek : és nem 
kétkedők, hanem biztosak ; és nem a külszint, nem a mai 
napot nézzük, hanem a lényeget és a holnapot és a 
maradandót. Es azért megcselekszi mindenki a magáét. 

A mi elvünk nemcsak a templomban nyugszik, 
hanem az életben és minden cselekedetünkben is érvé-
nyesül. Igy imádkozunk. Es ezért nem idegen dolog előt-
tünk anyagi érdekünk, a munka, a kereset, a vagyon, a 
melyből élünk, a mely a mi házunk, családunk, a népnek 
és nemzetnek is élete. 

Megbeszéljük, hogy kinek mi a baja, mi okozza 
fogyatkozását, elmaradását ; és nagyon tudjuk, hogy egyi-
künk sem boldogulhat a másik nélkül. A mi hitünk, hogy 
ugy kell a világ dolgát intézni, hogy abban megélhessen 
mindegyikünk, és juthasson egy kis vagyonhoz minden 
jóravaló munkás, és megőrizhesse minden család azt az 
otthont, azt a keresetet és vagyonkát, mely neki jutott, 
hogy ebben maradandósága legyen és ne legyen vándor 
és földönfutó. 

De nem is irigyeljük és nem is vadászszuk a másét. 
Ezen alapokon fejlődik az a szabadság, a melyet nem 
kell mástól tanulnunk ; az a jogrend, a mely édes hazánk 
és magyar nemzeti létünk alapja, a melyet szent István 
állapított meg ezen országban a kereszténységgel, és a 
melyet a Szilveszter pápa adományozta szent koronával 
átruházott a magyar királyságra ; azzal a szent koronával 
melylyel a mi szeretett apostoli királyunk megkoronázta-
tott; a kivel a hit egységében az eskü hűséges és a 
szeretet legbensőbben egyesit. 

Nekünk az alkotmány és benne a pragmatica san-
ctio és az abban megállapított egységes és válhatlan bir-
toklás, nekünk az apostoli királyság, a szent korona és 
eskü nem puszta szó, nem oly halm BiZäi äiZ emlékeknek, 
mikben kényünk-kedvünk szerint válogathatunk és kedv-
telésünkre akár üdvösségünkre, akár romlásunkra, ezt vagy 
vagy azt kivethetjük. 

Az nekünk szent és sérthetetlen, a mint hogy apá-
inknak az volt. 

Ez a mi felfogásunk. Ez egyenes, ez katholikus 
gondolkozás hitünkért, hazánkért. 

Zichy Nándor gróf." 

Lyon. Az egyházi pályéira való hivatásban mutatkozó 
hiányról. — 

„Falusi papok nem akarnak lenni!"... Igy lehet 
jellemezni azt az állapotot, mely Francziaország egyház-
megyéiben régóta mutatkozik és gyakori felszólalások 
tárgyát szokta képezni. Legújabban a lyoni érsek, mgr 
Coullié emelte fel szózatát, még pedig a papi hivatást 
elősegitö ajtatos egyesület női osztályának tagjai előtt, 
felhíva az anyákat, hogy a papi hivatás malasztjának 
bővebb osztásaért imádkozzanak az Isten előtt. A fölöt-
tébb érdekes és tanulságos allocutióból idézzük a lyoni 
egyházmegye „Semaine Religieuse"-éből a következő rész-
letet : 

„Néhány nap előtt egy levelemben, melyet kizárólag 
egyházmegyém papságához intéztem, vészkiáltást hallat-
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tarn szemben ama veszélylyel, mely a papi hivatásokat 
fenyegeti. 

Imákat kérek önöktől, hogy el ne veszítsük azt a 
más egyházmegyék által irigyelt dicsőséget, hogy a misz-
szióknak és a szerzetes rendeknek számos és becses ujon-
czot adunk. De kérem imáikat a végett is, hogy az egy-
házmegyében annyi lelkes pap maradjon, a mennyi a szük-
ség kielégítésére elégséges, hogy itt velünk működjenek lelki 
üdvösségére annak a nyájnak, melyet Isten a mi gond-
jainkra bizott. 

Mi adunk missziókra, adunk a szerzetes rendeknek ; 
és ez igy jól van. De ime az egyházmegye paphiányban 
szenved. Kénytelen vagyok vészkiáltást emelni (pousser 
le cri d'alarme), és a szükség nevében, melyet konstatá-
lok, panaszt előadni. 

Itt ugy beszélek önökhöz, mint atya, ki gyermekei-
hez beszél. Sajnosan kell megvallanom, hogy én gyakran 
hallottam a magasabb osztályú családanyáktól — és ez 
mindig fájdalmasan esett, — hogy, ha az ő fiaik a szer-
zetes házak ajtain kopogtatnak felvétel végett, hát ez 
azért történik, mert félnek, hogy, ha a világi papság so-
rába lépnek be, egyszer csak azon veszik magukat észre, 
hogy — falusi papok. 

Ez a szó mindig szivfacsaró egy püspök szivére. 
Ha ismernék az emberek ezeknek a „falusi papoknak" 
az érdemét, — melyet az emberek nem látnak, de lát az 
Isten, — vájjon mernének-e félni a néplelkészség szerény 
állásától ? 

A pápa azt akarja, hogy a pap menjen a néphez. 
De ki tudná ezt alkalmatosabban tenni a falusi papnál, 
különösen akkor, ha még családi vagyona is van a szere-
tet szolgálatára fordítható ? Ki lehet szabadabb és füg-
getlenebb — a jó gyakorlásában ? 

Szeretni és kívánni kell a szerény falusi lelkipász-
torkodást. Ha önök tudnák azt, mennyire tudja a falusi 
munkás nép becsülni az erényt, a valódi buzgóságot, az 
önzetlenséget! Mily nagyszerű példa reájok nézve látni 
magok előtt egy papot, ki a magasból szállt le hozzájok 
hirdetni nekik az evangéliumot ! Erről a papról bizonyára 
nem fogják azt mondani, hogy pap lett a pénz kedveért. 
Ot csak az engedelmesség vezette a néphez és a szeretet. 
Ezt tudni fogja a nép s egynek fogja venni a papot az 
önfeláldozó szeretettel. De viszont maga az ily pap is 
nagy örömét fogja találni abban, hogy ő egy egész kis 
nyájat vezet. 

Hálaadó imáikban önök, hölgyeim, beszéljenek önök 
bátran Istenünkhöz, a kit önök és én szivünkben vi-
selünk. 

Oh igen, Uram Istenem, adj ennek az egyházme-
gyének lelkeket, akik egészen a tieid, kik minden földi 
javaktól elváltak, minden emberi nagyravágyásról lemond-
tak. A földi javak szeretetét, a nyomorult ambicziókat, Te, 
Uram, apostolaid lelkében is ott találtad; de megjavítot-
tad őket, a te apostolaidat, a Szentlélek által, és termé-
szetfölöttiekké alakítottad át őket. Tedd meg ezt, Uram, 
ezért az egyházmegyeért, nekünk ! 

Hölgyeim ! Isten az önök imáját meg fogja hall-
gatni, és a jóban termékeny szeretet folytatni fogja az 
önök imája által kezdeményezett müvet. „Rogate ergo 

Dominum messis ut mittat operarios in messem suam." 
Oh igen, igen, kérjék a termés urát, hogy küldjön a ter-
més begyűjtésére elegendő szolgát. Figyeljék csak meg, 
mily sürgetőleg int az Ur : „Kérjétek tehát.u Mintha azt 
mondaná : Nem várok egyebet, csak azt, hogy kérjetek : 
és megadom nektek. 

Mi tehát imádkozni fogunk erélylyel és állhatatos-
sággal, hogy az Ur kötelezve érezze magát megadni a 
mit igért s küldeni annyi szolgát, a mennyire ennek az 
egyházmegyének szüksége van. 

Önök, hölgyeim, fogják ennek első áldásait élvezni. 
A pap önök számára minden. 0 fogja az önök lelkét az 
örökkévalóság küszöbén a méltó belépésre előkészíteni. 0, 
vagyis a kinek ő helyettese volt, Jézus Krisztus fogja önök-
nek mondani : te, a papi hivatások ajtatos egyesületének 
jó és hű szolgálója, menj be bátran az örökkévalóságba, 
melynek imáddal annyi jó munkást szereztél a földön." 

T Á R C Z A . 
Gróf Apponyi Albert decz. 8-iki felköszöntője. 

(Halljuk ! Halljuk ! Hossszantartó éljenzés és taps.) 
Vannak dolgok, a melyeket nem lehet eléggé ismételni» 
Vannak egyéniségek, a kiknek nem lehet a tiszteletnek 
elég nagy és eléggé gyakran ismételt adóját, a hálát 
lerónunk. (Ugy van !) Es ezért t. uraim senki se fog meg-
ütközni azon, ha én ugyanazon nyomon indulok meg, a 
melyen t. előttem szóló és ha ugyanazon czél felé veze-
tem szavaimat, a mely czél felé a t. előttem szóló s ha 
ugyanarra a férfiura emelem poharamat én is. (Éljenzés.) 
Teszem ezt nem csupán saját lelkem, szivem sugallatát 
követve, de teszem többek felszólítására, kik ezen diszes 
társaságban felkértek engem, hogy poharamat emeljem 
gróf Károlyi Sándorra. (Hosszantartó éljenzés.) Es én 
megvallom, egy pillanatig haboztam, hogy ezt a megbí-
zatást elvállaljam ; haboztam azért, mert én az életben 
annyira közel állok hozzá, az atyafiságnak, a barátságnak, 
a politikai téren való együttmöködésnek oly kötelékei 
fűznek hozzá, hogy gondolkoztam, vájjon illő-e, hogy 
éppen én legyek, ki a társaság nevében felköszöntsem. 
(Felkiáltás : Mert legméltóbban tudja előadni.) Nem, ké-
rem, engem más érdek kapaczitált arra nézve, hogy a 
megbízást elvállaljam. Az egyik az, hogy szerénytelen-
ségnek véltem azt hinni, hogy én ő hozzá közelebb áll-
jak, mint bárki is e diszes társaságban. Mert ő minden 
magyar embernek szivéhez annyira közel áll, hogy nagyon 
nehéz a distancziákat mérlegelni, mert össze vagyunk 
forrva az ő nevével, az ő tevékenységével, az ő di-
csőségével, fáradozásával és annak sikerével. (Helyes-
lés.) A má-odik ok, a mely miatt vállalkoztam ezen 
diszes tiszt teljesítésére, az volt, hogy talán egy értelem-
ben közelebb állok hozzá, hogy nekem több alkalmam 
van az ő tevékenységét nap nap után, de óráról órára 
figyelemmel kisérni, a közelség által nyert alkalomnál 
fogva minél folytonosabban kiséri valaki figyelemmel az 
ő működését, az előtt annál magasabbra emelik őt érde-
mei. Tisztelt uraim ! Éppen gr. Károlyi Sándor az ő 
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felköszöntőjében, a melyet gróf Dessewffy Aurél egészsé-
gére mondott, kiemelte a gazdasági érdekek harmóniáját, 
annak a szemrehányásnak bárgyúságot, a melylyel minket 
illetnek, hogy a gazdasági érdekek védelmezése harczot 
jelent a többi fontos közgazdasági ágak ellen Magyaror-
szágban. Vannak még egyéb érdekkülönbözetek, a me-
lyeket velünk szemben hangoztatni szoktak ; mondják 
gyakran, hogy nem csak ebben az országban, de más 
államokban is azok, a kik magukat agráriusoknak neve-
zik, kik a földmüvelés érdekeit tűzik zászlajukra, az ő 
követelményeikben gyakran csak a nagybirtoknak és a 
Középbirtoknak érdekeit képviselik, de a kisemberekét nem. 
Ez a szemrehányás azonban minket sohase érhessen, nekünk 
testvérnek kell tekinteni mindenkit, a ki ennek a földnek, 
ennek a szentföldnek csak egy porczikáját is birja. Test-
vérnek kell tekinteni azokat is, kik nem birják ezen föl-
det, de tőkéjükkel mint bérlők, vagy akár csak karjuk 
izmával, testük verejtékével gondozzák. Testvérnek kell 
tekinteni kedves cselédeinket, még a legutolsó kisbérest is. 
(Hossszantartó, lelkes éljenzés, taps. Ugy van ! Ugy van !) 

Tisztelt uraim ! A mint az egész magyar hazának 
ügye csak akkor van biztositva, ha a népnek milliói hord-
ják szivükben azt a tudatot, hogy bevettük őket az al-
kotmány sánczai közé, épugy a földmüvelés ügyének 
biztosítását csak akkor tehetjük nemzeti érdekké, ha abba 
felöleljük a földmivesek millióit. 

Ez az igazság, ez mindig élt lelkemben, ez a szere-
tete a népnek mindig élt szivemben. 

De a kivel való folytonos érintkezésemben ez tanté-
telemmé vált s a ki működésemnek ma vezércsillaga, a 
ki napról napra nemcsak élteti, de a ki ennél sokkal 
élesebben szóló példaadása által bevéste szivembe mélyen 
a kicsinyek, a szegények és elhagyatottak iránti gondos-
kodás szükségét, az gróf .Károlyi Sándor volt. (Éljenzés.) 
Az ő életének legszebb vonása az, hogy működésének 
oroszlánrészét a társadalom ügyefogyottabb, szegényebb, 
elbanyagoltabb részeinek gondozására fordította. 

En nem tudom, vájjon ebben a társaságban ki te-
szem-e magam annak a veszélynek, hogy engem ultra-
montánnak neveznek, hogy a bibliát idézem. 

Ha igen, akkor szembeszállók vele, annál inkább, 
mert a bibliának azt a tételét idézem, melyet a modern 
társadalom is magáévá tesz, sajnos, csak elméletben. 

Ez a tantétel az, hogy az első emberpárnak midőn 
a paradicsomot el kellett hagyni, az a törvény adatott. 
hoy y arczod verejtékével keresed kenyeredet. 

Ez a törvény egész általános érvénynyel mondatott 
ki. Nem az áll a törvényben, hogy a szegény embernek 
dolgozni kell, a gazdag pedig henyélhet, hanem ki volt 
mondva minden emberre, mint törvény. 

Ebből az következik, hogy a kiket a gondviselés 
intézkedése abba a helyzetbe hozott, hogy saját kenye-
rüket nem kell véres verejtékükkel megkeresni, hogy 
gondtalan életet élhetnek gazdagságuk élvezetében, azokra 
mintegy rá diktáltatott ugyanazon gondviselés által az a 
magas kötelesség, hogy felszabadult erejüket azon ember-
társaink javára fordítsák, kikkel a gondviselés mostoháb-
ban bánt el. 

Uraim! A valódi nemesség az a nemesség a melyet 

el nem törölhet emberi törvény, mert nem emberi tör-
vény adott. 

Az a nemesség, a melyet semmiféle kiváltságnak 
megszüntetése nem szüntethet meg, mert oly kiváltságon 
alapul, a melyet kiki magának szerez meg ! Ez a valódi 
nemesség, a mely abban áll, hogy a munkának ezen tör-
vényét a másókért való önzetlen munka alakjában telje-
sítsük. Hogy ez igy áll, hogyha ezt senki tagadásba nem 
fogja vonni, akkor kérdem önöktől, van-e széles e Ma-
gyarországon igazabb, nemesebb ember, mint gróf Károlyi 
Sándor. (Hosszas éljenzés.) A ki a társadalmi állásnak, 
gazdagságának tetőpontján állva nappallá teszi az éjjelt, 
gyakran megrongált egészségének megpróbáltatásai közt, 
önzetlenül fárad azért, hogy a sors által kevésbé szeren-
csés állapotba jutott embertársai állapotát javitsa, előbbre 
vigye, annak szellemi, erkölcsi és anyagi gyarapodását 
elősegítse. 

A pestmegyei hitelszövetkezet és ebből az ország-
ban elágazó szövetkezetek monumenta aere peremnius, a 
melyet gróf Károlyi magának emelt. Hogyha ez ország-
ban a szegények iránti gondoskodás törvénynyé, általá-
nossá, mindennapivá válik, akkor gróf Károlyi Sándor 
neve fog emlékezetes maradni ezen áldásteljes munkában. 
Azért én ugy zárom beszédemet, hogy ezen nemes mű-
ködés ecsetelésének benyomása alatt mondom: Éljen gróf 
Károlyi Sándor ! (Hosszantartó, meg-megujuló zajos él-
jenzés és taps. Gróf Károlyi-1 az egész társaság felállva 
üdvözli.) 

V E G Y E S E K . 
Megérkezett a legújabb pápai Gonstitutio. 

„De Disciplina Orientalium conservanda et tuenda", — ez 
a czime. Méltóan sorakozik irodalmi tekintetben is XIII. 
Leo pápa tollának majesztatikus alkotásaihoz. Themája 
ez: „Ea nimivum gloriari unice potest Christi vera Ec-
clesia, in qua aptissime cohaereat unum corpus et unus 
spiritusu. Hatásairól végleg az idő fog beszámolni. De 
már most is megvan az egész világon az a hatása, hogy 
az Isten áldotta páratlan keresztény czivilizáczió körében 
az a „mens, quae agitat" molem, vagyis a lélek denique 
csak mégis a kath. egyház középpontjában, Rómában lakik 
s ugy nevezi magát, hogy „servus servorum Dei", a népek 
pedig ugy hívják, hogy „pápa". Ez ellen még dr Szlávik 
Mátyás Pozsonyból — is hiába fog protestálni. 

— Nemzeti gyász egy bibornokért. A spanyol kép-
viselőház decz. 2-án határozatilag kijelentette, hogy 
Gonsalez bibornok halála nemzeti gyász tárgya. 

— Önképző-kör alakult a budapesti angolkisasszonyok 
vezetése alatt álló kir. kath. tanítónőképző intézet növen-
vendékei közt, melynek ünnepélyes megnyitása f. hó 8-án 
volt. Sokáig virágozzék ! 

— Angolos hóbort. Jersey Cityben furcsa társulat 
alakult e napokan: „az öngyilkosok klubja." Az alapsza-
bályokban az van mondva, hogy a tagok minden eszten-
dőben sorsot húznak, hogy ki ölje meg magát az illető 
év alatt. Csak egy dolog van kikötve : hogy az illető 
Glendale parkban végezze ki magát. A temetési költségeket 
a klub viseli. Eddig csak 25 ember akadt, a ki az őrületes 
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erkölcstelenségre rá szánta magát. Csodálatos, hogy az 
állami hatalom a dolgot elnézi s a bolondos klub tagjait 
fegyházba vagy őrültek házába nem zárja ipso facto, 
hogy ily társulatot mertek alapítani. 

— A tehetetlen állami hatalom. — Óriás botrány tör-
tént a hatalmas német birodalom törvényhozó házában a 
megnyitáskor. Mikor a népképviselők éljenezve felkeltek 
ülő helyeikből a császár főuraságának elismerésére, a 
szoczialista képviselők némán ülve maradtak s bámulva 
nézték az éljenző képviselő tenger tajtékzó haragját az 
illoyalitás miatt Most mi fog történni ? Felségsértési pört 
fognak indítani a vakmerő szoczialisták ellen. Mit fognak 
elérni vele ? Elzárják a külvilágtól, a közélettől, s esetleg 
megtörik a konokok — testét. Eszökbe, szivökbe egy 
mákszemnyi igazságot sem fognak kényszereszközeikkel 
becsepegtethetni. Az állami hatalom denique tehetetlenül 
áll meg az emberi ész és sziv titkos kamarája előtt. Ott 
csak Isten az Ur és az ő isteni szolgáló leánya, az egyház 
otthonos az isteni kegyszerek csodahatásu, farkasokból 
bárányokat alakító tevékenységével. Hands off tehát, ál-
lamférfiak, a kath. egyház működésének szabadságáról ! 

— Hirek a nyitrai egyházmegyéből. A főp. körleve-
lek legújabb számának élén egy igen hasznos mű van 
bemutatva, avval a kijelentéssel, hogy az egyúttal a 
templomok számára gondosan megőrzendő felszerelés gya-
nánt minden plébániának megküldetik. Czime e müvecs-
kének, mely Bartosik Antal dr tollából került ki, a 
következő : „Manuale Casuum reservatorum nec non quo-
rumdam praescriptorum in ordinando S. Missae Sacrificio 
prae oculis habendorum. In usum sacerdotum dioecesis 
Nitriensis iussu et auctoritate reverendissimi Ordinarii 
Nitriensis." — További hirek: Meghalt: Mackay Ferencz 
tőkésujfalusi plébános, sz. széki biró, helyettes zsinati 
vizsgáló. Csapás érte Verner Imre kinevezett nyitra-
gerencséri plébánost, a mennyiben időközben megbe-
tegedvén a lelkipásztori működésre képtelenné lett, 
minek következetesen a főpásztor által nyugalomba he-
lyeztetett. A beczkói javadalomra a pályázat határideje 
1895. jan. 15-én jár le. 

— Tisenegyévig a mahdi foglya — volt P. Rossig-
noli, és most, azt hirlik a kath. lapok, hogy Kartumból 
-zerencsésen elmenekült és Assouába érkezett. Szenvedé-
seiről naplót vezetett. Útközben, Berberben is, életveszély-
ben forgott. Felismerték hogy keresztény, s vezetőjével 
együtt fogságba hurczolták A keletiek rendes kereseti 
forrása, a baksis mentette meg. Ez nyitotta meg előtte 
a börtön ajtaját. A pogányság kegyetlenné, butává és 
aljassá teszi az embereket, hogy üldözzék a missionariu-
sokat, a kik nekik emberei méltóságot s ahhoz illő eré-
nyeket visznek. Valóban, — mint Krisztus keresztrefeszi-
tői, — nem tudják, mit cselekszenek ! 

— Nyitraegyházmegyei hirek: Liska János ideigl. 
administr. Kesseleőkeő-Podhragyon megkapta ugyanezt 
a plébániát. Czeizel Antal herczeg Hohenlohe házi káp-
lánja Zsigmondházán ideigl. adminisztrátorrá kineveztetett 
Nyitra-Gerencsérre, melynek plébánosa Verner Imre nyug-

díjba lépett. Szélessy László dubniczi segédlelkész Mis-
senre küldetett kisegítőnek. — Kápláni minőségben áthe-
lyeztettek : Imlauf Károly Dubniczról Szakovára ; dr Mi-
halovics László Szakováról Dubniczra; Krautmann István 
Rajeczről Schávnikra; Matuscsik Gyula Schávnikról 
Dlhopolere ; Majer Endre Dlhopoleről Rajeczre. — A leg-
utolsó körlevélben pályázat hirdettetik: Nyitra-Gerencsér 
és Tőkés-Ujfalu plébániákra deczember végéig, Beczkóra 
pedig január 15-ig. 

-f Magyar írónak pápai köszönő levél . XIII. 
LEO pápa életrajzának hódolatteljes bemutatására Körösi 
László dr főreáliskolai tanárhoz a római szentszéktől a 
következő válasz érkezett : 

Dno Ladislao Körösi Budapestinum. 
Illme domine! 

Libellos terno vernaculo sermone conscriptos, in 
quibus de vita et factis disseris Beatis9Ími Patris Leonis 
XIII. Sanctitas Sua benigno animo excepit. De quibus 
dum tibi agit gratias, débita te laude minime fraudatum 
cupit ob industrias quas adhibes ad obsequium erga sum-
mum Christi Vicarium late per Hungáriám praesertim in 
adolescentium animis, excitandum. Perge igitur strenue, 
nec de religione minus, quam de patriae bono optime 
merebis. Adsit vero favens tuis studiis Deus ; divinique 
auxilii auspex et Pontificiae benevolentiae testis sit apo-
stolica benedictio quam tibi Sanctissimus Pater ex corde 
impertitur. Sensus sincerae existemationis meae libenter 
excipito, quibus sum Tibi 

Römae 26 Novembris 1894. 
Addictissimus 

M. Card. Rampolla m. p. 
—• A Szent-István-Társulat 1894. decz. hó 13-án 

délután 4 órakor Budapesten, (Királyi-Pál-utcza 13. sz.) 
választmányi gyűlést tart Tárgysorozat: 1. Folyó ügyek. 
2. A Tud. és írod. Osztály tagajánlása. 

— Bolond beszéd. A „Budapesti Hirlap" mai számá-
ban azt mondja, hogy nem minden püspök ért mindenben 
egyet a székesfejérvári kath. kongresszussal. Bolond beszéd. 
Hát hol látott a minden lében locsi néni két embert a ki 
mindent ugy lát, mint a másik ? Ilyen két ember még 
nem volt a világon. Megfordítva : hogy képzeli ön katho-
likusnak az oly katholikus püspököt, a ki„ csak egy lénye-
ges dologban is eltérni mer testvéreitől ? Őrizkedjék min-
denki értelmetlen beszéd által zavart támasztani az el-
mékben s visszavonást kelteni a szivek és törekvések 
összhangjában. 

— Egy szegény káplán a kath. sajtóért. Egy szerény 
jövedelemmel biró baranyai falusi káplán, ki mint a P. 
Hirlapirja, nevének elhallgatására kért fel bennünket, egy 
egész évi időtartamra 10 példányban fizette elő lapunkat, 
hogy azt ismerősei közt terjeszsze és a kezdet nehézsé 
geivel küzdő kath. sajtót erejéhez képest támogassa. Ez 
valóban megható példája a katholiczizmus szent ügyeért 
való lelkesedésnek, mely dicséretre nem szorul. 

T. olvasóinkhoz. 
Kérjük t. olvasóinkat ismerőseik körében annak kije-

lentésére és hirdetésére, hogy aki 1895-re a „Religio" előfizetői 
közé mint uj tag lép be, az egész 1894-iki évfolyamot ráadásul 
ingyen kapja, mig a nélkülözhető példányok el nem fogynak. 

A szerkesztőség. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza ri. sz.) 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E X I I I . 
LITTERAE APOSTOLICAE 

DE DISCIPLINA ORIENTALIVM 

CONSERVANDA ET TVENDA 

L E O E P I S C O P V S 
SERVVS SERVORVM DEI 

AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

Orientalium dignitas Ecclesiarum, pervetu-
stis rerum monumentis eisque insignibus coni-
mendata, magnam habet toto christiano orbe 
venerationem et glóriám Apud illas enim, iuita 
benignissimo Dei consilio humanae redempt ions 
primordia, celeriter ad ea properavere incre-
menta, ut laudes apostolatus et martyrii, doctri-
nae et sanctitatis primo honore floruerint, pri-
mam saluberrimorum fructuum laetitiam edide-
rint. Ex illis autem perampla beneficiorum vis 
in ceteros late populos mire profluxit; quum 
beatissimus Petrus, princeps apostoliéi ordinis, 

multiplicem erroris vitiique pravitatem disiectu-
rus, lumen veritatis divinae, evangelium pacis, 
Christi l ibertatem in dominam gentium urbem 
caelesti numine intulit . — At Ecclesiis Orienta-
libus Romana potissimum, ecclesiarum omnium 
caput, sane quantum honoris et caritatis inde a 
memoria apostolica tribuere consuevit et quam 
fideli obsequio vicissim laetari : easdemque, per 
varia deinde atque acerba tempóra, nequaquam 
ipsa destitit, Providentia et benefactis, a iac tur i s 
erigere, devinctas retinere. revocare discordes. 
Neque ultimum il lud fui t vigilantiae officium, 
ut proprias cuiusque orientális gentis consuetu-
dines sacrorumque rationes, quas pro potestate 
et sapientia sua légitimas edixisset, intégras in 
eis perpetuo custodiret ac tueretur : cuius rei 
documento multa sunt quae Decessores Pontifi-
ces, cum primis Pius IX fel. rec., vei suis ipsi 
actis vei per sacrum Consilium christiano no-
mini propagando prudentissime censuerunt. — 
Non minore permoti Nos adductique studio, sub 
ipsa pontificatus initia, ad Christianas Orientis 
nationes oculos peramanter convertimus. Matu-
ravimus quidem conferre curas ad earum alle-
vandas necessitates, aliasque sumus deinceps 
occaslones nacti actuosae benevolentiae testan-
dae : sed nihil profecto antiquius sanctiusque fuit 
neque est, quam animis cum Sede Apostolica 
obstrictis, adeo in eis ardorem excitare et fecun-
ditatem fidei, ut ad maiorum excellentiam et 
laudem exemplis renovatis nitantur. 

Iam licuit aliquot adiumenta Ecclesiis illis 
afferre. — Collegium hac ipsa in Urbe clericis 
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Armeniis et Maronitis instituendis, itemque Phi-
lippopoli et Hadrianopoli pro Bulgaris, condidi-
mus; Athenis Leonianum condendum decrevimus; 
etiam beminario sanctae Annae, quod Hierosoly-
mae, cleri Graeci Melchitae educendi causa, 
coeptum est, maiorem in modum favemus. In 
eo praeterea sumus ut Syrorum numerum in 
alamnis Collegii Urbaniani augeamus; utque 
Athanasianum Graecorum ad pristinum restitua-
mus institutum, quod Gregorius XIII. munificus 
auctor, sapienter yoluit, unde viri extiterunt cla-
rissimi. Plura vero in hoc similique genere ex-
periri Nos atque efficere posse, eo nunc vehe-
mentiore voluntate exoptamus, postquam, aspi-
rante Deo, consilium iamdiu meditatum perfeci-
mus appellandi singulari epistola principes et 
populos universes ad felicem fidei divinae uni-
tatem= Nempe inter Christianas gentes calami-
tose divulsas, primo loco Orientales vocare, ad-
hortari, obsecrare contendimus, quanta maxima 
potuimus apostolica et paterna caritate. Inchoa-
tam spem quotidie magis foveri periueundum 
accidit Nobis, certumque est, opus tarn salutare 
enixius insistere; ut, quidquid ex Apostolicae 
Sedis Providentia expectari possit. admodum ex-
pleamus, quum submovendis simultatis vel suspi-
c ions causis, tum optimis quibusque reconcilia-
tionis praesidiis admovendis. — Praestantissimum 
id esse existimamus, ad incolumitatem discipli-
nae Orientalium propriae, cui valde semper tri-
buimus, animum curasque adiieere. Qua in re 
iam Nos clericorum ephebeis earum gentium 
proxime conclitis hanc etiam dedimus praescri-
ptionem, dabimus eamdem condendis, ut maxima 
religione ritus colant et observent suos, in eis-
que cognitionem usumque alumni capiant. Siqui-
dem in rituum orientalium conservatione plus 
inest quam credi possit momenti. Augusta enim, 
qua varia ea rituum genera nobilitantur, anti-
quités, et praeclaro est ornamento Ecclesiae 
omni, et fidei catholicae divinam unitatem affir-
mat. Inde enimvero, dum sua praeeipuis Orientis 
Ecclesiis apostolica origo testat ior constat, ap-
paret simul et enitet earumdem cum Romana 
usque ab exordiis summa coniunctio. Neque aliud 
fortasse admirabilius est ad catholicitatis notam 
in Ecclesia Dei illustrandam, quam singulare 
quod ei praebent obsequium dispares caeremo-
niarum formae nobilesque vetustatis linguae, ex 
ipsa Apostolorum et Patrum consuetudiue no-
biliores ; fere ad imitationem obsequii lectissimi 

quod Christo, divino Ecclesiae auetori, exhibitum 
est nascenti, quum Magi ex variis Orientis pla-
gis devec t i venerunt . .. . adorare eum.x) •— Quo 
loco illud apte cadit animadvertisse, quod sacri 
ritus, tametsi per se inst i tut i non sunt ad dogma-
tum catholicorum evincendam veritatem eadem 
tarnen viva propemodum exprimunt splendideque, 
declarant. Quapropter vera Christi Ecclesia, sicut 
magnopere studet ea custodire inviolata quae, 
utpote divina immutabilia aeeepit, ita in usur-
pandis eorumdem formis nonnunquam concedit 
novi aliquid vel indulget, in iis praesertim quae 
cum venerabili antiquitate conveniant. Hoc etiam 
modo et eius vitae nunquam senescentis prodi-

I tur vis, et ipsa magnificentius Christi sponsa 
I excellit, quam sanctorum Patrum sapientia ve-

luti adumbratam in effato agnovit davidico: 
Astitit regina a dextris tnis in vestitu deaurato, 
circumdata varietate . . . in ßmbriis aureis, circu-
mamicta varietatibu.«.2) 

Quoniam igitur haec rei iiturgicae discipli-
naeque 'orientális iure probata varietas, praeter 
ceteras laudes, in tantum decus util i tatemque 
Ecclesiae convertitur. eo non minus- pertineant 
muneris Nostri partes oportet, recte ut sit con-
sultum, ne quid incommodi imprudenter obrepat 
ab occidentalibus Evangelii administris, quos ad 
eas gentes Christi Caritas urgeat. — Rata qui-
dem permanent quae in hoc Benedictus XIV, 
Decessor Noster illustris, sapienter provideque 
decrevi t pe r Cons t i t u t i onem Demanda tarn, in for-
ma epistolae, die datam XXIV decembris anno 
MDCCXLIII, ad Patriarcham Antiochenum Graeco-
rum Melchitarum omnesque eiusdem ritus Epi-
scopos eidem Patriarchae subiectos. Verum, aeta-
tis decursu non brevi, novatis per ea loca rerum 
conditionibus, atque latinis Missionariis Institu-
tisque ibidem multiplicatis, factum est ut pecu-
liares quaedam Apostolicae Sedis curae in eadem 
causa exposcerentur : quod certe peropportunum 
fore, crebra per hosce annos occasione Nosmet-
ipsi cognoramus, et desideria aequissima confir-
maverant Venerabilium Frat rum in Oriente Pa-
triarcharum, non semel ad Nos delata. Quo autem 
totius negotii apertius pateret summa, aptiores-
que providendi rationes definirentur, eosdem 
Patriarchas haud ita pridem in Urbem advocare 
piacúit, quibuscum communicaremus consilia. 
Tum eos, una cum nonnullis Dilectis Filiis No-

!) Matth. II. 1—2 
2) Ps. XLIV. 
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stris S. R. E. Cardinalibus, coram ad deliberan-
dum frequenti congressione habuimus. — lis 
autem rebus omnibus, quae communiter propo-
sitae et agitatae sunt, medi ta te perpensis, indu-
ximus animum certa quaedam eiusdem Bene-
dictinae Constitutionis praescripta, congruenter 
novis earum gentium temporibus, explicatiora 
facere et ampliora. In quo praestando, hoc tam-
quam princípium ex ipsa deprompsimus, sacer-
dotes nempe latinos eo t an tum consilio ab 
Apostolica Sede in illas regiones mitt i , u t sint 
P a t r i a r c h i s e t E p i s c o p i s in adiutorium et leva-
meri; c a u t o p r o p t e r e a ne utendo facidtatibus sibi 
concessis, eoritm iurisdictioni praeiudicium inférant 
et numerum subditorum imminaant ; 3 ) ex q u o p e r -
spicuum extat quibus legibus officia eorumdem 
Latinorum ad hierarchiam Orientalen! sínt tem-
peranda. 

I taque rerum capita quae sequuntur visa 
sunt in Domino praescribenda et sancienda, u t 
facimus Apostolica fulti anc tor i ta te ; iam nunc 
déclarantes velîe Nos atque edicere u t eadem 
Benedictina décréta, quae de Graecis Melchitis 
pr imi tus data sunt, fideles omnes cuiusvis in 
Oriente ri tus universe a t t ingant . 

I. Missionarius quilibet latinus, e clero sae-
culari vel regulari, qui orientalem quempiam ad 
lat inum ri tum consilio auxiliove iuducat, praeter 
suspensionem a divinis q u a m ipso facto i n c u r r e t , 
ceterasque poenas per eamdem Constitutionem 
Demandatam inflictas, officio suo pr ive tur e t ex-
cludatur. Quae praescriptio ut certa et firma 
consistât, exemplar eius pátere vulgatum apud 
Latinorum ecclesias iubemus. 

II. Ubi desit proprii r i tus sacerdos cui Pa-
tr iarcha orientális mandet spirituálém suorum 
administrationem, ibi eorum curam suscipiat 
Parochus alieni r i tus qui easdem atque ipsi spe-
cies, azynum vel fermentatum, ad consecrandum 
adhibeat; anteferatur qui eas adhibeat r i tu ori-
entali. — Fidelibus autem sit facultas commu-
nicandi utrovis ri tu, non eis tantummodo locis 
ubi nulla ecclesia nec sacerdos sui propri i r i tus 
habeatur, prout a sacro Consilio christiano no-
mini propagando decretum est die XVIII augusti 
anno MDCCCXCIII, verum etiam ubi, propter 
longinquitatem ecclesiae suae, non earn possint, 
nisi cum gravi incommodo, adire: de qua Ordi-
narii esto iudicium. Idque fixum resideat, eum 

3) Const Demandatam. n. 13. 

I qui alieno ri tu vel diu communicaverit , non pro-
! pterea censendum mutasse r i tum, sed in ceteris 

officiis omnibus perseverare Parocho suo ad-
dictum. 

III. Sodalitates Religiosorum latinae, quae iuventuti 
instituendae in Oriente dant operam, si quo in collegio 
alumnos ritu orientali non paucos numerent, sacerdotem 
eiusdem ritus, Patriarcha consulto, apud se habeant ipso-
rum commodo alumnorum, ad missae sacrificium, ad 
sacram synaxim, ad catecbesim patria lingua impertien-
dam ritusque explicandos ; aut saltern diebus dominicis 
ceterisque de praecepto occurrentibus testis talem sacer-
dotem arcessant, ea oificia praestiturum. Quam ob causam 
eisdem Sodalitatibus quaevis privilégia, etiam speciali 
mentione digna, quibus gaudeant ut alumni orientális 
ritus, quamdiu in collegiis ipsarum degant, latinum se-
quantur, adempta esse omnia edicimus : de ritualibus 
autem abstinentiis servandis moderatores cum religiosa 
aequitate videant. — Item alumnis externis prospiciatur : 
quos ad proprias ipsorum ecclesias seu curias remitti aut 
perduci oportebit, nisi videatur eos cum internis ad eius-
dem ritus oificia admittendos. 

IV. Eadem praescripta transferenda sunt, quoad fieri 
possit, ad Religiosarum Sodalitates, puellis educandis in 
asceteriis scholisque deditas. Quod si qua immutatio per 
tempóra et res opportuna inciderit, ea non ante fiat quam 
Patriarchae consensus accesserit et venia Apostoiicae 
Sedis. 

V. Nova, ritu latino, iuventutis collegia vel domus 
Religiosorum utriusvis sexas ne in posterum aperiantur, 
nisi Apostolica Sede rogata et consentiente. 

VI. Presbyteris tum latinis tum orientalibus, neque 
in suis, neque in alieni ritus ecclesiis, fas est quemquam 
absolvere a casibus qui suis cuiusque Ordinariis sint re-
servati, nisi facultate ab eisdem permissa: qua in re 
quodvis privilégium, vel speciali mentione dignum, pror-
sus revocamus. 

VII. Orientalibus qui ritum latinum, etiamsi ex pon-
tificio rescripto, susceperint, revertete ad pristinum, Apos-
tolica Sede exorata, licebit, 

VIII. Mulieri latini ritus quae viro nupserit ritus 
! orientális, aeque ac mulieri orientali quae nupserit latino, 
integrum enit ut ad ritum viri ineundo vel durante ma-
trimonio, transeat : matrimonio autem soluto, resumendi 
proprii ritus libera erit potestas. 

IX. Quicumque orientális, extra patriarchae territó-
rium commorans, sub admmistratione sit cleri latini, ritui 
tamen suo permanebit abscriptus ; ita ut, nihil diuturni-
täte aliave causa ulla sufifragante, recidat in ditionem 
Patriarchae, simul ac in eius territórium revenerit. 

X. Nulli, utriusvis sexus, Ordini vel Instituto religioso 
latini ritus, quemquam orientalem inter sodales suos tas 
erit recipere, qui proprii Ordinarii testimoniales litteras 
non ante exhibuerit. 

XI. Si qua ex dissidentibus communitas vel familia 
vel persona ad catholicam unitatem venerit, conditione 
velut necessaria interposita amplectendi latini ritus, huic 
ritui remaneat ea quidem ad tempus adstricta, in eius 



446 RELIGIO. 370 

tarnen potestate sit ad nativum ritum catholicum aliquando 
redire. Si vero eiusmodi conditio non intercesserit, sed 
ideo ipsa communitas, familia, persona a latinis presbyteris 
administretur *quia desint orientales, regrediendum ipsi 
erit ad ritum suum, statim ut sacerdotis orientális fue-
rit copia. 

XII. Matrimoniales et ecclesiasticae, quaecumque sint 
causae, de quibus ad Apostolicam Sedem appellatio fiat, 
nequaquam Delegatis Apostolicis definiendae, nisi aperte 
ea iusserit, committantur, sed ad sacrum Consilium chris-
tiano nomini propagando omnino deferantur. 

XIII. Patriarchae Graeco Melchitae iurisdictionem 
tribuimus in eos qucque fideles eiusdem ritus qui intra 
fines Turcici Imperii versantur. 

Praetes istas peculiares cautiones atque ex iure 
praescripta, maxime Nos tenet cura, quod supra attigi-
mus, ut condantur opportunioribus in Oriente locis semi-
naria, collegia, instituta omne genus, eaque prorsus ad 
iuvenes incolas ipso ritu patrio formandos in suorum 
auxilia. Hoc propositum, in quo dici vix potest quanta 
religioni inbaereat spes, studiose Nos aggredi, prolixisque 
subsidiis provehere, affluente, ut confidimus, catholicorum 
ope, deliberatum babemus. Sacerdotum indigeoarum ope-
rám, quippe et convenientius impensam et cupidius acce-
ptant, multo futuram quam advenarum fructuosiorem, 
paulo fusius est a Nobis monstratum in encyclicis litteris 
quas dedimus superiore anno de collegiis clericorum in 
Indiis Orientalibus constituendis. — Ita porro sacrae iu-
ventutis institutioni semel consulto, profecto studiis rei 
theologicae et biblicae apud Orientales accrescet honos > 
vigebit linguarum yeterum eruditio aequa ac in recenti-
bus sollertia ; doctrinae et litterarum census, quo Patres 
eorum scriptoresque abundant, in commune bonum, lar-
gius proficiet: eo demum peroptato exitu, ut sacerdotii 
catholici emergente doctrina integrique exempli laude 
praelucente, propensius eiusdem matris complexum fratres 
dissidentes requirant. Tum vero si ordines cleri animos, 
studia, actionem caritate vere fraterna sociaverint, certe, 
favente et ducente Deo, dies maturabitur auspicatissima, 
qua, occurrentibus omnibus in unitatem fidei et agnitio-
nis Filii Dei, plene ex eo perfecteque totum corpus com-
pactum, et connexum per omnem iuncturam subministra-
tionis, secundum operationem in mensuram uniuscuiusque 
membri, augmentum corporis facit in aediftcationem sui 
in caritate. i ) Ea nimirum gloriari unice potest Christi 
vera esse Ecclesia. in qua aptissime cohaereat unum cor-
pus et unus spiritus.5) 

Haec universa et singula, quaecumque sunt a Nobis 
décréta, minime dubium quin Venerabiles Fratres Patriar-
chae, Archiepiscopi, Episcopi quovis orientali ritu catho-
lici, pro ea qua praestant tum in Cathedram Apostolicam 
et in Nos pietate, tum suarum sollicitudine Ecclesiarum, 
omni sint reverentia et obtemperatione suscepturi, idque 
sedulo eifecturi ut eorumdem observantia, ab iis quorum 
interest, plena consequatur. — Copia vero fructuum, quos 
inde augurari licet et iure optimo expectare, valde ex 
opera eorum proveniet qui gerunt personam Nostram per 

Orientera christianum. Delegatis propterea Apostolicis 
commendatissimum volumus ut illarum gentium tradita a 
maioribus instituta honore debito vereantur : Patriarcha-
rum auctoritatem quo par est obsequio colant, colendam 
curent ; atque in officiorum cum eis permutatione, consi-
lium expleant Apostoli : Honore invicem praevenientes.6) 
Episcopis, clero et populo studiosum ac benevolentem 
animum probent; eumdem plane spiritum in se referen-
tes, quo Ioannes Apostolus agebatur, quum Apocalypsim 
dedit Septem ecclesiis quae sunt in Asia, inscripta saluta-
tione : Gratia vobis et pax ab eo qui est, et qui erat, et 
qui venturus est:1) in omnique agendi ratione sese prae-
stent eos, qui vere habeantur nuntii digni conciliatores-
que sanctae unitatis inter Orientales Ecclesias et Roma-
Dam, quae centrum eiusdem est unitatis et caritatis. — 
Haec ipsa similiter seotiant, similiter peragant, hortatu 
inssuque Nostro, sacerdotes latini, quotquot in eisdem re-
gionibus egregios labores obeunt ad sempiternam animo-
rum salutem : religiose in obedientia Romani Pontificis 
laborantibus, tunc vero dabit Deus ampla incrementa. 

Igitur quaecumque his litteris decernimus, declara-
mus, ab omnibus ad quos pertinet inviolabiliter servari 
volumus ac mandamus, nec ea notari, in controversiam 
vocari, infringi posse, ex quavis, licet privilegiata causa, 
colore et nomine ; sed plenarios et integros effectus suos 
habere non obstantibus Apostolicis, etiam in generalibus 
ac provincialibus conciliis editis, constitutionibus, nec non 
quibusvis etiam confirmatione Apostolica vei quavis alia 
firmitate roboratis statutis, consuetudinibus ac praescri-
ptionibus ; quibus omnibus, perinde ac si de verbo ad 
verbum hisce litteris inserta essent, ad praemissorum effe-
ctum, specialiter et expresse derogamus et derogatum 
esse volumus, ceterisque in contrarium facientibus qui-
buscumque. — Volumus autem ut harum Litterarum 
exemplis etiam impressis, manuque Notarii subscriptis et 
per constitutum in ecclesiastica dignitate virum suo si-
gillo munitis, eadem habeatur fides quae praesentibus 
hisce Litteris haberetur ostensis. 

Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis 
Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo quarto, 
pridie calendas décembres, Pontificatus Nostri decimo 
septimo. 

A. Card. BIANCHI — C. Card. DE RVGGIERO 
Pro-Datarivs. 

VISA 
De Cvria I. De Aquilae Vicecomitibvs 

Loco * Plumbi 
Reg. in Secret. Brevium 

I. CVGNONI. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, decz. 14. Diagnosis prognózis, vagyis 

Kaas Ivor báró nyilatkozata az elkereszténytelenedés tör-
vényeiről. — 

Kaas Ivor báró akkor is, midőn a törvényhozás Ma-

*) Eph. IV, 13, 16. 
5) Ib. 4. 

fi) Rom. XII, 10. 
7) Apoc. 1. 4. 
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gyarország elkereszténytelenitésének útjára tért, most is, 
midőn ezen az uton fáklyafüsttel körülglóriázott kész 
törvényeket tud felmutatni, nevezetes, emlékezetre méltó 
nyilatkozatot tett. Közöltük akkori, közöljük mostani nyi-
latkozatát is. Tanulságos az reánk nézve abban is, midőn 
az elkereszténytelenedés szörnyű okát feltárja, akkor is, 
midőn a német májusi törvények sorsára utalva s diadal-
mas Krisztust a látóhatáron feltüntetve, bizalmat áraszt a 
kereszt isteni titkához hűn maradt keresztény lelkiisme-
retekbe. Egy katholikus püspök nem szólhatott volna az 
összeroskadásnak indult keresztény magyar államiság rom-
jai felett találóbban, kenetesebben, vigasztalóbban. Kaas 
Ivor báró, bár Luther felekezetében van névleg, hasonló azok-
hoz a nagy hivő protestánsokhoz, kik, mint Tholuck az evan-
géliumból táplálkoznak, mint Hengstenberg, a szent atyák 
kutatásában fáradoznak, s mint Gerlacb a hírneves porosz 
államférfiú, a kath. Centrum — elvbarátai és hívei. 

Különös megjegyzésre méltó az a feddő fordulat, a 
hol kiméletlenül kimondja, hogy a törvényhozás, az álla-
mi hatalom s a világi társadalom elkereszténytelenedésé-
nek elvallástalanodásának okai — a kath. egyházban 
éppen ugy, mint a felekezetekben — a papság. „Előbb 
volt a vallástalanság ; a vallástalan törvények ezután ke-
letkeztek." 

De halljuk az emelkedett szellemű szózatot, egy 
lényegtelen kihagyás hiján, teljes szövegében, a mint kö-
vetkezik : 

„A király beváltotta szavát s Magyarország keresz-
tény állam lenni megszűnt. Meddig lehet még magyar 
állam ? 

A kormány keresztül vitte és megnyerte a király 
aláírását. Immár tehát a ízándékból tett leve s a törvény 
előtt minden polgárnak kötelessége meghajolni. Ez azon-
ban nem azt teszi, hogy a törvény jó és hogy az igazság 
nem igaz ; nem azt teszi, hogy a bírálat elhallgasson. A 
hon polgárainak politikai szabadságában áll a törvények 
törvényes megváltoztatására törekedni. A hit meggyőző-
déseinek összeütközése a törvény belüivel ki nem ölheti 
a lelkekből a keresztény valláshoz való ragaszkodást. 

Miként a deczemberi törvények Magyarországon, 
azonképpen meghozattak a májusi törvények annak idején 
Németországban. Falk kultuszminiszter, a német Csáky 
terjeszté be azokat; a hatalmas Bismarck vitte keresztül, 
s a nagy Yilmos császár szentesité. Németország kéthar-
mad részében protestáns, a Hohenzollern-dinasztia is az, 
az állam pedig jól van szervezve, nem ugy, mint a miénk. 
A májusi törvényeket a német liberális párt, a szabadelvű 
sajtó, a liberális katholikusok is lelkesedéssel támogatták. 
Akadtak katholikus püspökök, kik a kormánynyal pak-
táltak ; papok, kik engedelmeskedtek, hogy ezáltal maga-
sabb javadalmakhoz jussanak. Csak egy kis, üldözött 
töredék ragaszkodott az oppoziczióhoz s követelte e 
törvények megváltoztatását. Ezen ellenzék évről-évre nőtt 
s tiz esztendei ellentállás után akkora lett, hogy Bismarck 
és a császár és a birodalmi gyűlés protestáns többsége 
kénytelenek voltak a májusi törvényeket egymásután 
visszavonni és megváltoztatni. Ma az összes májusi tör-
vényekből egyetlen egy maradt fen mutatónak és ennek 
visszavonása is kilátásban van. 

A deczemberi törvények Magyarországon hasonló 
jövőnek néznek elébe. Százhuszonhat szótöbbséggel fogadta 
el azokat a képviselőház és száztizenöt szavazattöbbséggel 
üdvözölte ma azok szentesítését. Mégis mindenki érzi, mily 
nagy válságba döntetett Magyarország általuk. Olyan vál-
ságba, mely több mint egy kormány- avagy pártválság, 
mert a küzdelmek folytonossága veszi kezdetét. Nem a 
parlamentben. A miniszterelnök jól mondotta, hogy a 
parlamenten kivül támad e törvényeknek veszedelmes 
ellenzéke — a nép. Mindazok, akiknek pozitív vallásuk 
van. Nem a papok, nem az arisztokraták, nem az udvar, 
nem a reakczió, nem azok, akiknek anyagi érdekeik sér-
tetnek, mert hisz ezeket ki lehet elégíteni. A reakczió-
nak lehet szolgálni, ezt teszi a kormány ; az udvarnak 
lehet hízelegni, a királyt meg lehet téveszteni, az arisz-
tokratákat ki lehet tüntetni, a püspököket és papokat meg 
lehet félemlíteni — de a lelkeket nem lehet megnyerni, 
midőn a lelkiismeretek megsértetnek. 

Mirden embernek van szive és minden sziv fenekén 
a lelkiismeretbői él valami. Itt gyökerezik a hit, és amely 
törvény megsebzi az emberekben a szivet, felkölti a lel-
kiismeret szavát és a hit szenvedélyét. Ezért, ha végre-
hajtják a deczemberi törvényeket s azt mondják a népnek, 
menj esküdni a jegyzőhöz, mert az Isten oltára előtt letett 
házassági esküd érvénytelen ; menj, írasd be a fiadat a 
faluházán, az határozza meg gyermeked vallását, mert a 
keresztség jogilag semmis; házasságodat megkötötte az 
anyakönyvvezető s ha nem tetszik, fogadj ügyvédet, s 
elválasztja a biró ; ha mindezeket követeli az állam s az 
ellene vétőket jogi következményekkel sújtja, hogy akit 
feleségének tart, azt ágyasának minősiti, s akit örökösé-
nek vall, gyermekét, nevétől, becsületétől és vagyonától 
megfosztja, mert törvénytelennek deklarálja, ha csak a 
szentegyházban esküdtek össze; ha az ellenszegülő papokat, 
kik fogadalmuk szerint cselekedtek, a büntető biró elé hur-
czolja a hatóság, s börtönbe veti: akkor fog keletkezni 
a népben a deczemberi törvények ellen amaz általános 
elkeseredés, mely ma csak kevesek lelkében sajog. 

Nem fog kelleni akkor kérdezni, hogy ki csinálja 
az oppozicziót, ez-é, vagy amaz, ilyen, vagy amolyan párt-
érdekben ; nem fog kelleni okozni ez vagy amaz feleke-
zetet, hogy az állam törvényei és hatóságai iránt nem 
tanusit tiszteletet ; hiába való lesz osztályokra hivatkozni, 
hogy ez mágnás és a másik paraszt, vagy, hogy ez libe-
rális és a másik konzervatív, mert mint tavaszszal a fű, 
azonképpen fog nőni az oppoziczió mindenütt. A magyar 
nemzet szunnyadó lelkéből fog kisarjadzani és vezérei is 
fognak támadni — alulról. A kiket ma nem ismer senki, 
a kikkel nem számolnak a hatalmasok és a politikusok, 
az ismeretlenek oppozicziója lesz a nagy, általános oppo-
ziczió̂ Nem hirtelen, mint a lobogó szalmatüz, lassan fog 
fejlődni, de mindig nagyobb lesz a deczemberi törvények 
megváltoztatását követelő mozgalom és szolidaritásába 
bele fogja vonni mindazokat, kik ma különböző pártoko-
kon egyet nem értenek. Azokat is, kik most a kormány 
szekerét tolják, a liberálizmus vélt diadalának ujjongva 
örülnek, kik a minisztériumnak fáklyákat gyújtanak, mert 
sötét van. 

Egy évtizedes vallásháború előtt állunk s deczember 
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tizedike lesz azon nap, melytől keltezni fogják ezt a há-
borút. Mert valamint a februáriusi rendelettől keltezik azt 
a viszályt, mely négy esztendeig a törvényhozó testület-
ben s a politikai körökben dult s az ország fejlődését 
megakasztotta s mely a deczemberi törvényeket szülte, 
ezen pártos előjáték után 1894. deczember tizedikétől 
fogva az állam és a keresztény egyházak közötti háború 
= nagy háború — törvénybe igtattatott. Kötelességévé 
tétetett ezen és minden következő kormánynak, hogy a 
keresztényeket hitükért és a keresztény egyházakat ül-
dözze. Követelni fogják tőle a kereszténység ellenségei, 
hivatkozván a törvényekre, azonképpen, miként a februá-
riusi rendeletre hivatkozának. Lesz nagy tábora a radi-
kálizmusnak, mely küzdeni fog a tudomány és felvilágo-
sodás nevében és élvezni akarja az államhatalom birtokát. 
De bármekkora legyen e tábor és annak minden hatalma, 
nagyobb ereje nem leszen, mint volt a görög bölcselke-
dőké és a római császároké. Rombolóbb nem lehet dühe 
a liberálisoknak, mint volt a franczia köztársaságnak. 
Tekintélye nem lehet nagyobb, mint I. Vilmos császáré 
és Bismarck herczegé vala. Elfojtani a lelkekben égő 
tüzet, megölni a hitet ezek sem birták. 

Nem szükséges itten izgatni. Itt kezdettől fogva a 
kormány izgat, majd izgatnak nálánál jobban törvényei. 
Ezeket megpróbálja majd az élet. El vannak ültetve, 
gyümölcsöket fognak teremni, gyümölcseikről fognak 
megitéltetni, s a mely fa nem jó gyümölcsöt terem, ki 
fog vágatni. Ha nem tudják eltörülni a keresztény vallást, 
revizió alá fogják venni a deczemberi törvényeket. 

A kereszténység ki fogja állni a harczot, a megaláz-
tatást, elnyomást és a reá várakozó sok szenvedést. Beös-
merjük, hogy büntetése igazságos s megérdemelte mindazt 
a csapást, mely az utolsó évek alatt érte. Anyagiság és 
erkölcstelenség nagyon elharapództak és senki sem törő-
dött a vallással, mely az iskolákból is kiszorult. Maguk a 
papok is világi czélok után iparkodtak s keveset törődtek 
hiveikkel. De annál többet hivalkodtak és politizáltak s 
a kormányba kapaszkodtak katholikus és protestáns püs-
pökök és papok egyaránt. Előbb volt a valiástalanság 
Magyarországon ; a vallástalan törvények ezután kelet-
keztek. Ezért jött a keresztény egyházakra az ítélet, hogy 
büntetve uj életre ébredjenek. Nem a kereszténységet 
féltjük, hanem a hazát és nemzetet. 

Mert sokkal gyöngébb e hon s a megosztott nemzet 
sokkal erőtlenebb, a magyar állam és alkotmány nem is 
oly biztos, hogy a könnyelműen és vétkesen felidézett 
vállásos háború szakadásait kibirja. Emiatt busulunk nagyon. 

Es sajnáljuk a jó királyt, a kinek „apostoli"4 czimét j 
liberális miniszterei kitörültek. Ki Szeut István trónján 
ülve örökéből megsemmisiteni volt kénytelen azon törvényt, 
hogy Magyarországon a házasságok Isten oltára előtt 
köttessenek. A nép szokásainak és a királyi hagyomány-
nak ilyetén megsértéséhez fájó szivvel adhatta beleegye-
zését. 

Alattvalói hűségünk megingathatatlan és változha-
tatlan, mert — önzetlen. De ha nem találtunk a trónban 
támaszt a keresztény vallást feldúló forradalommal szem-
ben, mely a király nevében Magyarországot kormányozza, 
hová forduljunk ? 

Hozzám, ki Pilátus előtt állottam, a törvény és a 
császár elleni hűtlenséggel vádoltattam, megrágalmaztat-
tam, megcsufoltattam, elitéltettem, tűrtem, felteszittettem 
és halált szenvedtem, ki szorongattatásomban Atyámat 
kértem, hogy vétessék el tőlem e keserű pohár, de Reá 
biztam, hogy ne az én akaratom, hanem az övé történ-
jék ; kit hitem a halál kínszenvedéséig el nem hagyott s 
kit Isten feltámasztott és felmagasztalt. Kövessetek en-
gem : „Ego sum via, Veritas et vita." 

IRODALOM. 
Karácsonyi ajándékoknak való müvek 

a legújabb kath. könyvpiaczon. 

-f- XIII. Leo pápa költeményei. Fordította Csicsáhj 
Imre, csanád-egyházmegyei áldozár. Temesvár, 1894. 8-r. 
125 1. 

Szándékunk itt karácsonyig néhány díszmunka sorba 
menő katholikus irodalmi terméket t. olvasóinknak bemu-
tatni. Ma ezzel kezdjük a sort. 

Nem habozom kimondani, hogy XIII. Leo pápa 
örökbecsű költeményeinek Csicsáky Imre által adott ma-
gyarságukban való megjelenése őszi kath. könyvpiaczunk-
nak egyik; talán legbecsesebb, igazán maradandó értékű 
és hatású szépirodalmi terméke. Érdemes lesz erre az 
alkotásra többször is visszatérni. XIII. Leo pápa költe-
ményeit fenkölt keresztény gondolkodás, egyszerű, kere-
setlen magasztos érzelmek s tükörtiszta és világos klasz-
szikus latinság jellemzik. Csicsáky Imre gyakorlott köl-
tőnk tollának sikerült Leo szellemét és klasszikus latinságát 
jó, Ízléses magyar költői nyelven megszólaltatni. Ezt már 
mások is elismerték s mi szívesen ismételjük ítéletünket s 
örömest csatlakozunk mások illetékes tetszésnyilvánításá-
hoz. Az irodalmi remek mű külső kiállítása megfelelően 
diszes és pompás. Valóságos- lukszus-kiadás. Minden 
finom-ízlésű ember asztalán vagy könyvtárában díszhelyre 
méltó. Dessewffy Sándor csanádi püspök ur, kinek e mű 
ajánlva van, drága kövek gyűjteményénél értékesebb kin-
cset kapott védőszárnyai alá ebben a gyűjteményben. 

Sajátságos dologra jöttem rá. Volt egy ido a költő 
XIII. Leo pápa életében, — mert ő kora ifjúságától 
kezdve csöpögtette szép lelkéből a költői vénának arany-
cseppjeit, — midőn főleg lelkipásztori gondokkal levén 
elfoglalva, lelkipásztorok, egyszerű falusi plébánosok lelki 
szépségében gyönyörködött s azok közöl egy néhányat 
néhány páros versben, szokott bájos egyszerűséggel és 
rövidséggel meg is örökített. Álljanak itt XIII. Leo lel-
kipásztori gyönyörködéseinek versbe öntött megörökítései 
eredetiben és Csicsáky fordításában: 

I. 
In Nicolaum Pompilium. 

MDCCCLXIV. 

Pastor ad exemplum, Pruneti in dulcibus arvis 
Sufffecit tenero pascua laeta gregi. 

Rector ad exemplum, fingenda pube peritus, 
Florere hanc studiis, hanc iter atterere, 
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Se duce, virtutis docuit, laus inde superstes, 
Famaque Pompilium non peritura manet. 

Pompili Miklósra. 
1864. 

Mintaszerű pásztor, ki Prunetó drága virányin 
Gyöngéd, kis nyájad dús legelőre vivéd. 

Mintaszerű vezető voltál, a ki tudtad az ifjút 
Képzeni, hogy járjon a tudomány s az erény 

Utjain : a te dicsőséged nem vész el örökre, 
Pompilius neve és híre örökre ragyog. 

II. 
In Petrum Penna. 

MDCCCLXIV. 

Fortunate senex, dulcÍ3 dum vita maneret 
Te candore animi, te pietate, fide 

Aequabat nemo; laetis in rebus, in arctis 
Delicium populi, tu bone pastor, eras. 

Penna Péterre. 
1864. 

Boldog öreg, mig ez életben nagyboldogan éltél, 
Lelked olyan tisztult volt, meg a hitben erős. 

Senki felül, nem mult, jó és balsorsban egyenlőn 
Jó pásztor, néped kincse valál s öröme ! 

III. 
In Seraphinum Paradisium 

sub ejus icône. 
MDCCCLXIV. 

Quae subjecta oculis vera est pastoris imago 
Divae Helenes, dulci pabulo alentis oves, 

Quae patria et nomen fuerit, si forte requiras, 
Verius hoc referet picta tabella tibi, 

Nam patriam dicet Paradisi in sede beatam, 
Adscriptumque choris nomen in angelicis. 

Paradisi Szerafin 
képe alá. 

1864. 

lene a jó pásztor hűséges képe, tekintsd, ő 
Táplálá a nyájt, szent Helenes mezején! 

Am ne kutasd a nevét, ember, ne keresd a hazáját; 
Jobban mondja neked ezt is, amazt is e kép. 

Mert az örök, boldog haza a Paradisi hazája 
Es az angyali kar közt vagyon írva neve. 

IV. 

In Sanctum Petrazzinium 
Parochum Ramatiensem. 

MDCCCLXV. 

Religio et Pietas titulum inscrip3ere sepulchro 
Effusae in lacryoais hunc, Petracine, tuo : 

Curio bis dénis pius et mitissimus annis, 
Parvum sollicito pavit amore gregem. 

In plebem miserans, hic prodigus aeris, egenam 
Mirum ! vel censu paupere fudit opes. 

Petrazzini Sandes 
ramati plébánosra. 

1865. 

Vallás és kegyelet, Petrazzi, könnyekre fakadva 
Sírodon, e szókat írta fel, íme, nekünk : 

Húsz évig vala ez a kisded nyáj vezetője, 
Hü, szelid és gondos s hőn szerető szivü volt. 

Népe iránt könyörületes és oly bőkezű, dúsan 
Osztogatott, de szegény volt maga, oh ! mi csodás.x) 

V E G Y E S E K . 

*** A pozsonyi primási palota eladása ügyében 
Pozsonyból az az örvendetes hir érkezett, hogy az emlé-
kezetes katholikus rendeltetésű épület a katholikus 
hit és egyesülési élet czéljaira lesz szentelve, mert az 
egyezség a vevő kath. konzortium s a bibornok hgprimás 
közt már létrejött. Múltkori felszólalásunkra szerencsé-
sebb hir nem is érkezhetett. Tulajdonképpen minden 
püspöki, minden valamire való katholikus, sőt nem-
katholikus többségű városban is nagy kath. egyesületi 
háznak kellene már lenni a kath. társasélet számára. 

— Arpáúkori királyi hamvak visszaszállitásáről ad-
hatunk legelsők a magyar sajtóban tudósitást t. olvasó 
közönségünknek. A dolog előzményei röviden a követ-
kezők. F. évi aug. 20-án és 21-éli a keresztény archaeo-
logusok első kongresszusa volt Spalato-Salonában. A 
spalatói dómban fekszenek a tatárok elől elmenekült 
IV. Béla király két leányának, Katalin és Margit-nak 
tetemei, s erről a következő felirat tanúskodik : „f Hec 
est se(p)oltura filiarum domi(ni) Belle regis Ungarie 
MCCXLII die XIII Mártii hue fugiens (a fa)cie Tarta-
rorum." Dr. Czobor Béla, ki a nevezett kongresszuson 
a többi közt a vallás- és közoktatásügyi minisztériumot 
képviselte, itthon a dr. báró Eötvös Loránd miniszter-
hez intézett jelentésében azt inditványozta, hogy IV. 
Béla király két nevezett leánykájának hamvai haza-
szállittassanak és a restaurált budavári templom krip-
tájában III. Béla és neje Ágnes (Anna) hamvai mellett 
temettessenek el. Ez egyik kiváló mozzanata lenne a 
honalapitás ezredéves megünneplésének. — Abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy jelenthetjük, mi-
szerint a vallás- és közoktatásügyi miniszter felterjesz-
tése ebben az ügyben az ő felsége személye körüli 
minisztérium utján már fent van ő felsége előtt s nagy 
a remény, hogy e kegyeletes hisztorikus aktus meglesz. 

— Néymissziók. Mindenkor nagy lelki örömmel hir-
detjük a népmissziók tartását, mert ez arról tanúskodik, 
hogy a főpásztorok és lelkipásztorok a nyáj lelki üdvéről 
kiváló' szorgalommal gondoskodik. Legújabban nevezete-
sebb népmissziók voltak Vicsáp-Apáthin Nyitramegyében. 
Nov. 2-tól 9-ig lazarista atyák tartották, névszerint Medits, 
Lollok, Szabary atyák. Ugyancsak a bécsi lazaristák f. hó 
1-én kezdettek népmissziót Nagy-Mányán Barsmegyében, 

l) Mily boldog az ily plébános, a kinek ily főpásztor ily 
hervadhatatlan koszorút tesz, az egész világ szine előtt, érdemdús 
fejére ! 
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a mely 8-ig fog tartani. Nagy-Mányáról a buzgó atyák 
Nagy-Apponyba mennek. A székesfehérvári egyházmegyé-
ben Ráczkevén volt népmisszió teljes tizennégy napig. 
Tartották Flódung József és társa Jézus-társaságbeli atyák. 
A buzgó atyák nov. 28-án távoztak Ráczkevéről. Ráczkeve 
után Budafok következett szentmissziójával. 

— A m.-szigeti gor. kath. egyháztanács. Firczák 
Gyula püspök ur ő méltósága m.-szigeti kitüntető fogad-
tatása alkalmából, a mint azt a „Máramarosi Lapok'-ban 
olvassuk, az ottani egyháztanacshoz is intézett levelet, 
melyben annak nagy tevékenységét megdicséri és további 
akczióra buzditja. A püspök igy végzi levelét: „Legyen 
szeretett m.-szigeti hitközségem mint eddig, ugy a jövő-
ben is Máramaros vármegye összes hitközségeinek, a jó 
és nemesben követendő mintaképe " A püspök ékesszó-
lása, atyai tanácsai, az egyháztanácsot annyira meghatot-
ták, hogy Kubek Elek tanácstag inditványára a püspök 
arczképének lefestését határozták el. A jeles egyháznagy 
megörökített arczképe minden időre a vikáriusi lakás dí-
szére fog szolgálni. 

Felhívás előfizetésre 
a „Religio-Vallás" 1895-iki, LIV. évfolyamára. 
Magyarország szent koronájának tetejéről letörött az, 

a mi ott fenséges és egyeseket valamint népeket határtalanul 
boldogító vallásunknak symboluroa, a szent kereszt. Miért 
törött le onnan a szent kereszt? Miért? Mert a szent 
kereszt azon a szent koronán, a melynek az arany érez 
csak külső, érzéki megjelenítője, s amelynek minden ma-
gyar állampolgár, nemes, sőt magasztos magyar ész- és 
szójárással, nem csak alattvalója, de tagja is, „membrum 
sacrae coronae", — tulajdonképpen nem élettelen fémből 
való, hanem élő szellemből, keresztény hitéletből kifa-
kadt élő virág vala. S mivel megfogyatkozának a magyar 
nemzet szellemi életének souverain magaslatán, fel egész 
a királyi fej gondolkodás székhelyéig, az ott 900 év 
előtt kihajtott virágkeresztben, az éltető nedvek a ma-
lasztos keringései, a hitből táplálkozó virágkereszt is el-
hervadt, elszáradt s mind a vénülő fának tetőkoronája 
egy eget-földet megrázkódtató viharban összetörött s 
porba hullott feltartóztathatás nélkül. 

Nem használ itt nekünk a gyászos eseménynek sem 
kendőzése, sem szépítgetése többé. Magyarországnak, mint 
keresztény allamnak évezredes falait iszonyú földrengés 
Ö9sze-vissza repesztette, s a századok viharait átélt falak, 
most már mint romok, a legelső nagyobb vihar rohamára 
összeomlással fenyegetnek. 

Mi most itt a kereszt hiveinek, Isten és Krisztus imádói-
nak, a népek boldogságáért élő-haló nemeslelkü törekvőknek, 
az örök boldogság bírásáért vagy elvesztéseért reszkető 
kebleknek a feladata?... Sursum corda! Az, hogy uj, erős, 
mindeneket átható keresztény hitélet támadjon és virá-
gozzék fel az ország minden rendű és rangú lakosságának 
a lelkében: akkor újra ki fog hajtani a magyar nemzet 
lelkéből — mert innen kell annak újra kihajtani — a 
szent keresztvirág s újra fel fog az növekedni, fel fog az 
emelkedni egész a király fején ragyogó «zent korona 
tetejére, mint a nép lelkéből kifakadt, világszerte illatozó 
isteui szeretetnek lelki rózsája. 

Kik itt a „Religio-Vallásí'-ban működünk, mi min-
dig azt tartottuk, félszázadnál már jóval tovább azt hir-
dettük és hirdetjük, hogy a legjobb éi leghatalmasabb poli-
tika, keresztény népre nézve, a keresztény hitélet. Másoknak 
hagyva tehát a politikai élet zajos külső sikereinek diadal-
makban és kudarczokban gyorsan és bőven gyümölcsöző 
küzdőterét, mi a magyar nemzet keresztény politikai 
újjászületésének zajtalan és majdnem látatlan alapozási 
munkáját választottuk a magyar katholikus időszaki sajtó-
ban osztályrészünkül képviselésünk és gondozásunk tár-
gyául. Mi a magyar nemzet szivgyökereinek, vallási éle-
tének ápolására és müvelésére szenteltük e félszázados 
munka érdemével koszorúzott lap hasábjait, köteteit, hosz-
szu nagy időket felölelő folyamait. 

Magyarország papságának a dolgok okaiba mélyen 
be és következményeire messze előre kilátó legjobbjai, 
lelkesítő ragaszkodásukkal, lehetővé tették nekünk, hogy 
a többnyire látatlan, mert a lelkek mélyén valósuló 
sikerek munkájának terén hosszú éveken át kitartsunk. 
Most, hogy vallásunk symboluma, a szent kereszt, már 
a szent korona tetejéről is letörött ; most, mikor élet-
halál-harcz indul meg a boldogító keresztény hit s a né-
peket elnyomorító hitetlenség között; most, midőn, ha nem 
volna már, alapítani s egészen újból felállítani kellene a 
keresztény katholikus hitélet, a keresztény nemzeti politika 
termő talajának mivelésére egy országos központi katholi-
kus egyházi orgánumot: most vájjon visszahuzhatnók e 
kezünket az ekeszarváról, a melyre azt nyugalmasabb és 
kevésbé veszedelmes időben reátettük? Nem, ezt nem tehet-
jük. Egészséget és életet szenteltünk a kath. sajtó eme, a 
lelkek mélyén mumkálkodó fáradságainak, küzdelmeinek, 
törekvéseinek. A munkát tehát a növekvő veszedemmel, 
az óriásivá s majdnem teljessé vált vallásügyi országos 
felfordulással szemben, hatványozott igyekezettel folytatni 
fogjuk. 

Kérjük eddigi előfizetőinket ezúttal kettőre : a támo-
gatás folytatására s uj olvasók, uj előfizetők gyűjtésére. 
Annak az igéretünknek, hogy az uj előfizetőknek a szo-
morú korszakot alkotó 1894-iki év teljes folyamával 
tiszteletből ingyen szolgálunk, mig lehet, ezután is, a mig 
telik, szívesen állunk. Minden 6 uj előfizető gyűjtőjének 
1 tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 

Magyarországnak lefelé, felfelé, a szerkesztő állásánál 
fogva magafelé, mindenféle mellékes igények hiányánál 
fogva mindenfelé legfüggetlenebb, a dolgok és események 
mélyében egész a végokokig felkutató és yilágot terjesztő 
lapjára nyitunk, a lap homlokán olvasható feltétellel, elő-
fizetést, a magyar állami hatalom elkereszténytelenültségének 
gyászos első évére, az üdvösség megalapításának 1895-ik 
esztendejére. 

Magyarország visszatérítése és egyesítése a keresz-
tény vallás uralmának elismerésére és visszaállítására : ez 
Magyarország legöregeb lapjának, ez a „Religio-Vallás'-nak 
czélja, programmja, mindene, élete, reménye, és ha Isten 
megengedi, majdan dicsősége. 

Kath. körök és egyesületek, ha alulírotthoz fordulnak, 
külön kedvezményben részesülnek. 

Budapesten, 1894. decz. 15-én. 
Dr Breznay Béla 

tud. egyetemi ny. r. tanár, mint a „Religio-Vallás" szerkesztője. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza ri. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok-. Ez az igazi, ez! — Dynasztikus hűségünk és katholikus hitegységünk és összetartásunk tán-
toritatlansága. — Mi a kereszténység? — Egyházi Okmánytár. Decretum. — Egyházi Ludositasok B u d a p e s t : Zászlóbontás, pro-
grammadás, meggondolás. — E g e r m e l l ő l : Az egri egyházmegyei növendékpapság szónóki iskolájának megalakulásáról. — K a s s a i 
e g y h á z m e g y e : A szentesités. — F r a n c z i a o r s z á g : A franczia ifjúság katholikus szövetségének vidéki nagygyűlése Lyonban. — 

Kath. Egyesületi Élet. A Szent-István-Társulat. Irodalom. — Vegyesen. 

E z a z i g a z i , e z ! 

Az igazi apostoli eljárás. 

Firczák Gyula dr munkácsi püspök ur az egyház, 
a keresztény vallás jelen szorongattatásában imádságot» 
penitencziatartást és szent áldozást rendelt el. Hála legyen 
az Istennek ! Ez az igazi : a „via, Veritas et vita!" Hisz ugy 
sem segit rajtunk más, mint a hitélet feléledése és meg-
izmosodása. Hiába taktikázunk, hiába politizálunk — e 
nélkül. Fogja meg minden pap — hisz azért pap — a 
pastorácziónak, a lelkek Istenhez való térítésének s az 
isten fiai méltóságához illő kiművelésének ekeszarvát — 
s aztán ne tekintgessen senki se jobbra se balra, hanem 
csak előre. Sursum corda! A pásztoroknál a fődolog: 
hogy imádkozzanak világosságért maguk és hiveik szá-
mára. „Ut intima luce íruamur, non est nostri conaminis, 
sed divinae dignationis." (S. Greg. Moral. 1. 1. c. 1.) Az 
örökké emlékezetes apostoli rendelet szószerint ez: 

„Hogy a katholikus egyházat fenyegető ve-
szélyt a Mindenható Ur Isten eltávolitsa, egy-
házmegyém nt. Papságát fölhivom, mikép az 
Istenszülő szeplőtelen fogantatásától kezdve a 
folyamatban levő karácsonyi böjt t a r t ama alat t 
a katholikus ügy diadalra jutásáért imádkozzanak 
és e czélból a penitancziatartás és a legfensége-
sebb Oltáriszentséghez járuljanak és erre a hiveket 
is felhivják. 

Ungváron, 1894. 8. 
Gyula püspök." 

Dynasztikus hűségünk 
s katholikus hitegységünk és összetartásunk 

tántoritatlansága. 
„Mindenkit becsüljetek meg, 

az atyafiságot szeressétek, Is-
tent féljétek, a királyt tisztel-
jétek." Sz. Péter I. 2. 17. 

Kinek a jka in a szó Is ten ihlete s a haza-
fiság megnyi la tkozása imádság, az rebegte el 
a keresz tény vallás bölcsője fölöt t a keresz-
tény kathol ikus hi té le tnek e malasztos vezér-
igéjét. 

Minden emberben az embert , faj, nemzet , 
és val láskülönbség nélkül becsülni, a keresz-
t ény atyaf iságot első sorban odaadó hű szere-
te t t e l k i tüntetni , az I s t en t félni, a kirá lyt tisz-
telni : ez a kathol ikus polit ika isteni m a g n a 
char tá ja , isteni ábéczéje. 

Mikor földindulás van s az emberek lába 
a la t t megreszke t a fö ld : félelem szállja m e g 
a lelkeket, zavarukban , re t tegésökben, leikök 
remegésében fühöz-fához kapkodnak, kezökkel 
éktelenül hadonáznak , ér thetet len, zavaros be-
szédeket kiabálnak. 

Igy tesz a tömeg, a gyermek- és asszony-
népség s mindaz, kinek az élet meggondolat -
lanság, a halá l pedig remegés tárgya. Az igazi 
férfi lélek, s ki a sors hu l lámzásának t engerén 
a v iharokat megszokta remegés nélkül kiállni, 
az a veszély idején, sem drága kedves én-jét 
nem siet mindenekelőtt b iz tonságba helyezni, 
sem érthetet len szavakkal nem beszél félre. 
Nem provokál ja vakmerően a veszélyeket, 

Lapunk jelen száma 12 oldal. 
41 
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és ha azok, aka ra tá t túlhaladva, mégis fe-
libe kerekednek: nem áll ki csinált stoikus 
pózzal deklamálni az „impavidum ferient 
ruinae"-t , hanem re t tenhete t len bizalommal 
tekint fel az égre s visszaemlékezve ar ra a 
jelenetre, midőn az Ur az egyház hajó jából 
„parancsolt a tengernek s f ac ta est tranquil-
litas magna" , nyugalommal tér á t a földindulás 
ál tal okozott romok közöt t rendel te tésének 
munká já ra . 

Nálunk is most, e napokban, földindulás 
vala, Megingott lábaink a la t t az ezeréves lét 
erős vá rának keresztény történeti jogalapja. Egy 
ha ta lmas torony, melyben a nemzet i élet drága, 
drága kincse, a házas élet szentsége van el-
helyezve, te te jé től a lapjáig megrepedt és — 
beomlással. összeroskadással fenyeget . Még n e m 
omlot t össze; a gyilkos méreg még nem men t 
á t a nemzet lelkébe. Még él az archi tektus is, 
a világ, az egyház isteni nagy épí tőmestere — 
J é z u s Krisztus. Es a lelkek Teremtő je és Meg-
vál tója még kezében t a r t j a a királv és a nem-
zet lelkét. Hogy is ne t a r t a n á ! Hisz soha, a 
mi t 0 a semmiségből mindenható kar jáva l 
egyszer kiemelt, az ő kezéből többé ki nem 
ősik, ki nem siklik. Tehá t még nincs minden 
veszve, még nincs — világ vége. 

Mit akarunk mi — katholikusok e h a z á b a n ? 
Az t akar juk, a mit Is ten aka r : hogy isteni 

h i tünk parancsa i szerint élhessünk e veríté-
künkke l és vérünkkel öntözöt t anyaföldön. 

Nos, há t t a r t suk meg az Is ten parancso-
la ta i t mindnyájan, kivétel nélkül, s kezd jük a 
dolgot annál az isteni parancsolatnál , melyet 
az Ur Is ten szt P é t e r Írásával h i rde te t t k i : 
becsül jünk meg minden embert , a keresz tény 
katholikus atyafiságot azonban kiválóan sze-
ressük és gondozzuk, az I s ten t minden körül-
mények közöt t féljük, s a királyt nem csak 
hata lmában, de személyében is t isztel jük! 

Mit akarunk mi katholikusok e hazában ? 
Azt akarjuk, hogy az a kéz, mely „szente-

sitette" az elkereszténytelenedés törvényeit , 
ugyanaz a kéz, ugyanazon ha ta lommal tör je 
össze annak Isten akara ta ellen ágaskodó para-
grafusait . Ne bántsuk tehát ezt a kezet. Ez a 
mint sújthat, ugy emelhet is bennünket . Ez a 
kéz Istentől van, isteni ha ta lommal való kitün-
tetés által, fölibénk rendelve, fölibénk felemelve. 
S tu la jdonképpen nem is ez a felséges kéz, 
nem a király isteni hatalma, nem az ő drága 

atyai lelke és vallásos szive az, mit az i t t -ot t 
kifakadó keservek érinteni, annál kevésbé bán-
tani vagy megkeser í teni akarnának . Ily őrü-
letes szenvedély távol legyen az Is ten fiaitól, 
az isteni igazságok magasla ta in élő katholiku-
soktól. Ez a forradalmárok, a Dan tonok és 
Maratok, a t rónpuszt i tók és királygyilkosok 
öröksége. 

Dvnaszt ikus hüségünk és ragaszkodásunk 
a király isteni hatalmához s nagy erények által 
körü l ragyogot t s a szent koronázás által Is ten 
koronás lovagjává felkent személyéhez t ehá t — 
tántor i ta t lan . Hisz mi kathol ikusok vagyunk a 
t rónnak legerősebb oszlopai számban is, ra-
gaszkodásban is, egyhitüségben is. Kér j en a 
király lelke erről magá tó l az Is tentől felvilá-
gosí tás t : az Is ten is ezt fogja kérésére felele-
tül adni. 

A mi t ehá t Magyarország 10 millió katho-
l ikusának dvnasztikus hűségét illeti, azzal tisz-
t á b a n lehet az egész világ, nyugodtak lehetünk 
mindnyájan . Sokkal nehezebb, százszorta ége-
tőbb, ezerszerte kényesebb dolog a másik, a 
miről i t t szólni aka runk : a 10 millió magyar ho-
nos katholikusnak, hitegységéből kötelességszerűen 
kifolyó egyetértése és — a mi valóságos ember-
felet t i óhaj tás — társadalmi és politikai össze-
tartása. H á n y pár tra , hány pártfelfogásra, 
hány pá r t á rnya la t r a van ennek az országnak 
kathol ikus lakossága szétszaggatva ? S a szo-
morú legközelebbi mul t miről tanúskodik? 
Arról győzöt t meg minden ébren levőt, hogy 
katholikus híveink nagy része, minden párt-
árnyalatból , éppen csakis a maguk Is tentől 
rendel t hitegységével ellenkező akcziók — 
polgári házasság, et caetera g raeca — vonta-
t á sá ra és to lására tudnak legsikeresebben egyet-
érteni és összetartani ! 

Szomorú mult , gyászos je len! Milyennek 
prognoszt izál juk a jövő t !? 

Remélünk, remél jünk ! Nem tehe tünk egye-
bet. Egyebe t nem szabad tennünk. A despe-
ráczió, a reménytelenség, a leggyilkolóbb bű-
nök egyiké; nemcsak azt öli meg, a ki despe-
rál, hanem mint a méregfa, minden életet kiöl 
m a g a körül messze távolságban. Ir tózzunk, 
i r tózzunk a desperácziótól ! 

Még jőni lcell, még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után 

Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán. 
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H a ezt a hazáról h i rde the t te a jós, a hazá-
ról, melynek számára Is ten n e m h i rde te t t örök-
lé te t : mennyivel inkább áll ez az egyházról, 
melyről I s ten i r ta meg számunkra az Ígére te t : 
„et por tae inferi non praevalebunt" .1) Nemze-
tek, á l lamok az egyetér tés h iányában meg-
buknak, elvesznek. „Concordia pa rvae res cre-
scunt, discordia maximae di labuntur ." Az egy-
ház egyetér tés h iányában el nem veszhet. Az 
egyetér tés és összetar tás az egyházra nézve 
nem álom, mely hiteget, h a n e m valóság, mely 
a tö r t éne t ragyogó ténye. Ot t van felírva meg-
más í tha ta t lan isteni igékkel a szent í r á sban : 
„A hivek sokaságának pedig egy szivök, egy lel-
kök vala".2) A mi Kr isz tus egyházában m e g 
volt, bármikor ismét lehetséges. Az Is ten min-
dig akar j a, az emberek t e h á t mindig létrehoz-
hat ják , csak tud ják — a módjá t . És i t t hódoló 
t isztelet tel h i rdet jük most, hogy Zichy Nándor gr., 
a kath. egyház védelmének ezekben a korsza-
kot alkotó ha rczokban politikai vezére, t u d j a is, 
akar j a is a kathol ikus liivek egyesítésének a 
módjá t . A Szent I s tván-Társu la t legutolsó ülé-
sében, t ehá t politikailag semleges téren, arany-
igazságokat pendí te t t meg. Mindeneket meg-
gyógyító szerete t te l a „feledés fá tyo lá t " bor i tá 
sok katholikus hits ors osunknak a lezaj lo t t el-
keresztényte lenedés v iharában napfényre j ö t t 
„gyengeség"-ére, s egyút ta l a kath . egyetér tés 
és összetar tás reményének fák lyá já t g y ú j t o t t a 
meg az elkereszténytelenedés nagy sötétségé-
ben, melyben az emberek, mint az a pogány 
százados, ki Krisztus szivét a ke resz t fán át-
szúrta, bizony-bizony nem tud ják , mi t cselek-
szenek. Felszólalása a Szent I s tván- tá rsu la t 
emlékezetes ülésében megérdemli a szüntelen 
való visszhangoztatást , s azér t azt, a hivatalos 
fel jegyzések szerint, itt, e lap homlokán, mi is, 
emlékezet és t anúság okáért , nagy lelki öröm-
mel felidézzük, a min t következ ik : 

„Az ülés megnyi tása u t á n gróf Zichy Nán-
dor kijelenté, hogy habá r a Szent-Is tván-tár-
sulat vá lasz tmánya nem politikai tes tü le t s 
nem is szeretné s meg sem engedné, hogy 
politikával foglalkozzék — de mint katholiku-
sok tá r su la tának képviselői előt t nem teheti, 
hogy fájdalmának ne adjon kifejezést az egyházi 
ügyeknek legutóbbi fordulata alkalmából, A polgári 

1) Matth. 16, 18. 
2) Apóst. csel. 4, 32. 

házasságról szóló törvény szentesítése e poli-
tikai fo rdu la tnak a legkiemelkedőbb mozza-

I na ta . A ka tho l ikusoka t eddigi küzclelmök sikerte-
' lensége n e m fogja e l tántor í tani hitöktől, el nem 

csüggeszti reménységüket, t ovábbra is szent meg-
győződéssel fogják vallani az egyház t ana i t és 
tel jesí teni az azokkal j á ró kötelességeket . A 
katholikusok egynek érzik magokat a nyilvános élet 
viszonyai között is s bá r fáj la l ják, hogy sokan a 
polit ikai harczok a la t t nem t á m o g a t t á k a 
kathol iczizmus törekvéseit , de ezen egyéni gyen-
geségekre mi kiterjesztjük a feledés fátyolát, s amint 
egyek vagyunk fá jda lmaink között , legyünk egyek 
a jövőben való reménykedésben 

íme, igy szól a Szent - I s tván-Társu la t elnöké-
nek, a kathol ikus akt iók politikai, világi vezé-
reinek szózata a m ú l t r a és jövőre nézve. S 
tudjá tok-e , min alapszik az ö „reménykedése"" 
Magyarország kathol ikusainak jövendő egyet-
ér tésére és össze ta r t á sá ra nézve ? Megmondom. 
Azon, a m i a kathol ikus egyház számára a hivek 
egységesítését örökre b iz tos í to t ta : a ná lunk 
most nagy a r ányokban beköve tkeze t t egyház-
üldözésre és szenvedésre. 

Droste-Vischering kölni érsek, midőn öt e 
század harminczas éveinek végén, az egyház 
igaza inak védelme mia t t bör tönbe hurczol ta 
az ál lami hata lom, igy k iá l to t t fel : „Hála le-
gyen az Is tennek, m á r erőszakkal é lnek! . . ." 
Az üldözés, a szenvedés I s ten jogaiér t , mindig 
szabadulást , mindig uj é letet j e len te t t . Oh 
Is ten érdekében jövő üldözés és szenvedés: 
légy ál talunk, ná lunk is üdvözölve, légy álta-
lunk , ná lunk is á ldva : hisz te vá l to t t ad megv 

az emberiséget a keresztfán, te t e t ted a meg-
vá l tásban hivő lelkeket egységesekké a hi tben 
és össze tar tókká a szenvedésben, a cselekvés-
ben, az é le tben! Oh magyar-zsidó „kultur-
harcz" , oh, t e nem tudod, te n e m is tudhatod, 
mily nagy j ó t t e t té l t e m o s t — Magyarország-
gal ! Keresz tény új jászüle tésünk a te os t romod 
rohamaival ve t te a rohamos, fe l t a r tóz ta tha ta t -
lan kezde té t és fe j lődését! 

S^áz szónak is egy a vége : dynaszt ikus 
hűségünk — meginga tha t l an volt és marad : 
keresz tény katholikus elvi hi tegységünk gya-
korlat i egyetér téséről és összetar tásáról pedig,, 
há la legyen az Is tennek, ma jd gondoskodik, a 
„sangvis m a r t y r u m semen chris t ianorum" pél-
daj ara, a keresz tény hi tér t való üldözés és 
szenvedés ! 

46* 
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Mind a ket tőről , dynaszt ikus hűségünkrő l 
s az üldözések ú j j á t e r emtő elszenvedésében 
való kathol ikus összetar tásunkról , — kezeske-
dik m a g a az Isten, csak mi engede lmesked-
j ü n k neki ! *** 

Mi a kereszténység? 
Vagyis: vájjon a zsidósághói és pogányságból fejlődött-e 
Iii, mint némelyek mondják, avagy nem-e egészen uj alko-

tás a mint mi keresztények hiszszük ?x) 

Tudjuk, hogy a kereszténység azt állítja, hogy egé-
szen uj, az emberiségnek pusztán természeti fejlődésétől 
egészen független világot teremtett. Vagyis azt kívánja, 
hogy ne csupán emberi haladásnak, hanem Isten termé-
szetfölötti alkotásának tekintsük, melynek hivatása a 
pusztán emberi műveltségnek hézagait kipótolni s az em 
bert sokkal magasabb fokra emelni, mint amire önmagá-
tól képes volna. De az is tudva van, hogy hitünknek ez 
a felfogása minő ellenmondásra talált a világon. Elmond-
hatjuk, hogy az az elv, mely szerint a kereszténység uj, 
természetfölötti rendszer, Istentől létrehozott alkotás, mind-
amaz elvek között, melyeknek védelmezésére vállalkoztunk, a 
legnagyobb botrányra ad okot. A kereszténység megtetszenék, 
ha azt ugy tekinthetnék, mint az emberi műveltségnek maga-
sabb fokát, vagy mint az emberi lehetséges haladásnak foly-
tatását, befejezését. De mihelyt azzal áll elő, hogy nem 
egyéb, mint Istennek a pusztán emberi tökéletesedéstől 
független, önálló s természetfölötti alkotása, a világon 
többé türelemre nem tarthat számot. Es ha valaki mégis 
elég bátor lenne s ezzel a szép tulajdonsággal ruházná 
fel, készen lehet a kárhoztatásra. Az egyháznak legfőbb 
virágzása és ezt leplezetlenül mondják, természetes gyö-
kérből sarjad. Az egyház ujabb ihletéseket nem adhat, a 
meglevőket felhasználhatja, de a természetfölötti dolgok-
hoz semmi köze.2) Aki nem fogja fel, hogy a keresz-
ténység a kiélt zsidóság- és pogányságnak érett gyümöl-
cse, :!) hogy Krisztus csak a római nap alatt felforrt hel-
lenismus- és galilaeismusnak kifolyása, aki nem látja, 
hogy szokatlan emberi nagysága az akkori világállapottal 
való összefüggés müvét és annak terjedését egészen ter-
mészetes szinben mutatja be, aki nem fogja fel, hogy a 
világ Krisztus és tanítása nélkül is a saját haladása ere-
jével éppúgy tökéletesbült volna, 4) az hallgasson, a tudo-
mánynak ilyen emberhez semmi köze. Szóval, aki ma a 
kor színvonalán s fölvilágosodott ember hírében akar 
állani, annak el kell fogadnia azt az elvet, hogy a keresz-
ténység korának legszükségesebb, még pedig oly szüksé-
ges terméke volt, hogy ha azt Pál nem ilyen alakban 

') Mutatvány Weisz-Makra-Rózsa „A kereszténység védelme" 
•cz. erkölcs- és müvelődéstörténelmi művéből. III. köt. XVII. füzet. 
Közöljük a részletet, hogy újból felhivjuk a figyelmet Weisz Albert 
atyanak a maga nemében páratlan „Apologie"-jára, melyhez fog-
hatót Hettinger Apologiája óta magyar irodalomba nem ültetett 
-at senki. 

2) Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied II . Vorr. S. XII. 
3) Zeller, Vorträge und Abhandlungen II. 191. 
4) Havet, Le Christianisme et ses origines (2) I. préf. p. XIV. 

alapítja meg, szükségképpen kellett volna egy másikat és 
pedig éppen ebben az alakban alapítania. ') 

Ez az a tárgy, amely ebben a pillanatban különféle 
változatokban ismétlődik. Mig maga a zsidó történetíró 
bevallja, hogy e kérdésnek méltatását majdnem legyőzhe-
tetlen nehézségek akadályozzák és hogy aki az egyház-
nak alapítását és kiterjesztését nem akarja rendkívüli ese-
ménynek tekinteni, az elfogult és semmi történelmi isme-
rettel nem bir,2) emberek, akik azzal kérkednek, hogy a 
kereszténységet alapjában ismerik, számtalan müvet irnak 
az őskereszténységről, Jézusról, az apostolok idejéről, az 
újszövetségről, a római császárszágról, az ókornak er-
kölcstörténelméről s még több másról, de ezt mindannyian 
azzal az utógondolattal teszik, hogy alapjában véve, nincs 
semmi természetesebb, mint a kereszténység s hogy való-
ban csoda lenne, ha az csakugyan nem oly módon jön 
vala létre, amint létrejött. Ez újra és élénken emlékeztet 
arra a szellemi betegségre, melyet más alkalommal a 
robinzonádok özönének és az ördögirodalomnak tárgya-
lása alkalmával láttunk. A franczia halhatatlanokon kivül 
többnyire a protestáns theologia tanárok között vannak 
azok, akik ezt a tárgyat oly buzgalommal müvelik, hogy 
majdnem arra a gondolatra kell jönnünk, hogy ügyüket 
elveszettnek hiszik, ha Krisztuson és művén a természet-
fölötti nagyságnak csak látszatát is látják. Innen van a 
Lessingért való lelkesedés, kinek alapelveit hitágazatul 
fogadták el, szentebbnek, mint a szentírás igéit. Ha az 
istenséget az emberiség nevelőjének kell is tekintenünk, 
mondják, ez állitásunk korlátozására mégis meg kell gon-
dolnunk .először, hogy a nevelés az embernek semmi 
olyast nem ad, amit magától, habár lassabban és fárasz-
tóbban el nem érhetne 3) s másodszor, hogy a nevelésnek 
csak a kiskorúság idején át szabad tartania és hogy mű-
ködése káros volna, ha sokáig tartana.4) 

Ez tulajdonképpen a főhely az egész csatatéren, itt 
kell a döntő ütközetnek megtörténnie s itt üzennek hábo-
rút nekünk a kereszténység ellenei, itt fogadjuk mi el 
a harczot. Aki itt velünk tart, a hadijelül Krisztus nevét 
tűzze fel, aki pedig ebben a kérdésben nem tart velünk, 
az Krisztust és az ő müvét megtagadta. 

Szent ügyünk ellen ezen a téren vivott harcznak 
jelentősége s a különféle megtámadás hozza magával, 
hogy itt emellett kissé tovább időzzünk. (Folytatjuk). 

^Egyházi Okmánytár. 
D E C R E T U M 

EUGUBINA 
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS VEN. SERVI DEI 

GLARAE ISABELLAE CHERZI 
ABBATISSAE EX ORDINE SANCTAE CLARAE IN VEN. M0-

NASTERIO EUGUBINO SANCTISSIMAE TRINITATIS. 

SUPER DUBIO 
An constet de Virtutibus Theologalibus Fide, Spe et Ca-

ritate in Deum ac Proximum, nec non de Cardinalibus 
Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine earum-
que adnexis, in gradu heroico, in casu et acl effectum 
de quo agitur ? 

Sapientissimnm Dei consilium, quo maioribus 

J. G. Fichte, Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. 13. 
Vorl. (G. W. VII. 190). 

2) Jost, Geschichte des Judenthums I. 894. 
3) Lessing, Erziehung des Menschengeschlechtes §. 4. 
4) U. o. §. 51, 64. 
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temporum improbitatibus maiora in Eceelsia exempla 
virtutum opponi et affulgere contingit, Ven. Ciaram 
Isabellam Cherzi, saeculo XVIII ad ingentia scelera et 
errores innumeros prolapso, in eximiam sanctitatis 
speciem excitasse non immerito perhibetur. Hanc enim, 
in suburbio Genuensi, Ponte Decimo, piis parentibus 
ortam, mire a teneris ad pietatem indole et facilitate 
factam, atque anno reparatae salutis MDCCLVIII, die 
ipso solemniis in honorem purissimi Mariae sanctae 
Conceptus consecrato, in Eugubino a SSma Trinitate 
asceterio, noncupatis votis Deo obstrictam, usque eo 
vitae tempus recte integreque exegisse perennia monu-
menta testantur, ut praeclarum omnimodae virtutis non 
tarn decus quam fere prodigium haberetur. Ea autem 
cum laude sibi concreditis, iisque gravibus, perfunge-
batur mUneribus, qua vix sextum et trigesimum annum 
ingressa, unanimi sanctimonialium assensione et Apos-
tolica exorata venia, percelebris Eugubini monasterii 
antistita renunciata sit ; et incepto, diutino licet affli-
ctata morbo, et, remediis in irritum cadentibus, duo-
deviginti annos lectulo defixa, quoad tarnen vitam tran-
segit, eximie et in exemplar perstiterit. Christo siquidem 
coniuctissime adhaerens, haustasque ab ipso vires sin-
gularem in modum adepta, uberrimos illos attulit fru-
ctus, quibus omnia, quae in virginum virtute praestantium 
vitis insignia ad pietatem cognovit, ea sibi ad imitandum 
selegerit, inque suadegendirationereferre sitconata. Quod 
eiusmodi evasit, ut nihil ei magis cordi esset, quam 
fidei scientiam, morum puritatem ferme ad angelorum 
candorem exactam, sui abnegationem, vigilem vel in 
rebus perarduis prudentiam, et mundi contemptum, 
non modo colere sed etiam adeo in deliciis habere, 
ut de ea testimonium ab Apostolo prolatum posset 
iure evulgari : Virgo cogitât quae Domini sunt, ut sit 
sancta corpore ei spiritu. Ad illud autem animum spe-
ciatim adiunxerat, quo flagrantissima Deum charitate 
unice adamaret, nihil nisi caelum spectaret, tempus 
omne ita orationibus daret, ut eas ad multam noctem 
producens in rerum divinarum commentationem se 
totam abderet, castasque flammas aleret ac magis ma-
gisque in dies augeret effusis indesinenter âd sanctos 
coelites precibus ac potissimum ad Deiparam Virginem 
quam matrem compellare solebat. Mirum proinde lion 
accidit, si, innumeris vexata ac penitus attrita cruciati-
bus, asperrima et acerbissima quaeque forti et libenti 
animo non ferret modo, verum etiam diseuperet, pro-
prias laudes omnino fastidiret, crucemque insigne esse 
Dei donum cum maxime exoptandum et autumaret et alios 
doceret. Hinc etiam, dum infandae per saeculum XVIII 
grassarentur impietates altiusque in dies radices agerent, 
omnibus ad salutem praesto erat, et non tam hortatu 
quam exemplo alios ad religionem, quo valeret studio, 
acriter exacuebat. Moniales vero praestes continenter 
excitabat, monens ut ad pietatis fastigium contenderent, 
Dei honorem rebus omnibus potiorem ducerent, vitaque 
ad Evangelii disciplinam composita, se divinae com-
mitterent voluntati, nihilque magis haberent in optatis 
quam ut, caritatis studio actae, virtutem impigre prove-
here eniterentur, et, Dei amorem quum in se tum in 

aliis foventes studiosissime, ad perfectionem christianam 
animos vehementer incenderent. — Ut autem coeperat, 
sic pergere nunquam destitit, donec, diuturnitate morbi 
in extremum vitae discrimen adducta, veniam moniales, 
magna animi demissione, rogavit ; cumque exitum sibi 
imminere, praenunciato die, placide persentiret, ut 
magna Dei Mater labis ab origine nescia a suis cole-
retur impense, veluti testamento mandavit. Atque om-
nium desideriis et lacrimis honestata, Christi conspectu 
tandem ut frueretur exoptans, eius in adloquiis com-
plexuque suavissimo ex humanis rebus exempta quievit, 
annos nata octo et quinquaginta. 

Quamquam caelestem potius quam terrestrem 
vitam in Christo absconditam duxerat ven. Dei famula 
Isabella, delitescere tarnen haud potuit eius sanctitatis 
fama. Quin tum ad conterraneos, tum Italiae fines 
excedens ad caeteros Europae populos, divinis cla-
rescens gratiis, late manavit ; multisque sacrorum 
Antistitibus, Patribus Cardinalibus aliisque insigni 
virtute viris magnam sui admirationem ingessit, qui 
tantam reveriti innocentiam, Isabellam cum S. Teresia 
conferre et beatam cognomine appellare non dubitarunt. 
Heroicas quippe eius virtutes, supernis affluentes cha-
rismatis, non modo fama vel ad exteras gentes diffusa, 
sed etiam prodigiis, quae, dum ipsa in terris ageret et 
postquam ad coelestes advolavit, Clara Isabella de-
precante, patrata efferebantur, Deus commendare et 
augere non defuit. Q.uapropter ordinaria de eius vita 
rebusque gestis inquisitione, non multo post obitum, 
incoepta et facile dein ad iuris normám persoluta, 
ceterisque omnibus integre servatis et peractis, quae 
ex Apostolicis constitutionibus canonicùque prae-
scriptionibus praehabenda ac praestanda decernuntur, 
Sacra Rituum Congregatio ad examen de virtutibus 
merito devenit. Atque triplici hac de re actione disce-
ptatum : prima, scilicet, IV calendas décembres anno 
MD C C CLXXXII in Aedibus Rmi Cardmalis Aloisii 
Oreglia a Sancto Stephano, Episcopi Portus et S. Rufi-
nae, Caussaeque Relatoris ; altera in Vaticano Palatio 
V idus décembres anno MDCCCXC; tertia demum in 
generali Conventu ibidem habito XIII calendas iulias, 

! hoc vertente anno, coram Beatissimo Patre Leone XIII ; 
! in quo idem Rmus Cardinalis clubium ad discutendum 
i proposuit: An constet de Virtutibus Theologalibus Fide, 

Spe et Caritate in Deum ac Proximum ; nec non Car-
dinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Forti-
tucline earumque adnexis Ven. Servae, Dei Clare e 
Isabellae Cherzi, in gradu heroico, in casu et ad effectum 
de quo agitur? Atque omnes, qui interfuere, Rmi Car-
dinales et Patres Consultores singuli sufFragia pro-
dideruni. Sanctissimus autem Dominus Noster, omnibus 
attente auditis, quamvis de favorabili suffragationis 
Suae testimonio spem praebuerit, sententiam tamen 
patefacere distulit; utque prius, in re tanti momenti, 
lumen caelestis Sapientiae, quae sibi ad caussam absol-
vendam propitia adesset, expostularetur, aclmonuit. 

Hodierno vero die, qui inclito Stanislao Kostkae 
adolescenti angelico festus incidit, rei divinae, in Suo 
sacello, rite operatus, .canc Vaticanae Aedis aulam adiit, 
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et Ponti fi ei o solio insiclens, Rmos Cardinales aeeivit 
Caietanum Aloisi-Masella, Sacrae Rituum Congregati-
oiii Praefectum, et Aloisium Oreglia a Sancto Stefano 
Causae Ponentem, Cum R. P. Augustino Caprara 
Sanctae Fidei Promotore et me infrascripto Secra-
tario; iisque adstantibus solemniter edixit : Constare 
de Virtutibus Theologalibus Fide, Spe et Caritate in Deum 
de Proximum, nec non de Cardinalibus Prudentia, Iustitia, 
Temper antia et Fortitudine earumque adnexis Yen. Servae 
Dei Ciarae Isabettae Gherzi, in gradu heroico, in casu et 
ad ejfectum de quo agitur. 

Hoc autem Decretum publici iuris fieri et in Acta 
Sacrorum Rituum Congregationis referri iussit idibus 
novembribus anno MDCCCXCIY. 

CAIETANUS Card. ALOISI MASELLA, 
S. R. C. Praefectus. 

L. * S 
ALOISIUS TRIPEPI, S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, deez. 19. Zászlóbontás, programmadás, 

meggondolás. — 
Mi a meggondolást, bár utolsó helyre tettük a 

czimben, ele rögtön az őt joggal megillető első helyre 
állítjuk vissza a tárgyalásban, és ugy kérjük e czikket 
tekinteni, mintha első helyen állna, nagy cziczerós 
betűkkel kinyomatva. Mert ha nem mondjuk is, a meg-
gondolás mindig megérdemli az első helyet, levén 
örök igazság ez : „quidquid agis, prudenter age, et re-
spice tinem." 

Mi történt? 
Néppárt, keresztény néppárt, katholikus néppárt 

alakult — még az elnevezésben sincs egyöntetűség — 
a decliristianisatio alkalmából, tehát első sorban a kath. 
egyház igazainak védelmére. Az Isten világegyháza oly 
magasztos, oly nagy, oly szent dolog, hogy annak 
védelmében csekély hibák elkerülése is nagy dolog. 
Mit akarunk ezzel mondani? Talán, hogy a néppárt — 
mi csak ennél az egy szónál maradunk a névben, meg-
mondtuk már, hogy miért — talán, mondom a néppárt 
programmadásánál meggondolás nem volt ? Ments Isten ! 
Sok is volt a jóból. Itt az „omne nimium" —a vitium, 
nem a hiány. Az a baj, hogy sok szakács dolgozott a 
programmcsináláson s hozzá más és más konyhában 
elkülönítve dolgoztak egymástól. A dolog t. i. ugy áll, 
hogy itt Budapesten a „M. Állam", a „M. Néplap" és 
a „Kresztyán" szerkesztőségei összeálltak és csináltak 
egy „nem végleges" programmot vagyis inkább egy 
programmpontozatot ; Székesfehérváron pedig a „Fejér-
megyei Napló", avval a kijelentéssel, a mely mögött 
szemmel láthatólag maguk a Székesfej érvárott prokla-
mált néppárt nagyérdemű vezérei állnak, azzal a ki-
jelentéssel mondom, hogy „a Fejérmegyei Napló újévtől 
kezdve a kath. néppárt hivatalos közlönye fog lenni11, adott 
egy kidolgozott programmot. Nos, mondja most valaki, 
mi hiba van ebben? Semmi. Csak az, hogy mit fog 
mondani a szemfüles országos ellenség, mely kákán is 
«somót keres, hogy belénk köthessen, s mit fog látni? 

Látni fog külön katholikus zászlóbontásokat és felvo-
nulásokat egységes, egyöntetű nagy terv nélkül.*) 

Mi, jeles laptársunk, a „Dunántúli Hírlap"-pal tar-
tunk, a ki miután megírta, liogy —úgymond: „lapunk 
mai számához mellékelve veszik olvasóink ama program-
mot — (tehát ez már végleges mű akar lenni), melyet a 
párt megbizásából a „Fejérmegyei Napló" dolgozott 
ki", nagyon helyesen igy folytatja: „Egyelőre ez is 
valami ; de óhajtjuk, hogy a magyar néppárt programmja 
a párt által (alá húzva) és annak vezetői által aláírva is 
láadassék." Tökéletesen igy áll a dolog. A kath.. egyház 
védelmére indulni készülő országos pártalakulás oly óriás 
nagy vállalkozás, hogy hozzá mi kell? Szembeszökő, óriás 
egyöntetűség az eljárásban, és óriás nevek kellenek az 
ajánlásban. Sőt mi még tovább megyünk győri lap-
társunknál és a három budapesti nagyérdemű laptársunk 

I által kidolgozott programm-javaslatra is örömmel azt 
mondjuk : hála érte, „egyelőre ez is valami". De Lát mégis, 
ki nem látja veleszületett gyengeségét az oly akcziónak. 
a mely ideiglenes programmokkal indul a csatába, ideig-
lenes programmal, programm-j avaslattal birja csak emel-
getni a teljes erőt kivánó nagy zászlót? Itt már egy-
szer igazán végleges, teljes fellépés kell. Miért? Mert 
tizenkettőt ütött már az óra. Jól mondja a javaslatát kisérő 
szavakban a „Magyar Állam" : „Reméljük, hogy a nép-
párt progTammját egy a politikai katholiczizmus minden 
rétegéi egybegyüjtő konferenczián fogjuk megállapítani." 
És sejteti e széles és mély alapokra való támaszkodás 
kötelességérzetének élénk tudatát a derék „Fej érmegyei 
Napló" is, midőn ezt irja: „A kath. egyházat érdeklő 
kérdésekben a katholikus nagygyűlések határozatainak alapján 
állunk és az egyházpolitika, első sorban a polgári házasság 
törvényének revízióját követeljük." Nagyon helyesen; 
a katholikus politikai akczió anyaföldje — a katholikus 
nagygyűlések. És itt eszünkbe jutott valami. Hol késik 
az éji homályban a Budapesten tartott első országos 
(nem vidéki) katholikus nagygyűlésnek végrehajtó-bizott-
sága? A „M. Állam" által javasolt, minden réteget egybe-
gyüjtő konferencziát s annak munkáját, ennek a mi 
budapesti középponti országos végrehajtó-bizottságunk-
nak a munkája, talán megelőzhetné, talán helyettesít-
hetné is, sőt, talán még egészen mellőzhetővé istenné. 

Ennyit t artottunk egyház-publicistái kötelességünk-
nek az egyház védelmére lelkesedéssel megindult pro-
gram-készitési akczióra megj egyezni. Most, mivel minden 
katholikus igaz törekvését köszönettel veszi az egyház, 
akár jobbról, akár balról jöjjön az, mi is, bármily 
sok tért vegyen el lapunktól, szórói-szóra közöljük 
mindakét programm-alakitás eredményét, mint törté-
neti okmányokat, templomaink mellé, a kath. lelki vagyon 
elokmányolása végett, a M, Állam, M. Néplap és Kresz-
tyán-ét éppen ugy, mint a Fej érmegyei Napló-ét, a 
mely mögött, ismételten hirdetjük, a néppárt vezérei 
közvetetlenül maguk állnak. 

*) Az inconvenientia, az egyetértésnek és egyöntetű eljá-
rásnak hiánya máris kezdi gyümölcsét teremni. A „Fej. Napló" 
..Két programm" czim alatt, ma érkezett 'számában a népszava-
zásban s a közjogi alapban szó nélkül nem hagyhatott különbsé-
geket lát az o programmja és a „M. A." pi-ogramm-javaslata 

1 között. A szerJc. 
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M. Állam, M. Néplap, Kresztyán vprogramm-javaslataLL : 
„Minthogy az úgynevezett szabadelvű pártnak 

és a vele szövetségben levő szabadelvű alapon álló pár-
toknak politikája Magyarországnak és a magyar társa-
dalomnak keresztény alapjait támadja meg, a nép 
szellemi, erkölcsi és anyagi romlására vezet : megala-
kul és a küzdelmet felveszi a keresztény néppárt, 
mely hű ragaszkodással a felséges Habsburg-háznak a 
pragmatika szankczióban letett örökösödési rendjéhez, 
a szent István koronájával jelzett apostoli magyar 
királyság alkotmányának, a kereszténységgel egyező 
törvényeinek és a közszabadságoknak tiszteletében 
egyesülésre liivja fel Magyarországnak minden igaz 
fiát, hogy az egyesitett kereszténység erejével, hiven 
a dicső mult szentelt hagyományaihoz, megszilárdítsa 
a haza és társadalom keresztény alapjait, fejlessze a 
közszabadságokat, növelje és biztosítsa a nép szellemi, 
erkölcsi és anyagi jólétét, befelé a belső békét, kifelé 
a monarchia tekintélyét. 

Ez alapelvből kifolyólag a magyar néppárt köve-
teléseit a következő főbb pontokban jelöli meg: 

1. Követeljük az alkotmány kifejlesztéséül a vá-
lasztói jognak kiterjesztését, a kerületek uj beosztását, 
a községenként való titkos szavazás behozatalát, a 
választások érvénye felett itélő független bíróság fel-
állítását, és hogy a képviselőház törvényei a nemzet 
akaratának megfeleljenek, követeljük a népszavazásnak 
aként való behozatalát, hogy ha a választóknak egy 
tizedrésze kívánja, minden az országgyűlés által elfo-
gadott törvényjavaslat szentesítés előtt titkos népsza-
vazás alá bocsáttassék. 

2. Követeljük, hogy a nemzetalkotó termelő osz-
tály czélszerű agrár törvényekkel állami védelemben 
részesüljön, tehát hogy a földművesnek gazdasága foly-
tatásához tartozó felszerelése, — mint az iparos esz-
közei, — a végrehajtás alól kivétessenek, hogy a ma-
nap leginkább a termelő osztályra súlyosodé adók a 
kereskedő és tőkepénzes osztály adójávái arányositas-
sanak ; követeljük a börze- és szelvényadó behozatalát 
és a nagyobb birtoktestekre, iparvállalatokra és rész-
vénytársaságokra a fokozatos adó kivetését, az állami 
tűz-, jégkár- és állatbiztosítást, a börzéken a gabona-
árának mesterséges nyomására szolgáló határidő-üzlet 
eltiltását, az iparűzésnek szakértő iparos bizottság ké-
pesítéséhez kötését, a munkaidőnek, munkabérnek és a 
főbb élelmi szerek hatósági megállapítását, a munkás-
biztositást, a kis lottó eltiltását, a hitelszövetkezetek-
nek az állam közbenjárásával való rendezését, és a nép 
anyagi jólétének emelésére szolgáló hasonló törvények 
hozatalát. 

3. Követeljük a liaza belső békéje érdekében az 
államegység eszméjének figyelemben tartásával, a nem-
zetiségek nyelvének tiszteletét, azoknak az alkotmány-
ban és jogegyenlőségben való teljes részesítését. 

4. Követeljük az egyházpolitikai törvényeknek 
a polgári házasságnak és a polgári anyakönyvek-
nek eltörlését, a vallástalanságra vezető szabad vallás-
gyakorlatnak és a liaza keresztény becsületével ellen-
kező zsidórecepciónak a napirendről való levételét; 

követeljük a protestánsok és a görög keletiek törvé-
nyes autonómiájának tiszteletben tartása mellett a 
választási alapon egybejövő kath. kongresszuson meg-
állapítandó kath. autonómiát, főbb irányelvül tűzvén 
ki annak, hogy a királyi patronátusból kifolyólag a v. 
és k. miniszter által gyakorolt jogok, az előterjesztés 
a nagyobb javadalmakra, ugy a kath. vallás-, tanul-
mányi és egyetemi alap a kath. autonómia központi 
bizottságának adassanak át, hogy a kath. autonómia 
legalább oly körű szabadsággal és jogokkal birjon a 
nevelés terén, a mennyivel és a minővel a protes-
tánsok autonómiája bir, liogy a párbér, a papi fizetés 
és a kegyúri terhek a kath. autonómiának keretén 
belül a kormánytól függetlenül rendeztessenek." 

Csak egy megjegyzést legyen szabad tenni. A ki 
pártprogrammot ad ki : az kötve van a párthoz ; az 
nem mondhatja többé, hogy „pártoktól teljesen füg-
getlen." Külömben is csak örülni lehet, hogy lesz már 
pártunk, a melytől függni minden politikával foglal-
kozó politikusnak megtisztelő, sőt dicsőség lesz. 

A Fejérmegyei Néplap „programm-javaslata" : 
„A kath. egyházat érdeklő kérdésekben a kath. 

nagygyűlések határozatainak alapján állunk és az egy-
házpolitika, első sorban a polgári házasság törvényének 
revizióját követeljük. 

A határozatok felkarolták egyébiránt a polgári 
élet egész körét, mi pedig mindenekben tágabb érte-
lemben is politikai és társadalmi közlöny akarunk lenni. 
Annak minden kérdését figyelemmel fogjuk kisérni, 
teljes tárgyilagossággal megvilágitáni és köszönettel 
fogadunk minden érdeklődést. 

A polgári házasság szentesítésével az egész egy-
házpolitikai akcziót megerősítve látjuk. Felhíva érez-
zük tehát magunkat ezáltal szintén határozottabb állást 
foglalni. 

Mi a katholicizmus érdekeit a liaza érdekeivel 
egynek tudjuk. Mindkettőt maradandó viszonyainknak 
megfelelően és a történet tanúsága szerint a pragma-
tika szankczió és a monarchikus kapcsolat erősítő kiegye-
zési törvényekben látjuk biztosítottnak. 

A mi programmunk tehát az egyházpolitika elleni 
harcz folytatása, önálló katholikus párt alkotása, melynek 
feladata a már szentesitett polgári házasságról szóló 
törvény revíziója, a katholikus elvek és érdekek képviselete ; 
— politikailag pedig a dinasztikus hűség, a pragmatil;a 
szankczió, a kiegzczési törvények, szóved a közjogi alap fen-
t art ás a. 

A magyarság alkotmányos fölényét minden kér-
désen kívül állónak és természetesnek ismerjük. De 
emellett más nyelvű polgártársaink, a nemzetiségek iránt 
méltányosságot és igazságot kívánunk gyakorolni. Ezek 
jogait tiszteljük és jogosult igényeiket számba kíván-
juk vétetni. Minden törvénytelen és erőszakos eljárást, 
akármelyik oldalról eredjen, határozottan rosszalunk. 
Azért, hogy valaki anyanyelvéhez ragaszkodik, annak 
irodalmát s kultúráját előmozditja, nem rosszabb hazafi 
a magyarnál. 

Valamint a katholikus egyház szabadságát, auto-
nómiáját, vagyoni ügyeiben és kongrua rendezését kö-
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veteljük, úgy minden más, e Lazában törvényesen létező 
felekezet iránt méltányosak óhajtunk lenni s tiszteletben 
akarjuk őket tartani. 

A kereszténység ültette mindnyájunk szivébe a 
szegények iránti szeretetet. A katholiczizmus a szegényt 
a társaság és állam részéről kiváló védelemben és gon-
dozásban kiyánja részesittetni és a gazdagot kötelezi, 
hogy az állam és a társaság érdekében áldozatokra kész 
közreműködő legyen és követeli az embernek már szüle-
tésekor Isten által adott joga elismerését; az egyén 
jogát szabadságra, megélhetésre, vagyonosodásra és a 
család természetes jogait, melyek az állam által meg-
óvandók és biztositandók. Ezeket mi is programmunkba 
foglaljuk. 

Mi a jelen agrár-mozgalom iránt rokonszenvvel 
viseltetünk, a mig az .keresztény alapon áll. Tudjuk, 
hogy a föld arra való, hogy azt művelj ük, birtokoljuk 
és terményeiből megélhessünk; hogy a haza földjének 
birtoklása a legtöbb család jobblétének alapja, és azért 
ezen birtok megóvása nemzeti létünk és fejlődésünk 
követelménye. Kivánjuk, hogy e haza földje e föld 
népének fentartassék, hogy azzal állandóságot szerez-
zünk a családnak. Jogi és közgazdászati intézkedések 
kellő érdekképviselet és az erők czélszerii csoportosí-
tása és szövetkezése által tartjuk a munkás érdekeit 
megvédhetőknek és jólétét gyarapithatónak. 

A föld népének segélyt kívánunk a társadalom és 
az állam intézkedései által nyújtani. Nem bankok, de 
társadalmi és állami intézetek kellenek, nehogy a bir-
tok és a munkás a tőkének kiszolgáltassék. 

De tudjuk azt is, hogy a töke és ipar, gazdagság 
és gazdagok nélkül nem lehet életerősen fejlődő köz-
gazdászat és társadalom. Ezért követeljük, hogy a tőke 
és ipar jogosult érdekei is megóvassanak. Mi a nagy 
iparnak és tőkének nem lehetünk ellenségei, de meg-
követeljük, hogy ezek rendeltetésüknek megfeleljenek 
és elsőrangú követelménynek tartjuk, hogy a kisebbe-
ket és gyengébbeket le ne szorítsák az ezeket meg-
illető térről és meg ne foszszák a megélhetés és gya-
rapodás lehetőségétől. 

Oly jogi cs gazdásági fejlődést kívánunk, m eh-ben 
mindenki egyéni és vag}̂ oni képessége szerint az állam-
nak és ebben édesminclnyájunknak javára közreműköd-
jék, hogy szeretett hazánkat, a magyar államot, nagygyá 
és dicsővé tehesse. 

A közigazgatási reformmal szemben sem némulha-
tunk el, habár attól tartunk, hogy az még jó ideig el 
tog maradni. Pedig közigazgatásunkra és a mi hatósági 
autonómiánkra, de még a községek ügyeire is ráférne 
már a mielőbbi javítás, melynek egyik feltétele reális 
képviselet, reális ellenőrzés, a másika pedig komoly, 
öntudatos és kötelességérzettel biró közkormányzati 
szolgálat állandósítása. De arra sem az alkotmányos 
szabadság, sem az egyház szabadsága híveinek nem le-
het rámennie, hogy a központi hatalom túlzását még 
azzal növelje, hogy bármily téren az eddiginél is na-
gyobb mértékben kezébe adja a kormánynak azon hatal-
mat,, melylyel alkotmányos jogaink gyakorlatát már 
eddig is meghiúsította, jogainkat és ' szabadságainkat 

lefoglalta, üdvöset pedig azon körökben is alig birt 
művelni, melyekben a kinevezés jogát eddig is ellen-
őrzés és kellő függetlenség biztositéka nélkül gyako-
rolhatta. 

Történetileg és az élet viszonyainak megfelelőleg 
fejlődött közkormányzati rendszerünk körében és fő-
leg a gazdasági élet terén szabad társulás utján kívá-
nunk érdekképviseletet létesíteni és ennek megfelelő 
hatáskört tulaj donitani. Mi az egyleti működésre nagy 
súlyt fektetünk és hivatalos és fizetett közegek, mondva 
csinált szakértők és tanácsadók által, kik nem az ér-
dekeltek, de a hatóságok véleményének kifejezői, ama-
zokat pótolhatóknak nem véljük. 

Azt tartjuk, hogy az alkotmánynak és az abban 
biztosított képviseletnek igazságon és valóságon kell 
sarkalnia. Ezért elismerjük azon törekvés jogosultsá-
gát, mely minden számba veendő érdeket a választási 
jog arányosabb és igazságosabb beosztása és megfelelő 
kiterjesztése által kíván a képviseletbe bevonni. Elis-
merjük, hogy a választási visszaéléseket az eljárás 
helyesebb berendezése és az ellenőrzés igazságosabb 
gyakorlata által szükséges kiküszöbölni. De tudjuk azt 
is, hogy a választási jog az alkotmányos hatalom egyik 
alapja, tudjuk, hogy annak az állam fentartására kell 
szolgálnia, hogy az emberi intézményekben nincs 
abszolút tökély, és hogy azokat a helyzet követel-
ményeinek megfelelőleg kell berendezni. 

A katholikus néppárt nem fogja megvonni támoga-
incisât azon kormányoktól, melyek irányunkban igazsá-
gosak és méltányosak, még kevésbbé pedig más pártok 
azon politikai törekvéséitől, melyek jogosultak és idő-
szerűek. A néppárt pedig, s azon nagy közönség, mely 
választ és irányt ad, nem fogja megvonni szavazatát 
azoktól sem, a kik velünk rokonszenveznek, valahány-
szor a czélszertiség ezt megkívánja és azok megválasz-
tásában fog közre működni, kik hozzánk közelebb 
állanak. 

íme azon eszmék és elvek, melyek jelenleg aktuális 
érdeküekiiek látszanak és a melyeket, midőn erre alka-
lom fog nyílni, bővebben kifejteni és alkalmazni fel-
adatunk leend. Nem zárjuk el magunkat más állás-
pontok és irányok elől sem és igyekezni fogunk az 
események, szemétyek és dolgok megvilágításában lehe-
tőleg tárgyilagosak, behatók és igazságosak lenni. Minden 
személyes kérdést, mindent, a mi sértő és modortalan, 
mellőzni óhajtunk." 

íme a két programma ! ?? 

Eger mellől, decz. 17. Az egri egyházmegyei növen-
dékpapság szónoki iskolájának megalakulásáról. — 

Egy írással is bőven foglalkozó theologiai tanár 
tanítványától hallottam, hogy ő minden alkalomadtán 
figyelmezteti tanítványait— mire? — arra, hogy az Isten 
igéjének hirdetését Krisztus Urunk nem ok nélkül kö-
tötte első sorban az élő szóhoz. Elz már magában véve 
éltetőbb bármely remek írott, tehát holt betűnél. Ebből 
aztán az illető tanár azt a tanulságot vonja le mindig; 
t. urak 1 nagy hatalom az írott szó. Sajtó, mert az ké-
pes kereszténytelenné tenni a keresztény világnak a felét; 
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de sokkal nagyobb hatalom, az Isten igéjét hirdető élő 
szó, vagyis az egyházi szónoklás művészete, mert a mint 
kereszténynyé volt képes tenni a hatása alá került vilá-
got, épp ugy hivatva van, a sajtónak mind segédeszköznek 
felhasználásával ismét kereszténynyé tenni az elkeresz-
ténytelenedett felvilágot, kereszténynyé Krisztus egész 
örökségét, az összes emberiséget. 

A ki az egyházi, a szent szólásmüvészetnek üdvös-
ségünk ökonómiájában e kiváló rangját, hatalmát és be-
folyását ismeri, az lelkes örömmel fogja tudomásul venni 
országszerte az egri egyházmegyei növendékpapság szó-
noki iskolájának megalakulását. Országszerte, mondom, 
mert az egyházi szónoklat felpezsdülése sürgős országos 
katholikus közszükséglet, a „Religio" pedig éppen arra 
van hivatva, hogy összekötő kapocs legyen a hitélet élén-
kítésén dolgozó, se az ország különféle vidékein széthe-
lyezett egyházmegyei tűzhelyek között és a középponti 
hirmondó szerepét vigye az örvendetes események orszá-
gos hirdetésében, ut exhortemur invicem in Christo. 

Szépen fejtette ki a mi „Egyházmegyei Közlöny"-
ünkben egy reményteljes ifjú erő a tavaszt és uj keresz-
tény hitéletet jelentő uj iskola czélját és alapszabályait. 
Szabad legyen nekem e becses lap hasábjain azokra rövi-
den visszatérni. 

„Nagy és nehéz harczot kell, úgymond Ginter I., 
a czikkiró, folyton vinia az egyháznak a világ hatalmas-
ságaival, nagy és erős szellemi fegyverekre van tehát 
szüksége, hogy a győzelem biztos reményében szállhasson 
sikra a bűn és pokol ellen. E fegyverek legdicsőbbike : 
az evangéliumi örök igazság, a felfeszitett Jézus isteni 
tanitása, mely szent élettel párosulva s nemes hévvel elő-
adva, valódi csodákat müvei a lelkek életében. Hogy az 
egri főegyházmegye növendékei e hathatós eszközt Isten 
dicsőségére s a lelkek üdvére fordíthassák, hogy necsak 
szent tudománynyal s papi erényekkel felvértezve lépjenek 
az élet küzdelmei közé, hanem eredménynyel tudják hasz-
nálni az ige kétélű fegyverét is : az egyházi ékesszólás 
alapos tanulmányozása végett 1894-ik okt. 6. szónoki 
iskolát alapítottak. A társulat, melynek jövője, alapsza-
bályainak elsőben a főt. eiüljáróság, majd a főt. egyház-
megyei kormány részéről történt jóváhagyásában van 
letéve és biztosítva, főbb vonásaiban a következő szerve-
zettel bir: 

A társulat hivatalos czime: vAi egri egyházmegyei 
növendékpapság szónoki iskolája." Egi patrónusa a nem-
zetek nagy apostola: Szent Pál. Az iskola czélja : az 
egyházi ékesszólás művészetének elméleti és gyakorlati 
elsajátítása, a szónoklat szabályainak alaposabb tanulmá-
nyozása, önálló, vagy kész szónoki müvek eléadása által. 
Ez utóbbinál az iskola fősúlyt fektet a prózai, kiváltképp 
az egyház-szónoklati müvek előadására, a nélkül azonban, 
hogy a hivatásának megfelelő komoly költői müveket 
működése köréből kizárná. Az iskola ügyeinek elintézése, 
a gyűlések vezetése, a rend és fegyelem fentartása végett 
tisztviselőket : elnököt, alelnököt, jegyzőt, pénztárost, ház-
nagyot és aljegyzőt választ. Elnökéül az iskola egyszer-
smindenkorra az intézet lelkiigazgatóját kéri fel : jelenlegi 
elnöke Zombory Béla ur, ki az iskola szépen indult mű-
ködését a mily finom erzékkel és páratlan tapintattal, épp i 

oly nemes odaadással, fáradhatatlan gonddal s mindent 
átkaroló szeretettel vezeti. 

Kétszer szerencsés az iskola, hogy ringó bölcsőfája 
ily dajkáló kezeket kaphatott. Elnök tisztének másnemű 
sajátjain kivül, hivatalából kifolyólag az alelnökkel meg-
osztva időnkint előadásokat tart az egyházi szónoklat 
elemeiről, szabályairól, az efféle müvek szerkesztési mód-
járól, különböző fajairól stb., az iskolát képviseli az inté-
zeten belül s azon kivül. Alelnökét az iskola a IV. é., 
jegyzőjét a III. é. h. h. közül választja. 

Az iskolának működő, pártoló és disztagjai vannak; 
disztagjai az intézet főt. elöljárói : a ngs. és főt, kormányzó 
ur, mint fővédnök, a főt. alkormányzó ur, mint védnök, 
a többi főt. előljáró urak mint diszelnökök. Az iskola 
tagja lehet minden növendék, ki a noviciatust már befe-
jezte. Minden működő tagnak kötelessége az isk. év 
folyamán legalább két izben — félévenkint egyszer — 
fellépni s elnök kijelölésére birálni. A működő tagok 
birálati, szavazati s inditványozási, a pártolók csak szava-
zati joggal birnak. A tagok előadásáról rendes birálók 
adnak szóbeli véleményt, de ezeken kivül bármely tag is 
nyilváníthatja véleményét. A szónoklatok minősítésére 
nézve négy fokozat állapittatik meg, u. m. dicséretes, 
sikerült, kevésbbé sikerült és tudomásul vett. 

Az iskola hetenkint tartja gyűléseit s ezekről jegy-
zökönyvet vezettet. A vizsgálatok előkészületi ideje alatt 
nem tart üléseket. A nemes verseny előmozdítása czéljából 
évenként két versenyszónoklatot tart. A tagsági dijak két 
részre osztva versenyszónoklati jutalmak beszerzésére 
használtatnak fel. Az iskola a.tanév végén záró-gyülést 
tart, melyen a jegyző számot ad az iskola évi műkö-
déséről." 

Isten áldása legyen a nemes igyekezeten. Vivant 
sequentes ! 

Kassai egyházmegye, decz. 18. A szentesítés. — 
Több katholikus lap nyilatkozatát olvastam már a 

sanctio leérkezése alkalmából. Valamennyi talpraesett, vala-
mennyi a helyzet magaslatán álló. Mi kassamegyei papok 
a mi kath. papi lelkünk érzelmeit és eltökélését igen 
találó tárgyilagossággal, rövidséggel, nyugodtsággal látjuk 
tolmácsolva felvidékünk katholikus közlönyének, a „Sáros-
megyei Közlöny"-nek idevonatkozó vezérczikkében, azért 
is azt, mint kassaegyházmegyei visszhangot az elkeresz-
ténytelenedés törvényeinek szentesítésére, országos egy-
házi lapunk, a „Religio" hasábjaiba, a mint következik, 
felvétetni kérjük : 

„A törvényhozás által már megszavazott egyházpo-
litikai törvényjavaslatokat, ő felsége szentesitette. 

Mi e javaslatokat — mint ezt tisztelt közönségünk 
jól tudja — mindig veszélyeseknek tartottuk hazánkra 
nézve vallási, egyházjogi, társadalmi s nemzetiségi szem-
pontból egyaránt és soha nem titkolt őszinteséggel, tőlünk 
telhető erélylyel küzdöttünk ellenök tollal és szóval, — 
itt és másutt, a hol hozzánk hasonlóan gondolkoznak. 

A törvényjavaslatokból a kir. szentesítés után injmár 
törvény lett, melyeknek végrehajtása a mai közigazgatási 
apparátus mellett még igen távol van. 

Ha azonban e törvények tényleges végrehajtására 
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kerül a sor, mi ugyan meggyőződésünket e törvények 
működése folytán bekövetkezendő eredményekről akkor 
sem fogjuk megváltoztatni ; de azok ellen addig, a mig 
törvények, fellázadni nem fogunk. 

A törvények előtti kényszerű meghódolás azonban 
nem egyértelmű az azokba való belenyugvással. 

A mily módon valamely törvény hozatott, oly módon 
ugyanaz a törvény megszüntethető vagy módositható, t. i. 
alkotmányos uton. 

Erre fognak törekedni azok a milliók, kik Magyar-
ország elkereszténytelenitését a haza végromlásának te-
kintik. Ezekkel a milliókkal együtt érzünk mi is." 

Hegyaljai, 

Francziaország. A franczia ifjúság katholikus szövet-
ségének vidéki nagygyűlése Lyonban. — 

Immaculata napján mult s következő vasárnap este 
bezáródott ez a nevezetes gyűlés. Leirjuk a vasárnapi 
kongresszusi munkálkodás lefolyását.1) Fél nyolczkor 
megható isteni szolgálat a S.-Nizás ősrégi templomban, 
szent beszéddel s szent áldozattal. 9 órakor bizottsági 
ülés Bibét elnöklete alatt a „Faculté catholique des 
lettres1' félkörű nagy termében. Százhúsz katholikus 
ifjú volt jelen. Gor se J. t. atya megnyitó imát mon-
dott. Első szónok Quisard. Bemutatja a montpellieri 
Jeanne d'Arc konferencziát, mely minden 15 napban 
tudományos ülést tartott és évenkint több nyilvános 
felolvasást rendez. E mellett a jótékonyságot fáradha-
tatlanul gyakorolják ifjú tagjai. Fiuk téritik meg az 
apákat. Utána Foure ismertette a lyoni Oeuvre de Pa-
tronage működését. Gondozza a nép gyermekeit az első 
áldozástól egész házasságra lépésekig. íme, mivel fog-
lalkozik a kath. franczia intelligens ifjúság: kátét fej-
teget a nép gyermekei előtt. Harmadik előadó Barberot 
volt a szolgák kongregácziójáról, vagyis arról, hogy 
katéchetizálja, neveli, nemesiti a franczia kath. intelli-
gens ifjúság a szolgák magukra hagyott seregét — jó 
keresztényekké, öntudatos katholikusokká. Francziaor-
szág keresztény szellemében való állami újjászületése 
— csak időkérdése lehet akkor, midőn az ifjúság már 
igy dolgozik. Az ülés hátralevő idejét a sajtó vette 
igénybe. (Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányának ülése 1894. deczember hó 13-án. 
A társulat választmánya a folyó évben decz. 

13-án tartá utolsó ülését; a tagok nagy számmmal je-
lentek meg, a napirendben levő tárgyak élénk megvi-
tatásban részesültek. Gróf Zichy Nándor és dr Kisfa-
ludy A. Béla elnökök vezették a tárgyalást. Az ülés 
megnyitása után gróf Zichy Nándor tette a lapunk élén 
kozolt felszólalást. A jelenlevők nagy figyelemmel hall-
gattak gróf Zichy Nándor szavaira, s midőn beszédét 
betejezte, felállással és éljenzéssel fejezték ki iránta 
való tiszteletűket, A napirend első tárgya volt, hogy 

') Nekünk is lesz ilyenre szükségünk. A szerte. 

dr Kisfaludy A. Béla beterjeszti a pápa ő szentségé-
hez a Társulat szeretetfilléreivel legközelebb felkül-
dendő felirat szövegét. Ugyancsak alelnök beterjeszti 
a tud. és irod osztály részéről osztálytagokul megvá-
lasztásra ajánlottak névsorát és kéri, hogy a szabályok 
értelmében a szavazás ejtessék meg. Megtörtént, Alel-

j nők bejelenti Dvorzsák János 1000 f'rtos alapítványát, 
J mely egyelőre köszönettel tudomásul vétetvén, köze-
lebbi tárgyalás és véleményadás végett a gazdasági bi-
zottsághoz utasíttatott. Tárgyalás alá került Kaiser 
Alajosnénak volt társulati másodügynök özvegyének 
kérvénye, mely három éves árván maradt fia részére 
nevelési pótlékot kér. Dr Kisfaludy A. Béla alelnök 
beterjeszti a könyvkereskedők egyletének kérvényét, 
mely szerint a Társulat részéről nekik adatni szokott 
20 százalék helyett 25 százalékot kérnek. Ezen kér-
vényt a választmány véleményadás végett kiadta a 
gazdasági bizottságnak. Jelenté tovább alelnök, liogy 
a társulat kiadásában megjelent „Lélektan és Gondol-
kodástan" czimü középiskolai tankönyv a m. kir. val-
lás- és közoktatási minisztérium részéről az approbá-
ciót megnyerte. Jelenté továbbá, hogy a nmlságu püs-
pöki kar beleegyezésével és támogatásával 1895. év 
elején a „Népnevelő" czimü kath. tanügyi lap meg 
fog jelenni. A szerkesztésre felkér ettek : Ember Károly 
tanár és dr Zeilliger Vilmos káplán. Jelenté végül, hogy 
a Társulati Értesítő eddigi szerkesztője Tóthfalussy 
Béla plébános ebbeli állásáról hivatalos elfoglaltsága 
miattt lemondott ; az elnökség dr Gyürky Ödönt, 
a katholikus kör titkárát bízta meg a szerkesztéssel. 
Ezután a választmány beható tárgyalás alá vette- az 
illusztrált szentírás ügyét. Az illusztrált szentírás kiadá-
sát a társulat a maga feladatának ismeri s megbízza a 
társulati igazgatót, hogy e beadvány számbavételével 
is tanulmányozza a kérdést s arról jelentést, illetve 
javaslatot tegyen. Társulati titkár bejelenti az uj tago-
kat. Jelenté, hogy néhai Lakatos György esperes-ple-
bános 25 frtot, néhai Lende Antal esperes-plebános 
5frtot hagyományoztak a társulatnak. Bejelenti továbbá, 
hogy a társulat november folyamán 65 iskolának adott 
ajándékkönyveket és hogy 75 helyről érkezett köszönő le-
vél. Venczell Antal társulati pénztárnok jelenti, hogy a tár-
sulat bevétele volt folyó évi okt.-nov. havában : 36.239 
frt- 44 kr. — Kiadása pedig 38514 frt 68 kr. A kiadási 
többlet: 22 75 frt 24 kr. Társulati ügynökség jelentése 
szerint a f. é. okt.-nov. hónapokban elkelt : 221.442 
drb könyv, 7010 drb szent kép, 15.425 drb vegyes 
nyomtatvány, 39.750 drb irka, összesen : 34.912 frt 52 
kr értékben. A választmány kebléből br. Barkóezy Sán-
dor az év vége alkalmából köszönetet mondott a tár-
sulat elnökségének és tiszti karának a hosszú, sikeres 
munkálkodásért. Elnök köszönetet mondott a választ-
mánynak támogatásáért. 

IRODALOM. 
Karácsonyi ajándékoknak való müvek 

a legújabb kath. könyvpiaezon. 
Szeretnénk többet, szeretnénk sokat a katb. iroda-

lomnak ünnepi meglepetés, karácsonyi ajándék adására 
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alkalmas ezidén megjelent termékei közöl bemutatni; de 
a tér szivtelenül korlátozza nagy igyekezetünket. Legyen 
tehát a sok közöl itt csak három diszmű kiemelve, meg-
nevezve : 

1. Az életbölcseség zsebkönyve. Forgácsol és 
szilánkok az apologia műhelyéből. Irta : Fr. Weiss A. M. 
dömésatya. A második, újra átdolgozott kiadás után. Ki-
adta a budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolája. Budapest, 1894. 12-r. 488 1. 

Nagy és szép munka, annyira, hogy szinte majdnem 
azt hiszi az ember, hogy eredeti magyar munka az egész, 
prózájában, sőt költői szépségeiben is. 

2. Dalok a magányból. Költemények. Irta Lévay 
Mihály. Budapest, 1894. 12-r. 253 1. 

Ily kedves, dallamos, szivet-lelket gyönyörködtető 
gazdag harmóniával közölünk, kath. papok közöl, jelenleg 
senki sem tudja a lantot pengetni. Ugy lehet vele tenni, 
mint Kempissel szokás: „Punge Thomam." Bárhol üsse 
tel az ember, andalító szépségekre akad mindenütt. Igy 
például üssük fel a 121. lapot. Mi van itt? Ez a gyönyörű, 
ragyogóan szép elegikus dal : 

Tavasz. 
IJjra megjött, meg a gólya, 
Tavaszfénynek hírhozója ! 
Fészke régen készen várja, 
Csendes pusztán hűs tanyája. 

Zöldelő fű leng a rónán, 
Kifeslett a nap mosolyán ; 
Hervadozott összeaszva, 
De feltámadt ú j tavaszra. 

Tükröző tó kék vizében 
A virágot el-elnézem, 
Oda csábit szép szemével, 
Hol a lelkem fénybe vész el. 

Kikelet van, de hazámon 
Havas felhők képét lá tom: 
Szegény hazám be rég várod 
S nem ér tavaszt boldogságod ! . . . 

3. Magyarok hazája költők dalaiban. Hazafias köl-
temények gyűjteménye. Közrebocsátja Babik József, a 
magyar nyelv és történelem tanára az egri tanitó-képző-
intézetben. Eger, 1894. 8-r. 624. 1. Ára 2 frt 60 kr. 

Páratlan becse abban rejlik, hogy egyszerre egész 
raját zuditja szét a hazafiság szebbnél-szebb költői alko-
tásainak. 

Papok meglepetése. 
Valósággal az, a mit Mészáros Kálmán sz. F. r. 

atya a következő czimü Naptár kiadásával tett: A római 
katholikus papok Naptára. A magyarországi római katho-
likus papság számára az 1895-ik közönséges évre. Szer-
keszti és kiadja Mészáros Kálmán, sz. Ferencz rendjéből. 
Budapest, 1895. 4-r. 224 1. Ára 1 frt 60 kr postakül-
déssel. 

Ennek a Naptárnak jövője van. Csak egyet mon-
dok. Kicsoda az Magyarország 6000 kath. papja közöl, a 
ki valaha abba a helyzetbe nem jöhetne, hogy paptársai-
hoz országos kéréssel kell fordulnia? Például: iskolát, 
templomot kell építeni — és nincs miből. Mily jó ilyen-
kor, ha a házi barát papi Naptár egyszerűen előnkbe áll s 

paptársainkat mind — névszerint bemutatja. Aztán a pap-
nak tudnivaló törvényczikkek és rendeletek gyűjteményes 
összeállítása oly szükséges mint a mindennapi kenyér, s 
ebben a kötetben szerző valóságos erdőt állit össze belő-
lük. Szóval, leszámítva a kezdet nehézségei által okozot-
takat, a derék magyar szerzetes igen sikerült vállalatot 
indított meg. A papság — a maga érdekében kell hogy 
pártolja, felkarolja, kell hogy el ne ejtse. 

V E G Y E S E K . 
*** A püspöki konferenczia, a mint tudva van, a 

koronaőr választásának szentelt 18-ika helyett, ma 19-én 
ült össze Budavárában, a biboros hgprimás elnöklése alatt. 
E pillanatban még nem érkezhetett értesítés, mert e 
pillanatban még talán csak annyi a tény, hogy összeült a 
konferenczia. Abból, a mit a konferenczia előzményeiből 
megtudnunk lehetett, annyit már most is mondhatunk, hogy 
a magyar püspöki kar akcziójának imponáló összhangja 
lesz elejétől végig, hogyha megtörténik kellő időben az, 
a mit sz. Péter apostol, a ki utódjában él és uralkodik, 
akar. Petrus in ore Leonis locutus est, loquitur et loque-
tur — ad Huugaros ! Ma csak ennyit. 

— Beiktatás plébániába. Az uj paksi plébánosnak, 
Köhler Ferencz volt pécsi theologiai tanárnak beiktatása 
f. hó 8-án volt emlékezetes ünnepélylyel. A beiktatást 
Bencze István dunaföldvári apát-plebános végezte. Az uj 
paksi plébánost, a 20 éves theologiai tanárt, volt tanít-
ványunkat, ki őszbeborult hajával már keményen elénkbe 
vágott, szivünkből üdvözöljük, kívánva, hogy arczának, 
szemeinek örökifjú mosolygásán a lelkipásztori gondot 
csak muló felhőket bírjanak keresztül hajtani. 

— Örvendetes hir. Arcoból azt az örvendetes hirt 
kaptuk, hogy Dulánszky Nándor püspök ur ő exjának 
egészsége „szemlátomást javul ; lassan, de következetes 
fokozatossággal. " 

— A hol a hitélet hatalmas, mint Tirolban, ott az 
hatalmasan nyilvánul, ott az utcza, a levegő is tele van 
az istenesség visszhangoztatásával ; ott a zsidó sihederek-
nek s más öblös szájú valláspusztitóknak — „kusti." 
Arcoban f. hó 13-án egy belül restaurált kis templomot 
benedikáltak. De az a kis templom, mert templom, ott 
oly nagy dolog, hogy „egész nap harsogtak a hegyek az 
ágyuk morajától." 

— Politikai neveletlenség. Közel kétezer éve, hogy 
a zsidónép meg van fosztva a nemzeti, állami, a politikai 
élet gyakorlásától. Földönfutó, hazátlan nép lett belőle, 
mely mindenütt ott van, a hol akarja, a hol jó üzleteket 
lehet csinálni, de mint nemzet sehol a világon nincsen 
otthon. Nem csoda, ha ez a nép, most, mikor a volt ke-
resztény államok helyén támadt uj pogány államokban 
politikai jogok gyakorlatához jut, egészen éretlennek, ne-
veletlennek, nagyrészt érdemetlennek mutatkozik a poli-
tikai önállóság gyakorlására. Ugy látszik, Magyarország-
nak gyűlt meg legjobban a baja a zsidóság politikai 
éretlenségével. A zsidóság szolgalelküségéből nem tud 
kivetkőzni s rendesen a hatalom kezelői mellé szegődik 
el liferánsnak, szavazatok s a hatalommal rendelkező párt-
uralom fentartása egyéb eszközeinek liferlására. Elvezetét 
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élete feladatát, prosperálásának forrását a keresztény tár-
sadalmak felforgatásában találje s azt igazi fanatizmussal 
kultiválja. A fanatizmus dühével kiabál és harczol sajtó-
ban és közéletben a népek keresztény társadalmi újjászü-
letése és szervezkedése ellen, s ha valami történik a po-
litikai életben, a mi az ő malmára hajtja a vizet, egy 
éretlen indiánus szenvedélyével tombol és tapsol örömé-
ben s puszi pajtásának tartja még souverain hatalmat, 
még a király felséges személyét is. Nálunk épp most, a 
dechristianisatio tvjavaslataira bekövetkezett sanctio alkal-
mából, folyt le ez a jelenet. Állítólag 60,000 üdvözlő és 
gratuláló felirat ment a királyhoz a dechristianisatióra 
adott királyi sanctióért. Ezt nevezem én zsidó eljárásnak : 
Szervusz király, gratulálunk s köszönjük a szívességet ! 
A magyar sose volt ily neveletlen, királyával sose paro-
lázott; tisztelve, mint urát s meghajolt előtte; és mikor 
a király királyi tettet hajtott végre, hogyha azt, akár jó 
volt, akár rossz volt, a maga fenséges különállásában s 
nem tolakodott hozzá fel importunus gratuláczióival. Si-
kerül-e a magyar nemzetnek politikai neveltséget csepeg-
tetni be a zsidóságba, az nagy kérdés. Én nem hiszem. 
Denique a politikai neveltséghez is a szívnek az a ne-
messége é3 fenköltsége szükséges, melyet a ker. vallás 
szelleme önt csak az emberek lelkébe ! Japán, China, a 
czivilizáczió öldöklő fegyvereivel küzdenek egymás ellen ; 
a ker. czivilizáczió szelleme nélkül. 

FelliiTrás előfizetésre 
a „Religio-Vallás" 1895-iki, LIV. évfolyamára. 
Magyarország szent koronájának tetejéről letörött az, 

a mi ott fenséges, és egyeseket valamint népeket határtalanul 
boldogító vallásunknak symboluma, letörött a szent kereszt. 
Miért törött le onnan a szent kereszt ? Miért? Mert a szent 
kereszt azon a szent koronán, a melynek az arany érez 
csak külső, érzéki megjelenítője, s amelynek minden ma-
gyar állampolgár, nemes, sőt magasztos magyar ész- és 
szójárással, nemcsak alattvalója, de tagja is, „membrum 
sacrae coronae", — tulajdonképpen nem élettelen fémből 
való dolog, hanem élő szellemből, keresztény hitéletből 
kifakadt élő, szellemi virág vala. S mivel megfogyatkozának a 
magyar nemzet szellemi életének souverain magaslatán, fel 
egész a királyi fej gondolkodásának székhelyéig, az ott 
900 év előtt kihajtott virágkeresztben, az éltető nedvek 
malasztos keringései, a hitből táplálkozó virágkereszt is 
elhervadt, elszáradt, s mint a vénülő fának tetőkoronája, 
egy eget-földet megrázkódtató viharban, összetörött s 
porba hullott feltartóztathatás nélkül. 

Nem használ itt nekünk a gyászos eseménynek sem 
kendőzése, sem szépítgetése többé. Magyarországnak, mint 
keresztény államnak évezredes falait iszonyú földrengés 
össze-vissza repesztette, s a századok viharait átélt falak 
most már, mint romok, a legelső nagyobb vihar rohamára 
összeomlással fenyegetnek. 

Mi most itt a kereszt híveinek, Isten és Krisztus imádói-
nak, a népek boldogságáért élő-haló nemeslelkü törekvőknek, 
az orok boldogság bírásáért vagy elvesztéseért reszkető 
kebleknek a feladata?... Sursum corda ! Az, hogyuj, erős 
mindeneket átható keresztény hitélet támadjon és virá-
gozzék tel az ország minden rendű és rangú lakosságának 
a lelkeben : akkor újra ki fog hajtani a magyar nemzet 

lelkéből — mert innen kell annak újra kihajtani — a 
szent keresztvirág s újra fel fog az növekedni, fel fog az 
emelkedni egész a király fején ragyogó szent korona 
tetejére, mint a nép lelkéből kiviritott, világszerte illatozó 
isteni szeretetnek lelki rózsája. 

Kik itt a „Religio-VallásK-ban müködünk, mi min-
dig azt tartottuk, félszázadnál már jóval tovább azt hir-
dettük és hirdetjük, hogy a legjobb éó leghatalmasabb poli-
tika, keresztény népre nézve, a keresztény hitélet. Másoknak 
hagyva tehát a politikai élet zajos külső sikereinek diadal-
makban és kudarezokban gyorsan és bőven gyümölcsöző 
küzdőterét, mi a magyar nemzet keresztény politikai 
újjászületésének zajtalan és majdnem látatlan alapozási 
munkáját választottuk a magyar katholikus időszaki sajtó-
ban osztályrészünkül, képviselésünk és gondozásunk tár-
gyául. Mi a magyar nemzet szivgyökereinek, vallási éle-
tének ápolására és müvelésére szenteltük e félszázados 
munka érdemével megkoszorúzott lap hasábjait, köteteit, 
hosszú nagy időket felölelő folyamait. 

Magyarország papságának a dolgok okaiba mélyen 
be és következményeire messze előre kilátó legjobbjai, 
lelkesítő ragaszkodásukkal, lehetővé tették nekünk, hogy 
a többnyire látatlan, mert a lelkek mélyén valósuló 
sikerek munkájának terén hosszú éveken át kitartsunk. 
Most, hogy vallásunk symboluma, a szent kereszt, már 
a szent korona tetejéről is letörött ; most, mikor élet-
halál-harcz indul meg a boldogító keresztény hit s a né-
peket elnyomorító hitetlenség között; most, midőn, ha nem 
volna már, alapitani s egészen újból felállítani kellene a 
keresztény- katholikus hitélet, a keresztény nemzeti politika 
termő talajának müvelésére egy országos középponti katho-
likus egyházi orgánumot : most vaijon visszahuzhatnók-e 
kezünket az ekeszarváról, a melyre azt nyugalmasabb és 
kevésbé veszedelmes időben reátettük? Nem, ezt nem tehet-
jük. Egészséget és életet szenteltünk a kath. sajtó eme, a 
lelkek mélyén munkálkodó fáradságainak, küzdelmeinek, 
törekvéseinek. A munkát tehát, a növekvő veszedelemmel, 
az óriásivá s majdnem teljessé vált vallásügyi országos 
felfordulással szemben, hatványozott igyekezettel folytatni 
fogjuk. 

Kérjük eddigi előfizetőinket ezúttal kettőre: a támo-
gatás folytatására s uj olvasók, uj előfizetők gyűjtésére. 
Annak az igéretünknek, hogy az uj előfizetőknek a szo-
morú korszakot alkotó 1894-iki év teljes folyamával 
tiszteletből ingyen szolgálunk, ezután is, a mig telik, szí-
vesen állunk. Minden 6 uj előfizető gyűjtőjének 1 tiszte-
letpéldánynyal szolgálunk. 

Magyarországnak lefelé, felfelé, a szerkesztő ál-
lásánál fogva magafelé, mellékes igények hiányánál 
fogva mindenfelé legfüggetlenebb, a dolgok és események 
mélyében egész a végokokig felkutató és világot terjesztő 
lapjára nyitunk, a lap homlokán olvasható feltétellel, elő-
fizetést, a magyar cdiami hatalom elkeresztényteleniiltségének 
gyászos első évére, az üdvösség megalapításának 1895-ik 
esztendejére. 

Magyarország visszatérítése és egyesítése a keresz-
tény vallás uralmának elismerésére és visszaállítására : ez 
Magyarországlegöregebb lapjának, eza „Religio-Vallásinak 
czélja, programmja, mindene, élete, reménye, és ha Isten 
megengedi, majdan dicsősége. 

Kath. körök és egyesületek, ha alulírotthoz fordulnak, 
külön kedvezményben részesülnek. 

Budapesten, 1894. decz. 15-én. 
Dr Breznay Béla 

tud. egyetemi ny. r. tanár, mint a „Religio-Vallás" szerkesztője. 

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

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza ri. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Karácsonykor. — „Jesu . . . Tu spes perennis omnium." — Christus natus est nobis ! — 
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Si hoc in viridi, quid in arido ? — E g e r : Az Egyházmegyei Irodalmi Egylet és a millenium. — G y ő r : A kath. sajtó ünnepe. — 
K a l o c s a : A kalocsai „ Katholikus Kör" megalakulása. — V á c z : A kath. kör és Schuster Konstantin megyés püspök. — L i s s a b o n : 
Arról az ülésről, a „melyhez fogható a portugáli főrendek házában még nem volt — R ó m a : Hírek a pápai Rómából. — Tárcza. A 

középkor dohától csiklandozott sárospataki szervek. — 'egyesen. 

jm?"* Mai számunk a közbe eső karácsonyi 
ünnep miatt kettős szám. 

y^P Kérjük az előfizetések qyors megújítását. ' ^ H ^ f j 
- ! j 

S t a i á c s c / z z/ /«V : . 

Legyen ma vége szenvedésnek 
S a kit viharban összetéptek 
A sors nehéz keservei, 
Derűjét lássa fenn az egén, 
Bizzék az Aron vesszejében, 
Mely hajt virágot is neki ! 

Oh fényes üdv, te tiszta béke ! 
Ragyogj le sorsunk éjjelébe 
S eloszlanak a fellegek; 
Kis Betlehem csodás virága 
Hajoljon ránk szerelmed áldva, 
A béke-révbe ez vezet! I 

Oli drága gyermek, légy vezérünk! 
Ha árny borit el, add ne féljünk ! 
Vigasz, ha rád tekinthetünk; 
Buzogjon szivünk szent nevedre 
S a béke karján szenderegve 
Te néked zengjen énekünk! 

LÉ VA Y MIHÁLY. 

T u s p e s p e r e n n i s o m n i u m , ^ 

Szép Magyarország boldogabb nap ja iban 
a megvál tás t i tka inak megünneplése ünnepe 
volt nemcsak a vallásos szivnek, vallásos család-
nak, hanem a t á r sada lomnak és az á l lamnak 
is. A kresz ténység isteni erejével á t a lak í to t t a 
a magya r szivét, gondolkozását , nyilvános és 
magánéle té t , földi é le tének minden mozzana-
t á t a hi tből fakadó természet fö löt t i lelki élet-
tel fűzé egybe, a hit szentsége ura lkodot t fölötte, 
egy fenséges ha rmónia volt élete, olyan, minő-
nek az isteni Megváltó akar ta , midőn egyhá-
zának megadá a küldetést , hogy a megvál tás 
gyümölcsé t ter jessze ki az ember magánéle-
té re éppen ugy, mint a tá rsada lom és ál lam 
minden tevékenységére . 

Karácsony nap ján ha jdan egy keresz tény 
nemze t hódolva borul t le az isteni kisded böl-
csőjéhez, és a jándokul a j án lá fel állami életé-
nek nagy alkotásait , t á r sada lmának t iszta er-
kölcseit, a családnak r o m l a t l a n érzelmeit, a 
sziv áhí ta tos gerjedelineit , m e r t az isteni kis-
ded elvei u ra lkodtak az észben és szivben, a 
tá r sada lomban és poli t ikában. 

Ma csak azon családok szentélyeiben mu-
t a t j á k be eme keresztényi hódolatot , hol él 
még az ősi hit és a sziv a szere te tnek égből 
leszállott tüzétől hevül. Az egyház isteni tanai-
val, magasz tos szertartásaival , megszente l t szo-
kásaival m a is fe l tá r ja az isteni kisded csodá-

I V Lapunk jelen száma 16 oldal. 
41 
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latos meg je l enésének t i tka i t és á ldásai t , de a 
mai n e m z e d é k n e m bir f e l eme lkedn i a h i t é le t 
eme m a g a s z t o s légkörébe , a r o h a n ó k o r ephe-
m e r a lkotása i köz t t évedez és mege légsz ik azzal , 
ha az ősi h i té le t kü lső ny i lvánu lása ihoz ra-
gaszkodik . 

A t á r sada lmi és á l lami é le t e lpá r to l t az 
isteni kisdedtől , ped ig csakis tő le s zá rmaz ik 
minden h a t a l o m és ura lkodás , „in m a n u e jus 
honor e t impé r ium" . A z angya lok se rege oly 
mély é r t e lműen éneke l t e m e g az égi t a n o k és 
az ember i i n t ézmények k ö z ö t t a Megvá l tó szü-
letésével l é t r e jö t t bo ldogí tó egyesülés t , „Glor ia 
in excelsis Deo, e t in t e r r a p a x homin ibus bo-
n a e vo lun ta t i s ! " D e a m a i k o r n e m a k a r j a hal-
lani e m e n n y e i h a n g o k a t , a r c z á t elforclitja, 
hogy ne lássa a b e t l e h e m i c sodá la tos fényt . 

Mit a j á n l h a t n a fel m a a m a g y a r á l lani és 
t á r s a d a l o m az is teni k i s d e d n e k ? ! A pár t sze l -
l em k i számí to t t lázas t e v é k e n y s é g e t f e j t e t t ki, 
l iogy t ö r v é n y r e eme l j e azt , a mi tő l a keresz-
t é n y család és t á r s a d a l o m visszariad, ami t az 
egyház t i l t és elvet. A m o d e r n á l l am t e l j e sen 
szak i t an i a k a r a k e r e s z t é n y s é g g e l és az em-
b e r t csak á l lami s z e m p o n t b ó l igyekszik tekin-
t e t b e venni . M a az ember i s ég az e rőszakos 
ha l adás ú t j á r a v a n tere lve , u g y szellemi, m i n t 
anyag i t e k i n t e t b e n lázas t e v é k e n y s é g fog la l el 
minden t . T u d n i és é lvezni a k a r a m a i világ, 
s a r r a töreksz ik , liogy az é lveze t re szolgáló 
eszközök és az é rdekek f e l h a s z n á l á s á n a k is-
m e r e t e t e r j e d j e n e k m i n d e n i r ányban . E z e n 
e lveke t val l ja m a g á é n a k a m a g y a r á l l am és 
t á r s a d a l o m is. 

Vissza kell h ó d i t a n u n k az á l l a m o t és tár-
s a d a l m a t a ke re sz t énységnek , ú j r a kel l kezde-
n ü n k a tér í tés i m u n k á t . A z egyház b e h a t o l az 
I s t en tő l való e lpár to lás g y ö k e r é h e z s a z t f o g j a 
gyógyí tani . Fe lé lesz t i a h i te t , t e r j e s z t e n i f o g j a 
t ana i t minden i rányban , n e m c s a k a szószéken 
és iskolákban, h a n e m t á r sada lmi összeköt te tés -
ben is. A ma i felületes i rodalmi t e r m é k e k ellen-
sú lyozására ápolni fog ja a valódi bölcsele t i 
gondolkodás t , szorga lmas t e v é k e n y s é g e t f e j t 
ki a n a p i s a j t ó b a n és az i roda lom m i n d e n irá-
nyában , megkedve l t e t i világi híveivel az egy-
házi ügyek i rán t i érdeklődést . 

E z e n zászló a l a t t h a r c z b a kell szá l lnunk 
azon t a n á r o k ellen, kik s z a k m á j u k t ó l el térve, 
téves bölcselet i néze te ike t beleszövik előadá-

saikba. — h a r c z b a a sa j tó ellen, me ly e t éves 
n é z e t e k e t kü lönfé le a l akban , lexikonok, füze t e s 
vá l l a la tok , t u d o m á n y o s szemlék, vezércz ikkek . 
t á r c z a és t á r o g a t ó r o v a t o k u t j á n te r jesz t ik , 
h o n n a n lassú, de b i z tosan h a t ó m é r g e t szí 
m a g á b a a n a g y közönség . 

H a r c z r a k é n y s z e r í t az anyag i j ó l é t szer-
t e l en keresése , az é lveze tek ha jhászása . N a g y 
az a t ábor , hol m i n d e n k i a r r a töreksz ik , l iogy 
m e n n é l t ö b b é lveze tben r é sze sü l j ön ; e czél t 
kel l i t t szo lgá ln ia a t u d o m á n y n a k és művé-
s z e t n e k is. E m e t á b o r b a n a családi é le tből el-
t ű n t a k e r e s z t é n y sze re t e t és t i sz taság , ezek 
h e l y e t t finom t á r s a d a l m i f o r m á k b a b u r k o l t 
é rzék i ség ura lkodik , az önfe lá ldozás , t ü re l em, 
i smere t l enek . Mi lyen neve lé sben részesü lnek 
i lyen c s a l á d b a n a g y e r m e k e k , mi lyen lesz az 
u j n e m z e d é k ? ! S az a kevés j ó is, a m i t i t t-
o t t t a p a s z t a l u n k , m e n n y i veszé lynek v a n 'ki-
téve . A t á r s a d a l m i é le t f i n o m s á g á v a l dicsek-
szik a m a i n e m z e d é k ; de t e k i n t s ü n k csak 
m é l y e b b r e és á l m é l k o d v a l á t j u k a n a g y sü-
lyedést . A becsü le t és t i sz te le t k inye résé re 
n e m erkölcs i e lvekkel t ö rekesznek , h a n e m 
f u r f a n g o s a n k iesze l t f o g á s o k k a l ; j ó indula to t , 
szives f e l ebará t i é rdek lődés t al ig t a l á l u n k önös 
s zándék né lkül . 

F á r a d s á g o s , k ü z d e l m e s lesz a visszaliócli-
tás , a t é r í t é s m u n k á j a , A t é v e l y t kel l meghó-
d í t a n u n k az i gazságnak , a r o m l o t t szivet az 
e rénynek . E g y vigaszta l . A m a i v iharos idők 
e l s o d o r h a t j á k a g y e n g é k e t , de ki n e m szakit-
h a t j á k a k e r e s z t é n y s é g gyöke ré t , m e l y e t szen t 
I s t v á n ü l t e t e t t a h a z a f ö l d é b e : „radix J e s s e 
s t a t in s ignum p o p u l o r u m . " V i l ág tö r t éne lmi 
h i v a t á s t n y e r t a m a g y a r n e m z e t a k e t t ő s ke-
r e s z t zász la jáva l . A be t l ehemi k i sded h a t a l m a 
eljö — „ambu lans supe r a q u a s r edempt ion i s " 
— megerős í t i s zen t I s t v á n örökségét , megt isz-
t í t j a a z t s h a e lvonul a vihar , egy m e g u j u l t 
n e m z e t f o g az is teni k isded e lő t t hódoln i ismét . 

E z é r t e s d ü n k Hozzá , a ki „spes pe renn i s 
o m n i u m . " Dr. Kádár Ambrus. 

CHRISTUS NATUS EST NOBIS! 
Régi mondás : „Jobb a friss háború, mint a 

rothadt béke." 
Minden jel arra muta t , hogy a Gondviselés 

a magyar kath. egyházat a friss háború te ré re 
szor í t ja , .hogy pusztul janak már egyszer a rot -
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hadt béke napjai. „Egy évtizedes val lásháború 
előtt állunk, s deczember tizedike lesz azon nap, 
melytől keltezni fogják ezt a háború t " — igy 
jósolja elsőrangú publiczistánk is, Kaas Ivor 
báró. 

Hogy sokáig éltük a rodhadt béke napja i t , 
a gyümölcsökből l á t j u k ; e gyümölcsök undok 
bűze b á n t j a lelkünket minden lépten-nyomon* 
Mintha csak rólunk szólna a prófé ta (Iz. 24, 5. 
ss . ) ; „ É s a föld megfertőztetett lakóitól, mert által-
hágták a törvényeket, elfordították az igazságot, 
föltörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti a 

földet és bünsuly lesz annak lakóin ; és ezért esz-
telenkednek annak lakosai és kevés ember hagya-
tik meg. Bús lesz a szüret, elfonnyad a szöllotő, 
fohászkodnak mindannyian, kik egykor szivökben 
örültek. " 

Minden szem l á t j a nagy rakások szerint ha-
zánk fö ld jén ez undok gyümölcsöket. 

„A föld megfer tőz te te t t lakóitól" ; keresz-
tény vol t az ország, s habár sokan a tévelyben 
éltek azelőtt , nem lehete t t mondani, hogy val-
lástalan le t t volna a nép ; tévedt , de volt hi te . 
Manap hivatalból nincs az országnak vallása; a 
roskatag emberi intézmény, melyet modern ál-
lamnak hivnak, fölülkerekedni akar a te rmésze t 
rendje fölé, melyet az Isten az emberek lelkébe 
o l to t t és kibővitve a kijelentés á l ta l természet-
fölött ivé te t t . S m e r t a brutális , fizikai erő ke-
zében van és a Mindénható bölcsesége türi , hogy 
pi l lanatnyi s iker t arasson, elbizakodik s mámo-
rában azt hiszi, hogy győzöt t ! Igy történik, hogy 
Beliál fiai „ál ta lhágják a törvényeket , e l ford i t ják 
az igazságot, föltörik az örök szövetséget." A 
mámor annyira te r jedt , hogy minden r é t ege t 
magával ragad. Vajha ment volna tőle az Ur 
fölkent szolgáinak ket tős — szerzetes és világi 
papokból álló — serege! Panaszokat hallani, 
hogy i t t is, o t t is Baal papjaival czimborálnak 
az Ur prófétái. Tör tént ez a poli t ika t e r én ; tör -
ténik ez — de hányszor — a társadalmi téren, 
s az á l tudomány bolygó tüze mocsárba csalt nem 
egy jeles tehetséget . Hivatkozzam i t t azokra, 
kik az egyház t iszti karából — a papság sorá-
ból — elhagyták a zászlót, melyre esküdtek, 
elpártolva mint árulók, mint gyáva szökevények, 
min t a Venus rabjai. Talán nincs ország, hol 
annyi az apos ta ta pap mint ná lunk ; apos ta tá l 
évenkint néhány szerzetes és világi; s — mond-
juk ki e helyen — ez utóbbiak sorából is még 

többen hul lanának, ha nem volna módjuk bán-
ta t l anu l élniök secundum desideria depravat i cor-
dis. „Föl tör ték az örök szövetséget." Sok rod-
hadt anyag halmozódot t össze Dániában. Nincs 
ország, hol ugy min t ná lunk az egyháziak kezé-
ben volna a középtanodai i f júság; s nincs ország, 
hol oly kevés volna a hivő keresztény a müveit 
férfiak sorában, m in t nálunk. Ezer és ezer héber 
fiút nevelünk, s ők hálából igazi v iperafa j gya-
nán t mérges marásaikkal fizetnek vissza. 

Mindmegannyi gyümölcse a rodhadt bé-
kének ! 

» Ezért á tok emészti a földet." Gfazdag föl-
dünk manap nem b i r ja táp lá ln i lakóit, legke-
vésbé azokat, kik keserves munká jukka l müvelik. 
Ezer és ezer menekül kifelé, u j hazát és bizto-
sabb kenyere t keresve. 

„Esztelenkednek annak lakosa i" : a haza 
jó lé té t abban keresik, a honnan romlása fakad; 
az erkölcstelenséget pr ivi légiummal lá t j ák el, a 
h i te t lenséget egyranguvá teszik a hittel, a téve-
dést az igazsággal, s hogy az előbbit fölazaba-
ditsák, rablánczot vetnek az utóbbinak nyakába. 
A legnagyobb esztelenség, földúlni a családi élet 
tűzhelyét . . . . , a tá rsadalom helyes rendjé t 
gyökerében t á m a d n i meg! 

„Bús lesz a szüret, e lfonnyad a szöllőtő, fo-
hászkodnak mindannyian , kik egykor szivökben 
örültek." Kinek hi te van, az tud ja , hogy az 
Is ten a világ kormányzásában a természet i ténye-
zőket nagy bölcseséggel és igazsággal fölhasz-
nál ja . S azért bá to rkodunk k i m o n d a n i : éppen 
nem t a r t j u k „vélet len" dolognak, hogy éppen 
manapság, midőn az apostasia vi lágszerte „a tör-
vény" o l ta lma áll, világszerte, s főleg nálunk 
„bús a szüret," s hogy „elfonnyad a szöllőtő." 
A stat iszt ikusok ná lamnál jobban tudják , meny-
nyi szöllőtő fonnyadt m á r el, s mindenki tudja^ 
hogy az az életvidorság, melytől ha jdan vissz-
hangzo t t országunk — extra Hungár iám non est 
vita, — manapság el tűnt , vagy legfölebb össze-
zsugorodva min t torzképe a nép mula tsága inak 
ronda csapszékekbe vonul t vagy pedig mint a 
pazar jó lé te t föl tüntető, a családokat kizsákmá-
nyoló, minden igazi fölvidulást kizáró, bálnak 
nevezet t leányvásár a rideg szalonokban hazug 
szerepet játszik. 

Ezekkel szemben mi volna a teendő? 
A p r ó f é t a j e l z i : „Cum feceris iudicia tua m 

terra: justitiam discent habitatores orbis." 
41* 
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Csakhogy mi nagyon keményfejü nép va-
gyunk; még a magunk kárán sem aka runk 
okulni. „Concordia parvae res crescunt" , t a r t j a 
a tapasztalás ; nálunk mindenki a maga u t j án 
akár j á r n i ; ha hárman összeülnek tanakodni , 
biztos lehetsz, egyiköknek van „zsidaja", ki a 
vásárra viszi a te rvet . . . Kiad ja a fővezér a 
hadi tervet : s a generálisok b i rá lga t ják , módo-
sít ják, csipnek belőle; ugyanezt teszik velők 
szemben a tisztek, s mire akczióra kerül — eunt , 
qua possunt! Evekkel ezelőtt min t a teendők 
lelkét tűzte ki a szentséges a tya a közös imát 
bizonyos a lkalmakkal ; s ma is van elég, ki ezt 
tudomásul sem vette, ki nem tud arról, hogy a 
szentséges Olvasó Királynéja képes megmen ten i 
minket, hogy szent mise u tán a néppel közösen 
kell imádkozni ; min tha nem is a pápa, hanem 
a kinai császár szólt volna hozzájok. Az Oltári 
szentség elhanyagolva, sok helyen abominat io in 
loco sancto, a szentek tudománya , az askezis — 
a Spirituálisok privi légiuma . . . 

„Sic nos t u visita, sicut t e colimus!" 
Mi lesz ennek a vége ? 
Ozeás mondja 4, 14: „Populus mon intelli-

gens vapulabit." 
Vigasztal a Szentlélek e szava : Deus „ fecit 

nationes sanabiles(Sap, 1, 14.) Tehát 

„Meus iam resurgat torpida 
Non amplius iacens humi." 

Rázzon föl álmunkból a ka th . egyház egyik 
advent i an t i foná ja : „Elevare, elevare : consurge 
Jerusalem; solve vincula colli tui, captiva fília 
Sión!" Le kell rázni az állami, megszokot t 
gyámkodás rab igá já t ; az egyház nem szolgálónak 
született , hanem édesanyának. Illőbb hozzá a 
börtön, a katakomba, min t a legékesebb rab-
láncz. 

Megengedjük, ez a müvelet háborúba kever. 
Se baj ! Az, a kinek t iszteletére az angyalok 
zengik: „Et in terra pax hominibus bonae volun-
tatisugyanaz va l l j a : „gladium veni mittere, non 
pacem !u mer t bizonyos körülmények közt e vi-
lágon a háborút egyátalán nem lehet elkerülni, 
s mer t mindig jobb „a friss háború, mint a rot-
hadt béke!" 

Rendezetlen csoportokkal háborút nem lehet 
viselni. 

Mily alapon kell rendezkedni, hogy föl ne 
faljon minket az Is ten ha rag jának boszus tüze? 
(Iz. 33.) 

P rófé ta és apostol világosan t á r j ák föl előt-
t ünk a had fölszerelését. „ Quis poterit habitare 
de vobis cum igne devorante ? . . . Qui ambulat in 
justitiis (az életszentség, a feddhetet len papi jel-
lem az első kellék ; mily érzékenyek vagyunk 
azokkal szemben, kik poli t ikai bot lás t követnek 
el ! H á t kisebb dolog, ha valaki erkölcsileg men t 
tönkre — s mindamel le t t s t a t i n s anc tua r io . . . !) 
qui projicit avaritiam ex calumnia (Tarkányi igv 
f o r d i t j a : ki elveti az erőszakoskodással j á ró fös-
vénységet ; szomorú dolog, ha valakiről nem 
lehet mondani , hogy elvet i ; talán ide lehet be-
osztani, kik a beneficiumot minden áron, még zsi-
dóval is szövetkezve és eretnekkel , kierőszakolják; 
a calumnia amugyis szeret reverendába bújni!) 
et exculit manus suas ab omni munere (lerázni 
kezéről minden a j ándéko t ; kath. ember a cor-
rup t iónak soha se legyen áldozatja.) qui obturât 
aures suas, ne audiat sanguinem (a nepotismus, 
paj táskodásból előmozdítás nem a ka th . táborba 
való) et claudit oculos suos, ne videat malum ! (Ki 
mindenkor a legtisztább szándékkal j á r el) Isié 
in excelsis habitabit", fejezi be a prófé ta ; az ily 
embernek, s az ily emberekből álló seregnek 
nem kell rej tőzniök, a magas la toka t foglal ják el 
s onnan dominálnak. Még azt is mond ja Izaiás : 
„Kősziklák erőssége az ő lakhelye, kenyere meg-
adatik neki és vize nem apad el", ha még annyi 
végreha j tó rohan ja is meg. 

Pax vobis, ego sum, nolite timer e ! 
Mindenki ismeri sz. Pál ama gyönyörű sza-

vait, melyekben ecseteli az Is ten fegyverzetét . 
(Eph. 6, 11 — 18.) 

„Expurgate igitur vetus fermentum, bárhol 
van, et induite hominem novum, qui secundum 
Deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis". 
Másképp nincs szabadulásunk; populus enim non 
intelligens vapulabit. 

A pap készülvén a sz. misére, rendesen 
mond ja a 84. zsol tár t és abban e gyönyörű igaz-
ságot : lustitia et pax osculata sunt ! Békeség csó-
kolódzik az igazsággal. Hol t ipor ják a jogot, a 
hi te t , a szentséget, a gyöngét, a védtelent : o t t 
nincs béke. lus t i t ia et pax osculata sunt. Hiába 
kínál ják a békét, ha nem adják az igazságot. 
Megbunyászkodás lehetséges az erőszakodóval 
szemben, de békeség nincs ; s az a csend, mely 
az e lnyomatás idején i t t -o t t észlelhető, nem bé-
keség; lehet ro thad t béke, mely ro tha tás t szül, 
lehet erkölcsileg halál, lehet a t emető békéje: 
de nem olyan, a mely az igazsággal csókolódzik. 
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De m i u t á n , b á r m e r r e f o r d u l j u n k , i g a z s á g o t 
n e m l á t u n k , n e m is l e s b e t j ü k a b é k é t , h a n e m 
„friss háborúrau kel l k é s z ü l n ü n k a m a szó é r t e l -
m é b e n : „Esto te jortei in hello et pugnate cum 
antiquo serpente, et percipietis regnum aeternum ! 

V a n m é g egy k i s e r ő b e n n ü n k ! N é z z ü n k 
k ö r ü l , a m i n t m o z g u n k , m á r i s „megrettennek Sion-
ban a bűnösök, reszketés fogja el a képmutatókat.u 

Az egész h i v a t a l o s a p p a r a t u s , a k ö r ü l m e t é l t és 
h á r o m p o n t o s s e g é d h a d a k m o z g o s i t t a t n a k . . • 
De h o g y e r ő n k é r v é n y e s ü l j ö n , e lső és u t o l s ó ke l -
l é k : az egyetértés! M e r t „omne regnum in seipsum 
divisum desolabitur" H a e g y e t é r t ü n k , a k k o r c s a k 
„vesse szeleit Ephrain és szaporítsa a hazugságot 
és a pusztulást" : m i s z i l á r d o n m i n t g y ő z t e s e k 
f o g u n k á l l a n i in excels i s ! 

Chr i s t e , qu i n a t u s es nobis , n o l i t a r d a r e ! 
ven i e t l i b e r a n o s ! Kapisztrán. 

U r j ö v e t r e. 

J ö j j el I s t e n h a r a g o d d a l 
S ú j t s d le, ö ld m e g e z t a n é p e t , 
Me ly a g a z d a g K á n a á n b ó l 
B ű n ö s B a b i l o n b a t é v e d t ! 
T ű z o s z l o p o d ' m e g v e t e t t e : 
J ó r a i n t ő s z e n t i g é d e t , 
E l h a g y á a f é n y t , v i l á g o t , 
N e k i m e n t az ö r ö k é j n e k . — 
J ö j j el Is ten- h a r a g o d d a l ! 

K ö r ü l v e t t e d i r g a l o m m a l , 
R á b o r u l t á l s z e r e t e t t e l , 
N e m m é l t ó a fö ld p o r á r a 
S t e az é g b e e m e l e d f e l ; 
D e s ö t é t h e z s z o k o t t l e lke , 
N e m m a r a d t f e n t ; f ö l d r e v á g y i k , — 
B ü n t e t é s e d v i l l á m s z á r n y a 
Zúzza össze m i n d h a l á l i g ! — 
J ö j j el I s t e n h a r a g o d d a l ! 

Az e g e k b ő l m a n n á t h i n t e s z 
S k e g y e l m e d n e k l a n g y e s ő j e 
P e r m e t e z v e hu l l a sz ivbe , 
M e l y t ö v i s s e l v a n b e n ő v e ; 
N a p f é n y e d e n e g y ü t t é l n e k 
K a i n , Ábe l , ro s sz a j ó v a l , 
De a h á l a s z e n t d a l á r a 
A j k a n é m a , m e g se szólal . — 
J ö j j el I s t e n h a r a g o d d a l ! 

F ű z e k á r n y á n s í r v a z e n g ü n k 
Mi a b ű n ö s B a b i l o n b a n , 
É g i fö l ség o h h a j o l j le , 
H i s z e n n á l a d i r g a l o m v a n ! 
Oh n e s ú j t s d m é g e z t a n é p e t 
B ü n t e t é s e d m é g k o r á n v a n , 
B i z v a n é k ü n k az e g e k r e , 
L é g y v i l á g u n k v a k h o m á l y b a n ; 
J ö j j el I s t en irgalommal! 

Lévay Mihály. 

E g y h á z i Okmánytár . 
XIII. Leo pápa, mint a régiségek tudományának 

pártolója. 

A mi a világ egyház kormányzásának végzésén túl 
ideje marad, azt XIII. Leo pápa imádságnak, a tudo-
mányok és művészetek pártolásának szenteli. Nincs tudo-
mány-ág. melylyel magas érdeklődését és pápai pártolását 
nem éresztette volna s nem múlik el év, hogy egy-egy 
tudományszakot specziális pápai intézkedéssel ne szeren-
cséltetne ebben vagy abban az alakban, de bizonyosan. 
Legújabban, látva a nagy ürt, melyet de Rossi és más 
hírneves archaeologusoknak halála a régészeti tudományok 
művelőinek sorában szakított, a következő lelkesítő pápai 
szózatot intézte a „Pontificia Accademia Romana di Ar-
cheológia" protektorához Oreglia Alajos bibornokhoz. 

Ven. Fratri Nostro 
AL0ISI0 S. R. E. Gard. OREGLIA 

Episcopo Portuensi et S. Rufinae 
Patrono Coetus Pontificii Urbani 

Antiquitatum studiis promovendis. 
Romám. 

Moerore sapientium omnium, desiderio autem Nostro 
haud exiguo, viros eruditione insignes, quorum commen-
datio famae vei remotarum consensu gentium percrebuerat, 
brevi mensium intervallo, insperato obitu sublatos vidi-
mus. Fuere hi Hilarius Alibrandi, Carolus Ludovicus 
Visconti, Joannes Baptista De Rossi, de re archaeologica 
praeclare meriti. Quorum amissione, cum nobile Romanae 
Civitatis decus extinctum doleremus, simul vero pertimui-
mus ne quid perquirendarum antiquitatum studia detri-
menti caperent. Ipso etenim ab exordio Pontificatus No-
stri, curarum Nostrarum partem non mediocrem in eo 
collocavimus ut, quod nullo non tempore Decessoribus 
Nostris sollemne fuit, optimarum disciplinarum studia 
foveremus et ad exitus laetiores proveheremus. Quam-
quam autem ea doctrinarum genera praecipuo favore 
complectenda censuimus, quae Religioni lumen ac firma-
mentum adiiciunt ; cetera tarnen, quotquot animos ele-
ganter ornant et ad humanae societatis consuetudinem 
quoquo modo honestandam faciunt, providentiam Nostram 
minime desiderarunt. In his vero eas iure habuimus di-
sciplinas, quae in antiquitatibus scrutandis illustrandisque 
versantur. Nam ipsarum ope praeteritorum temporum 
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priscorumque hominum facta veluti reviviscunt et pene 
oculis obversantur: quod vero praesertim spectat ad ve-
tustatem sacrorum, exploratissimum est quantum ipsae uti-
litatis contulerint ad rei christianae históriám ordinandam et 
ad Ecclesiae dogmata ab osorum calumniis vindicanda. 
Hac Nos de causa urbano eruditorum collegio studiis 
antiquitatum promovendis peculiarem semper praestitimus 
benevolentiam, nihilque omisimus quo pristinum teneret 
decus et maiore quotidie amplitudine ac dignitate floreret. 
Magno igitur desiderio adducti ut simul huic coetui de 
parto splendore nihil decedat sed clariora afferantur in-
crementa; simul eidem propensi animi testimonium exhi-
beamus, numismata aurea bina, sena argentea, eruditorum 
praeinia quotannis adtribuenda decernimus. Haec autem 
ea lege damus ut, quae aurea sunt, illis e nostratibus 
exterisve qui, proposito ab ipso coetu experimento, primas 
in tractatione tulerint ; argentea vero iis donentur qui, 
vertente anno, in disserendo de re archaeologica, ceteris 
solertia et eruditione antecesserint. Benevolentis hoc pro-
videntiae Nostrae consilium nihil dubitamus quin atnplam, 
quam expectare licet, fructuum copiam a navitate soda-
lium archaeologorum sit habiturum. Interea tibi, Venera-
bilis Fráter Noster, quo Urbanum Collegium Patrono 
optimo utitur, Collegioque ipsi universo apostolicam 
benedictionem peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die IV Decembris 
MDCCCXCIV, Pontificatus Nostri anno decimoseptimo. 

Leo P. P. X I I I . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 22. Si hoc• in vir id i. quid in arido? 
Az egész világgal szemben az érintkezési, nem a 

választó és taszitó pontokat keressük. Igy keresi Krisz-
tus a lelkeket, s a lelkeken nem a kéményt, lianem az 
ajtókat, a hol koczogtatni szokott. Midőn tehát azok-
kal szemben, kikkel a tiszteletnek és nagyrabecsülés-
nek sok haszna köt össze, néha különbözeti pontokat 
feszegetünk, tesszük ezt nem azért, hogy a választó és 
taszitó pontokat szaporítsuk és felduzzasszuk, hanem 
éppen ellenkezőleg a végett, hogy az ily pontokat, 
egymást tisztelő kapaczitáczióval, megszüntessük, el-
tüntessük. 

A ..Hazánk" Magyarország legjobb napilapjai közé 
tartozik. Államférfiak, kik a vallással szakítani nem 
akarnak, sőt vallásuknak szolgálatokat is tenni készek, 
állanak a háta mögött. Tudja mindenki : Szapáry Gyula 
gróf pártja, a hol csontig velőig katholikus Szapáry 
László gróf és a lelkes katholicismusvéclö Batthiányi 
Tivadar grof is ott van. Az egyház szereti a maga 
lnveit, bármely politikai felfogáson nagy párton legye-
nek, s szeretné, ha egyetlen egy párton se sértenék 
meg a katholikus hívek az igazságot s ezzel az Istent 
és a keresztény anyaszentegyházat. 

Azt hisszük, hogy tekintve ugy a mi jóakaratun-
kat, mint a „Hazánk"-nak minden j óravaló nemes kész-
ségét, nekünk itt elégséges lesz ezúttal a dologra, egy 
pontra, mely köztünk és a „Hazánk" közt választó pont 
gyanánt emelkedett ki, minden hosszas okoskodás, bi-

zonyítás, czáfolás, szóval vitatkozás nélkül egyszerűen 
csak rámutatni. 

Nagyrabecsült laptársunk f. lió 19-én, a közoktatás-
ügyi minister huszonharmadik jelentése alapján foglal-
kozván a magyar közép- és felső-oktatással, nagy 
igazán eltalálta, hogy mi a magyar közoktatás nagy 
hibája, közel két évtized óta. Az uralkodó magyar 
közoktatásnak az eszménye, jól mondja, a „homo bürok-
ratikus." Közoktatásügyünk vezetői, igy folytatj 
magok szíikkörü gondolkozásukat rányomták egész 
iskolai életünkre s ennélfogva iskolázásunk egész szel-
lemi életét ugy rendezték be, hogy az a magyar ifja-
kat gépies pontosságú, gyakorlati eszű és érzékű hiva-
talnokká gyúrja át." Van annak ami közoklatásügyünk-
nek más baja is. De most azt hagyjuk, mert most mi 
itt a testvéri figyelmeztetés kötelességét óhajtjuk tel-
jesíteni a „Hazánk"-kal szemben. 

Fenti igaz mondása után következik egy másik 
mondás, melyben laptársunk, — be fogja látni, ha 
meggondolja, — messze, nagyon messze elvetette a 
sulykot. Ezt mondja ott ugyanis : „Régibb, felekeze-
ties oktatásunk eszménye a pap volt." Bocsánatot kérünk, 
a keresztény czivilizáczió története nem ezt mutatja. 
Igenis, az egyház nevelésének az ideálja pap volt a papok 
számára : tehát földmives a földművesek, katona a ka-
tonák, nemes a nemesek, iparos az iparosok számára, 
de ugy, hogy valamennyiük számára ott volt e külön-külön 
ideálban a megváltott eszményi ember, mint keresztény és 
mint ember. A keresztény vallás mindenéletrend, állapot és 
foglalkozás számára tudott eszményt adni, de mintát is 
felállítani — a különféle állások és foglalkozások védő 
szentjeiben, kik a hozzájok hasonlók számára életben 
mutatták be az ember, a keresztény, az iparos, a szol-
gáló, a pásztor, a jogtudós, a hős, a király képét, ugy 
a mint annak hogy tessék lenni kell, vagyis az esz-
ményt. Gondolkozzék a „Hazánk" a dolog fe-
lett még egyszer és be fogja látni, hogy mily szűk-
látkörű és ízléstelen eljárás az, lia valaki a keresztény 
vallás által ihletett embernevelés és nemesítés eszmé-
nyét, a keresztény vallás fenséges universalitását nem 
ismerve, „klerikális" keretekbe zsugorítja össze — a 
maga felfogásában. 

A mit a „klerikális" neveléssel mint „világi neve-
lést" állit szembe s a miért maga is rajongni látszik, 
arról majd más alkalommal. 

Most csak egyet jegyzünk még meg: hogyha a 
konzervatív hajlamokat mutató ..Hazánk" csak gúny-
nevén ismeri a keresztény nevelés eszményét : mit vár-
junk akkor a radikális szabadelvüségtöl ? Si hoc in 
viridi, quid fiet in arido ? ! '? ? 

Eger. Az Egri Egyházmegyei Irodalmi Egylet és a 
millenium. — 

A fentnevezett egyesület választmánya a millenium 
irodalmi megünneplése tervének kidolgozására egy bizott-
ságot küldött ki. Az egyesület választmányának f. évi 
október hó 30-án tartott ülésében terjeszté elő dr Barta-
los Gyula a kiküldött bizottság javaslatát. A választmány 
a bizottság javaslatát beható tárgyalás után elfogadván, 
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elhatározta, hogy a millenium megünneplése alkalmából 
„Emlékkönyv" kiadását óhajtja, s az erre vonatkozó mun-
kálkodást megindítja. 

Közöljük az egyesület választmányának jegyzőkönyvi 
kivonatát : 

Az Emlékkönyvet az egri egyházmegyei papok írják 
meg. Tartalmával történeti téren mozog, s a millenium 
ünnepségeivel egybehangzólag a honfoglalás és az ország 
megalapitás eseményeit az egri egyházmegyére vonatko-
zásban tárgyalja. A választmány eme feladat körébe tar-
tozónak tekinti az egész Arpádkorszakot, amennyiben 
annak eleje a szervezkedés, közepe a megszilárdulás, vége 
pedig az országnak s nemzetnek újra való megalapítása-

Az Emlékkönyv dolgozatait vallásos és nemzeties 
szellemnek kell áthatnia. Az Emlékkönyv nem szorítko-
zik kizárólag a szorosan vett történeti tanulmányokra, 
hanem kiterjeszkedik a történelem segédtudományainak 
körére is, föltéve, hogy az innét vett tétel, a millenium 
megünneplésére vonatkozik. 

Miért is nemcsak az okiratos akadémiai értekezések 
találnak abban helyet, hanem a közvetett kutforrások 
tanulmányai is ; igy : a genealógia, numismatica, topogra-
phia, ethnographia, hit és erkölcsi élet ; a tudomány, mű-
vészet, a társadalmi és politikai fejlődés és egyátalán a 
közművelődés minden egyéb nyilvánulásai. 

A feldolgozandó kérdések közül közelebbi tájékozá-
sul például megjelöli és kiemeli a választmány a követ-
kezőket: Hevesmegye és a többi megyék megalakulásá-
nak kérdését. — Szihalom és a bessenyők halmainak 
ujabb találmányát. Anonimus hitelességének beigazolását. 
— Az egri püspökök és pecséteik tanulmányát. Magyar 
szenteinket, igy sz. Buldust. Egyes királyaink jellemrajzát, 
igy: Aba Sámuelét, ki Saáron; Imréét, ki fiával László-
val Egerben, a vári dóm torony-kápolnájában volt elte-
metve. Zsinatok leírását, ilyen a szabolcsi. — Politikai, 
jogi fejlődésünk köréből, mit tettek az egyházi férfiak a 
törvénykezés, diplomáczia terén hazánk önállóságának 
javára ? igy Bánffy Lukács egri püspök, II. Kilit stb. 

A pogányhitre és a kereszténységre vonatkozó ha-
gyományok, szokások, a magyar hitrege adatai, legendák, 
mondák, mesék, népénekek, közmondások. 

Magyar egyházunk szertartásai, egyházmegyei szo-
kások, népünnepek, temetési siralmak, torozások, stb. 

Nyelvészeti sajátságok a palóczoknál, matyóknál, 
barkóknál, a tiszai, a jászkun szójárás. 

Hazánknak, különösen pedig egyházmegyénknek tör-
téneti helyrajza még a honfoglalás idejéből, ehhez tar-
toznak az ős- vagy pogányvárak, győrök, szállások, csörsz-
árkok, kőgátak. Hasonlóképpen a történeti helyek tanul-
mánya, mint p. o. a dorogmai rév, Tomaj, Tisza-Várkony 
stb. leírása. — Csatahelyek térrajza p. o. a kemelyi csa-
ták. — Nemkülönben az ős egyházak, monostorok, lovag-
várak romjainak tanulmánya, építészeti styljüknek mélta-
tásával. — Régészeti leletek és szakszerű ásatások. — 
Határjárások összevetése a mai helyzettel. Egyházi bir-
tokaink leirása stb. 

A külalak műfajainak megválasztását a választmány 
az irók tetszésére bizza, mellőzhetetlen föltételül csak az 
irodalmi színvonal elérését tűzve ki. 

Az Emlékkönyv külső kiállítása iránt a választmány 
később intézkedik. 

E határozat az egyházmegye t. papjaival külön kü-
lön közlendő, azon felkéréssel, hogy a munkálatban részt 
venni s a szakkört, a melyből tételt választani kívánnak, 
esetleg magát már a tételt is az elnökségnek lehetőleg 
mielőbb bejelenteni szíveskedjenek- K. m. fent. Jegyzette 
s kiadta Ridárcsik Imre, s. k. h. titkár és jegyző. 

A fenti határozat alapján tisztelettel kérem T. cz. 
Uraságod mielőbbi szives értesítését. K. m. f. Dr Párvy 
Sándor, s. k. e. i. alelnök. 

Győr. A kath. sajtó ünnepe. — 
Az az ünnep, mely decz. 9-én folyt le a győri káp-

talandomb egyik diszes, uj épületében, nem csupán egy 
szűkebb kör ünnepe volt, hanem öröme és büszkesége az 
öntudatra ébredt kath. közszellemnek. 

E napon ment végbe a győregyházmegyei nyomda 
uj házának fölavatása, ünnepélyes egyházi szertartással, a 
papság és Győr előkelő polgárainak jelenlétében. A vál-
lalat, melynek otthonául szolgál a fölszentelt épület, a 
hitnek és az erkölcsnek ápolását, az igazságnak keresését 
és védelmezését tűzte maga elé, — a modern kor legha-
talmasabb segítőeszközével, a sajtó felhasználásával. 

Ma Gutenberg találmánya dominálja az emberiséget. 
A XIX. század gyermekeinek lelkét a nyomda különféle 
termékei vezetik a jó vagy rossz irányba. A részvénytár-
saságok és magánegyének nyomdavállalatai — csekély 
kivétellel — az emberek hiu ösztöneire spekulálnak, mi-
dőn elárasztják az olvasóközönséget frivol regényekkel, a 
tudományosság leplébe bujtatott erkölcstelenségekkel és 
szenzácziót hajhászó, legtöbbnyire kormánv-szubvencziót 
élvező lapokkal. 

A katholikusok helyesen fogták fel a dolgot, midőn 
országszerte mozgalmat indítottak, hogy a sajtó által oko-
zott sebeket sajtó által gyógyítsák. 

A győri egyházmegyei nyomda megalapításának ér-
deme első sorban a megyés püspök dr Zalka János nevé-
hez fűződik, ki megadta az engedélyt és a támogatást e 
nagyszabású vállalathoz. 

A nyomda-bizottság az egyházmegyei alapból meg-
vette Polgár Bertalan könyvnyomdáját, melynek átvétele 
jun. 1-én történt s ugyanakkor elhatároztatott, hogy uj 
helyiségről gondoskodnak. 

Több terv elejtése után végre az egyházmegyei alap 
megvásárolta a régi tanítóképző házat és azt átalakíttatta. 

Valóságos bálteremnek felel meg a mostani helyi-
ség, melyben három hatalmas gyorssajtó gép és egy cso-
mó kisebb kézi masina várja a nyomtatni valókat. A 
gépek közt van egy legújabb szerkezetű kettős masina-
mely óránként 1800 ivet nyomtat le kényelmesen. 

A géptermen kivül a földszinten van a „Dunántuli 
Hírlap" szerkesztősége. 

A gépteremből lépcső vezet fel az emeleten levő ép 
oly nagyságú szedőterembe, hol 30 szedő is a legnagyobb 
kényelemmel dolgozhatik. 

Tény, hogy ennél praktikusabban és gazdagabban 
fölszerelt nyomda sehol a vidéken nem működik. 
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Ezt a nyomdaházat szentelték föl f. hó. 9-én délelőtt. 
A beszentelést Holdházy czimz. püspök végezte, ki 

emelkedett szellemű beszédet intézett a jelenlevőkhöz. 
Fejtegette a munkát keresztény szempontból, s utalt arra, 
hogy a vállalat a keresztény szocziális elveket iparkodik 
megvalósítani. Nem kizsákmányolni akarja a munkást, 
hanem becsületes keresethez juttatni, kiknek megadja 
mindenkor az Isten és az egyház által rendelt pihenőna-
pokat. Szólt továbbá a sajtó és rendeltetéséről, szép sza-
vakban jelezte, hogy a kath. sajtónak mi a feladata. 
Végül a jelenlevők zajos éljenzése közt mondott köszö-
szönetet a vállalat létrehozásáért Zalka János őnagymél-
tóságának. — A hetenkint kétszer megjelenő „Dunántuli 
Hirlap" szellemi munkájában igen előkelő egyházi férfiak 
mint Schlege kanonok és mások vesznek tevékeny részt. 

Kalocsa ; decz. 15. A kalocsai „Katholikus Kör" 
megalakulása — nekünk oly kedves emlékű ünnep 
volt, bogy, azt hiszem, széles e hazában sokan lesznek 
katholikus bitrokonaink között, a kik szívesen fog-
ják elolvasni a mi országos középponti egyházi lapunk-
ban a kalocsai „Kath. Kör1' megalakulásának leírását. 

Az alakulás decz. 8-ikára volt kitűzve. 9 órakor 
reggel Veni Sancte volt a kisebb papnövelde kápol-
nájában, aztán a tagok a kör diszes helyiségébe 
vonultak át, mely nagy arányai által Császka érsek 
határtalan bőkezűségét hirdeti. 

Az alakuló közgyűlés vezetésére, elnökül, a szer-
vező-bizottság érdemes elnöke Nagy János, Csernyus 
István, nyug. kir. törvsz. birót ajánlotta, ki közfel-
kiáltással meg is választatott. A jegyzői tisztségre 
Balázs Imre és Reichfeld Károly kérettek fel, szintén 
közfelkiáltással. 

Napirend előtt felkelt Mócsy Antal isk. igazgató 
és lapszerkesztő s indítványozta, hogy minden más 
ügy előtt táviratot intézzenek Budapestre érsek ur ő 
exjához, megköszönve a kör iránt tanusitott bőkezű-
ségét és atyai gondosságát s egyúttal főpásztori áldá-
sát kérjék a kör működésére. Nagy lelkesedéssel elfo-
gadtatott. 

Aztán Virág István, az előkészítő-bizottság titkára 
mondott egy lendületes beszédet a kör keletkezésének 
indító okairól, módjáról és annak szelleméről. E beszéd 
tartalmasságánál és gyújtó hatásánál fogva megérdemli, 
hogy országszerte meghallják a katholikusok. Itt követ-
kezik szószerint : 

„Mélyen tisztelt közgyűlés ! 
Mostani közoktatásügyi miniszterünk nagy-emlékü 

atyja, báró Eötvös József mondotta még a 60-as évek-
ben azt a dicstelen, de való igazságot, hogy Magyar-
országban „ha kérdezed a reformátustól, mi a vallása, 
büszkén fogja mellét verve mondani, hogy ő reformá-
tus; de kérdezd ugyanazt a katholikustól és kalap-
levéve fog bocsánatot kérni, hogy ő bizony katholikus." 
A következő 30 éven keresztül meg már odáig jutott 
önérzetünk megalázódása, hogy bocsánatkérés mellett 
sem merte megvallani hitét a katholikus; hallgatott, 
mintha nem érdekelné a kérdés, ha éppen meg nem 
tagadta. Midőn az országgyűlésen egy honatya a 

katholikus vallást kókusz-pókusznak gúnyolta, a 450 
képviselő között nem akadt egy sem, a ki rendre uta-
sította volna, hanem, akinek arczába nem szökkent a 
pír, az még nevetett is rajta. Igy állván a dolgok, nem 
nagy bátorság kelle hozzá, hogy jogainkat és érdekein-
ket valaki megtámadja, mert gyámoltalanságunkban 
mind veszni hagytuk a dicsőséges katholikus erénye-
ket — támadóink nagy örömére ! — az egy türelem 
kivételével. Az 1890. évvel azonban mintha betelt volna 
a mérték. Kérdezetlen is emlegetni kezdték a katholi-
kusok, hogy élnek. Ha szabad e köznapi hasonlatot 
alkalmaznom : a szunyadó oroszlán álmát nem zavarta 
az, hogy orra körül szalmaszállal hadonáznak, hogy 
sörényét tépik, de mikor testére parazsat dobtak, 
talpra ugrott. Az alvó katholikus öntudatra dobot pa-
rázs — mint azt uraim jól tudják — az a vád volt, 
hogy a ki hű katholikus, az hazafiatlan. Minthogy 
tekintélyes férfiak tekintélyes helyeken ejték el ezt a 
vádat, fölrezzent a katholikus öntudat. Az ősi vallás, 
mely sz. István királyunkkal fundamentumát vetteté 
meg ez országnak, följajdult a hazaáruló csűfelneve-
zésre ; a katholikusok, kik ma is többet számlálnak e 
hazában mint a más vallásúak együttvéve, kik 8 szá-
zadon keresztül nemcsak szóval és tollal, de vérökkel 
is védelmezték és sokszor védelmezték ezt a földet, 
semmikép sem tűrhetik, hogy jött-menteknek tekintse 
bárki. Ott van a mi jelvényünk a magyar király koro-
náján; a mi jelvényünk van ott: a kereszt, és nem a 
buzogány. Hanem azért mi ebből magunknak semmi 
előnyt, másoknak semmi hátrányt kimagyarázni nem 
kívánunk. Még csak régebben megvolt jogaink és 
kiváltságaink visszaállítása sem jut eszünkbe. — Hát 
akkor mit akar a tömörüléssel a magyar katholikus-
ság? A feleletet e kérdésre legilletékesebb szájból, a 
herczegprimás ajkairól hallottuk : hogy a katholikusok 
semmi mást nem akarnak, mint azt a szabadságot és 
jogot, melyet ők engedtek 100 év előtt, mikor még a 
katholikus vallás állam-vallás volt ez országban, a 
többi keresztény felekezeteknek. Nem többet, de keve-
sebbel sem elégszenek meg. Tehát szabadságot aka-
runk, de nem olyan szabadságot, mint a melylyel a 
csuka elnyeli a pontyot, a nagyobb és erősebb a 
kisebbet és erőtlent, hanem olyant, mely alkotmá-
nyunkban gyökerezik, és felebaráti szeretetből táplál-
kozik. Es e végből iparkodunk közeledni egymáshoz, 
mert összetartásban van az erő, egymás megismerésé-
ből fakad a bizalom és becsülés, az együvé tartozás 
tudatában rejlik a bátorság. Tömörülünk, hogy szivünk 
melegétől szentegyházunknak, ez égig érő terebélyes 
fának honunk földére nyúló ágain, hol most a türelem 
erényvirága szégyenkezik egymagában, uj élet pezsdül-
jön, uj bimbók fakadjanak, s nyiladozzon a hithűség, 
kötelességérzet, elvszilárdság és hitvédelem illatos 
virága. Ez összetartozás érzetének szüksége teremté 
meg a kath. köröket és egyleteket, s mig ezek ébren 
tartják a vallásos tudatot, amellett, hogy a XIX. szá-
zad fiának tisztes férfias szórakozásra alkalmat nyúj-
tanak, egyúttal szolgálatot tesznek a magyar hazának 
is az által, hogy a társadalom különféle osztályait a 
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vallás sz. kapcsával egyesítve, gyógyítani iparkodnak 
a társadalom sajgó sebeit, melyek semmiféle törvé-
nyekkel nem gyógyíthatók. Mert „emelje a biró itélő-
székét koponya halomra, irja halálos Ítéleteit ember-
vérrel alá, félemlíteni fog, de javítani vallás nélkül 
soha." Körünk a kath. nevezetet viseli, tagjai katholi-
kusok ; de a mint keblébe fogadja a földmivelő pol-
gárt, az iparost, papot és hivatalnokot, mihelyt katho-
likus és önökkel uraim együtt érez, épp ugy szivesen 
látja bármely politikai párt hivét, ugy hogy senki, 
hacsak e helyeség igaz czélját és rendeltetését szán-
dékosan sérteni nem akarja, azt a kérdést föl nem 
vetheti e falak között, hogy ez vagy ama fölveendő 
tag minő politikai párti. Ez a kör csak egy hűséget 
kíván minden tagjától, mely hűség bizonyára össze-
férhet minden párt politikájával, a valláshoz, király-
hoz és a hazához való hűséget. Mert a pártok változók, 
bomlandók, a vallás változatlan és örök, a haza egyet-
len, feltett örökségünk. Körünket ez a hűség alapitá, 
ez tartsa is össze és erősítse, hogy a rég nem látott 
dicső katholikus erények virágzását mihamarabb 
megélje." 

Nagy tetszés és lelkes éljenzés volt a közgyűlés 
elismerése, melylyel az előkészítő-bizottság titkárának a 
közgyűlés adózott. Az alapszabályok az előterjesztett 
javaslat szerint elfogadtatván, következett a kör tiszti-
karának megválasztása. A kegyetlenül csúnya idő 
miatt a közel 300 beiratkozott tag közöl 124-en jelen-
tek meg szavazásra. A szavazás eredménye : elnök 
egyhangúlag: Csernyus István nyug. k. törvsz. biró, 
egyházi alelnök egyhangúlag Kováts János papneveidei 
aligazgató, világi alelnök szavazattöbbséggel Nagy 
János szervező-bizottsági volt elnök, titkárok: egyházi 
Reichfeld Károly, világi Balázs Imre. Választmányi 
tagot 26 rendeset és 6 póttagot választottak. A kalocsai 
társadalom minden osztálya képviselve van köztük. 

Almásy Károly t. főszolgabíró indítványára a 
közgyűlés Császka György érsek ur ő exját nagy 
lelkesedéssel a kör védnökévé választá meg s elhatá-
rozta, hogy legközelebb az elnök vezetése alatt kül-
döttség menjen a kör fejedelmi jótevőjéhez, hogy ő 
exját a védnökség kegyes elfogadására felkérje. 

Mócsy Antal isk. igazgató az alapítás körül 
érdemesült férfiakról emlékezett meg, jelentve hogy 
Schweitzer József apát-kanonok és plébános ur 70 
frttal az alapító tagok sorába kívánt lépni. Kiváló 
melegséggel emlité Mócsy Antal Virág István kath. 
legény egyleti elnök fáradhatatlan munkásságát a kör 
megalapítása és szervezése körül. A kath. legényegylet 
is kapott hálás viszonzást azért a nemes eljárásaért, 
hogy a körnek helyisége számára telket adott. 

Igy alakult meg a kalocsai Kath. Kör. Isten 
áldása legyen rajta ! 

Vácz, 1894. decz. 12. A kathol. kör és Schuster 
Konstantin megyés püspök. — 

Századok tapasztalata bizonyítja, hogy a dicső-
ség hasonló az árnyékhoz, fut attól, a ki utána jár, 

ahhoz szegődik, a ki megveti azt . . . „appetitores 
sui deserens, appétit contemtores" x) Ez történt Schuster 
Konstantin püspök őnagyméltóságával. . . A kifogyhatat-
lan bőkezűség mellett, elve lévén, hogy „balkeze ne 
tudja, a mit a jobb tesz" 2), minél inkább akar rejleni, 
a hálás keblekből annál jobban hangzik az ő dicsé-
rete. Kitűnt ez az ő nagylelkű védnökségével méltán 
dicsekvő váczi kathol. körnek megalakulásakor, midőn 
az összedobbanó magyar szívek igaz örömének, a 
lelkesedés színezést nem ismerő nyilatkozatainak kitörő 
zaja ugyancsak láttatá, hogy ünnepelt nevét a jók 
rég elől emlegetik kegyeletök Pantheonában. . . Mivel 
pedig a hit és tudomány szomj as kebelnek az élet-ese-
ményeknek a tettek nagyságaig fokozódó evolutiója 
fölött mindig édes, mindig épületes a szemle, — nagyon 
illőnek, kiválóan alkalomszerűnek gondoljuk ez időt 
ő excellentiája, mint a magyar Sión egyik kimagasló 
alakja oly nagyérdekű életének e becses lapokban 
való vázolására. 

„Operatus est bonum et rectum et verum coram 
Domino Deo suo . . . et prosperatus est" 3) 

Schuster Konstantin tisztes és a mily értelmes, 
szintoly vallásos szüléktől, a kik szép példáját adták 
az isteni erényekből sarjadó igazság, okosság, mérték-
letesség és lelkierősségnek, 4) — 1817. évi jul. 31-én 
származott Szakolczán, Nyitramegyében. . . Korán föl-
ismervén édes szülei fiacskájuknak, kit Isten áldásá-
nak néztek és végtelen böcsületnek tartották, hogy az 
örök Gondviselésnek nemünk körüli czéljaiban mintegy 
segítségére vannak, szép tehetségeit és tanuláshoz való 
hajlamát, elhatározták azokat, mint az evangeliomi 
hű szolga, az Úrtól kapott talentomot,5) házi ós iskolai 
képzés utján, minél bővebben gyümölcsöztetni. Miután 
tehát a legelső nevelésben, a szülői útmutatás s alap-
vetés mellett, a családi körben, a hol nyerte az Úr 
félelmében azon talizmánt is, mely őt további életében 
a lelki veszélyektől megóvá,") részesült az elemi osztá-
lyokat Szakolczán, a középiskoláikat pedig Nyitrán, hol 
rokonai is voltak, a legjobb tanulók sikerével haladta 
meg. . . Valóban, miként a föld, midőn kebeléből a 
benne rejlő magvak az enyhe tavaszi verőfény hatása 
alatt kifelé törekszenek, megmegmozzanni és szinte 
megelevenedni látszik ; úgy ébredeztek a kis Konstan-
tinnak addig szunnyadó tehetségei is a tudatos nevelők 
jótékony hatása alatt. . . Természeti hajlama, a szin-
letlen vallásos szellem, melyet a szülői házból magával 

') S. Hieronym de S. Paula. 
2) Máté tí, 30. 
3) II. Paralip. 31, 20—21. 
4)^Már pedig sz. Ambrus szerint : „Justit ia virtutem quaerit, 

prudentia invenit, fortitudo vindicat, temperantia possidet". . . Eze-
ket pedig Schuster K.-nak atyja, ki Szakolczán mint köztiszteletü 
városi főorvos működött, valamint jó anyja is, buzgón gyakorlá 
is, tanitá is, szóval és tettel igyekezvén Is ten erkölcsi országá-
nak terjesztését eszközölni. S e szerint rájok is, kiknél a kereszt 
az illő tiszteletnek tárgya volt, — vonatkozik az irás szava : „Qui 
autem fecerit ;< docuerit , hie magnus vocabitur in reguo 
coelorum." (Matth. 5, 9.) 

5) Máté, 25, 16. 
G) Mert irva van : „Az Ur félelme kiűzi a bünt." (Sir. 5. 27.) 
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hozott, a lelkében már-már elvekké jegeczült komoly 
nézetek, melyeket atyai nevelői, tanárai rá gyakorolt 
üdvös szellemerkölcsi befolyásának köszönhetett : 
világosan beláttaták és mintegy előre érezteték vele, 
hogy csak komoly és nevezetesen az egyházi pálya az, 
mely vágyait kielégitheti, munkakedvének megfelelő 
működési tért nyithat, sőt lényének megfelelő boldogság-
ban részesitheti... És ugyan a szeretet, melyet piarista-
nevelői részéről tapasztalni szerencsés volt, a kegyelet 
melyet, a tőlök nyert elévülhetetlen kincsekért, viszon-
zás fejében irántok oly élénken érzett, a vágy, hogy 
őket a keresztény tudomány, a fönkelt hazafias szellemű 
nevelés-oktatásnak rögös, de lelkileg oly édesen jutal-
mazó útján követhesse, egész erővel ösztönözték őt 
e szerzetbe való lépésre . . . A magyar kegyes-tanitó-
rendbe dr. Bolla Márton, a szerzet „nagytudományú 
és tekintélyű" tartományi főnöke vette föl a derék 
iíjút 7) 1831-ben. Az egyszerű szerzetes öltönyt, melyet 
a privigyei ujonczokat nevelő házban a vallásos érzetek 
között oly szépen fejlődött növendék ugyanazon esz-
tendő szept. havának 2-án vőn magára, egy, minden 
jóra, nemesre és igazra fogékony szivet takart. . . A 
próba-idő alatt gyors felfogású értelem, magasztos 
szándékok, határozott Ítélet, böcsületes nyiltság, az 
elüljárók iránt őszinte tisztelet8) és mivel tudta, hogy 
csak az engedelmességnek, mely a könyvek könyve 
szerint, becsesebb az áldozatnál9), — törvényeit teljesítve 
közelitheti meg legjobban szent czélját, tökéletes enge-
delmesség, a pályatársak iránt testvériség jellemzik vala 
őt... Ezekhez ha vesszük még példás türelmét, elmond-
hatjuk róla, hogy a „sustine, abstine" sarkelvet nemcsak 
annak a görög bölcsnek eszméje szerint, aki az „ínrf̂ ou 
xaí avé%ov,u nagy tannak legbuzgóbb ajánlója, hanem 
az evangeliomnak szellemében is jól fogta föl és követte 
szakadatlanul. A mint már az ujoncz-időszakot ilyetén 
módon, szellemileg intensiv és extensiv irányban gyara-
podva, dicsérettelkiállotta, 1834-ben a rend szabványainak 
megfelelőleg, ugyancsak Privigyén, tanári alkalmazást 
kapott. Az ifjú, aki oly hőn vágyódott, hogy minél 
előbb azok sorában foglalhasson helyet, akik tanítva, 
nevelve naponkint megtörik és kiosztják az igaz tudo-
mány kenyerét ; ki oly nyugtalanul számlálta az éveket, 
melyek őt a legnagyobb tanitó „Docete"-jéből kihangzó 
parancs szolgálatába állítják: most, midőn megnyílt 
előtte a pálya, melyek örömei közé annyi ürmöt, 
félreismertetést, megvetést, csaknem mindig hálátlan -
lanságot szokott vegyiteni az élet; most midőn előtte 
állott a nagy föladat magasztosan nehéz követelmé-
nyeivel, — nemes tervekért égő lelkesedéssel kezdé meg 
a.gymnázium Il-ik osztályában a kalasanzi szőlő müve-
lését... Az a jellemképzést előnyősitő, a benső lelki-
életet hathatósan fejlesztő, ápoló és gyarapitó nevelés, 

') Mert jókor megszivlelé Hippó nagy püspöknek, sz. 
Ágostonnak a mondatá t : „Magnum compendinm in auctoritate." 

. ^ A k i valójában nem volt azok közé sorozandó, kikről 
ezt jegyzi meg Róma bölcselő szónoka : „Qui virorum bonorum 
mstituto vult vivere, multa illi prius dediscenda, tum discenda 
-sínt." (Cic. pro Quinctio). 

9) I. Kir. 15, 22. 

a tudományos művelődésre csak halk lépésekkel vezető 
és igy igen mérsékelt adagokkal további vágyat fokozó 
egyszerűbb tanitásmód, az a szoktató oktatás, az az 
ildomos askesissel való fegyelmezés, a növendékeket 
kölcsönös buzdítás és elősegítés által serény tevékeny-
ségre és felsőbb indoku önmunkálkodásra gerjesztő 
lelkesités eszközölte azt a szép sikert, mely az illeté-
kesek kiváló méltánylatát és elismerését szerezte meg 
Schusternek, — a még csak probaéves tanárnak. A neve-
lés-oktatás-ügynek hivatásos munkásául mindenképen 
bevált fiatal rendtag erre elöljárói intézkedéséből a 
a tanitói tisztet megint a tanuló kötelességeivel váltja föl. 
A tanár kathedrájából leszállott a tanulók padjába, hogy 
hallgassa a bölcsek igéit, hogyha netán még az igaz-
ságban habozott, bizonyságot nyerjen ; hogyha még 
tétovázott, határozott irányt vegyen. Tanuló lett újra. 
hogy, a régi jó rendszer nyomán, előbb a váczi 
philosophiai tanfolyamon 1835—1836-ban, — a tu-
domány koszorúsait hallgatva, érezze, hogy az 
igazság szivet dobbantó, elmét világosító, lelket 

: gyújtó egy szó ; majd pedig, miután fiatal kora miatt, 
1837-ben még a lévai gymnásiumban, és ugyan elis-
mert buzgalmával és világos értelmezéseivel növekvő 
siker mellett, folytatta volt próba-tanítását, — Nyitrán, 
hol 1838, aug. 5-én a szerzetesi ünnepélyes fogadalmat 
is letevé, és Pozsony-Szt.-Györgyön 1838—1840-ben 
a theologiai intézetben az isteni tudományok tanulmá-
nyozásából azon nagy igazságot vonja le, hogy, ha a 
tudomány a könyv, oly „könyv., melynek eleje és vége 
religio nélkül hiányzik.10)" Igy a hittudományoknak 
jeles tehetségeivel párosult nagy szorgalommal való 
elsajátításából szerzett ismeretekkel, a bölcseleti tan-
folyamon nyert tájékozottsággal és, a privigyei meg a 
lévai próba-tanárkodás tartamán, izzadságon vett tapasz-
talatok birtokával, tehát ezen „aes triplex a-xel vértezve 
ment Nyitrára, hogy már a seregek Urának lovagjává 
üttessék. Itt szentelte ugyanis őt föl, elöljáróinak aka-
ratából, áldozárrá 1840. évi aug. 2-án a nagyérdemű 
Palugyay Imre megyés püspök, szivének a fölött való 
kimondhatatlan örömére, hogy immár az újszövetség-
papjává lehetett... Most, miután a profán és szent tudo-
mányokból kivont igazság és béke szűz csókja lelkében 
elcsattant, újra harczba indult, hogy már, mint fel-
készült bajnok ostromolja a tudatlanságot, vivja meg 
a tévedés és vétek várait. Megnyílván előtte ismét 
a már megízlelt tanári pálya, tele lelkesedéssel lát 
mesterre váró föladatához, hogy a léha tudatlanság, 
chameleon-tévely, a vipera-fajzatu bűn fölött diadalt 
arasson a serdülő növendékek olyatén képzése utján, mely 
a rendületlen vallásosságban és keresztény, erkölcsileg 
tiszta életben nyilatkozik, 1841—1842-ben a váczi III., 
illetőleg IV-ik osztályban, majd 1843-ban a kiváló 
népességű pesti gymnásium III-ik osztályában. Mind a 
két helyen nemcsak emberül felelt meg, keblének igaz 
érzelmeivel, meg alapos tudásának valódi kincseivel 
gyarapítva és növelve a hitéletre, — iskolai kötelessé-
geinek a gimnásium rábízott osztályainak vezetésében, 

10) Gaume Le ver rongeur des sociétés modernes; 
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hanem, folyton szeme előtt tartván azon a mily igaz, 
oly szép szavakat, melyeket az egyház a nagy 
Petrái tainak, kai. sz. Józsefnek ünnepén használ: 
„Omni certe pictore, omni cere statnario, ceterisquehuius-
modi omnibus excellentiorem hune duco, qui animos 
fingere non ignoret" — alapossága, rendszeres képzett-
sége, ügyessége és jó modora, mint előkelő paedogogiai 
tulajdonainak ismertető jelei által, meg az által, hogy 
a jellemképző és vallás-erkölcsös oktatás mellett, főleg 
feddhetetlen magaviseletének jó példájával nyomositá 
mindenkor atyailag szelid intéseit12) annyira kivált, hogy 
elöljáróinak bizalmából az 1844-ben a szerzetet nevelőért 
megkeresett velenczei kormányzó, gr. Pálffy Alajosnak, 
Ede és Zsiga nevű fiaihoz házinevelőül ajánltatott. — 
Schuster, aki tüzetes föladatának egyéb teendői mellett, 
az ó-klassikaikon kivül még a német, franczia, olasz 
nyelv és irodalomban is szép jártasságra tőn már szert, 
nem kereste a kitüntetést, de mint jó szerzetes, meg-
hajolva a fölhivás előtt, azt kész engedelmességgel 
elfogadta, bebizonyitandó az ég kegyelmével, hogy 
nemcsak jó tanár, hanem ügyes nevelő is, aki az ifjúnak 
egész lényét, testét ugy mint lelkét, és azoknak minden 
egyes tehetségeit az életre alkalmassá teszi, azon mun-
kálva, hogy a fiatal Istent ismerni és félni, szeretni 
s imádni, benne bizni s tőle reményleni, akaratján járni 
és azon megnyugodni, rendeltetése nehéz pályáján 
biztos léptekkel előhaladni megtanuljon . . . Elismert 
dolog, hogy minden nevelési rendszernek egyik fő 
kelléke, igazán alapja, hogy a nevelő föl tudja kelteni a 
bizalmat növendékének szivében ; anélkül, mivel az ifjú 
kebelt nem ismerheti, csak tapogatózni fog, de hatá-
rozott irányban haladni soha... Kell-e mondanunk, hogy 
ugyan kevesen voltak, akik oly általános rokonszenvvel 
tiszteletet tudtak volna magok iránt gerjeszteni, mint 
Schuster Konstantin, a grófi-nevelő, aki nevelő-tanitás 
mellett, ia) igen a nevelő-tanitás mellett, mert akkor a 
„modern irányzatok" egyikéről — a tanitásnak a neve-
léstől való elkülönitéséről alig volt ám szó14) — itt is 
buzgón művelte önmagát is és mivel érintkezésbe jöhetett 
a legkitűnőbb emberekkel, kiknek társasága csak 
íokozta öntökéletesitési vágyát, fejlesztőleg hatott 
szép tehetségeire, — nem mulasztott el semmi-
féle alkalmat sem, melyben ismereteit gazdagíthatta.15) 
Mi természetesebb ez okon, mint, hogy a főnemes 
családnál több évi működésével teljesen igazolta a 

n) S. Chrysos. Horn. 60. in cap. 18. Matth . 
12) Egykori nevelt jei s tanitványaij máig is meleg elisme-

réssel emlegetik atyai bánásmódját általán, jó irányú oktatását 
s azon buzgalmát is, melylyel az iskolai, beható értelmezésén kivül 
a mellett, hogy a fölvilágositást kérő nehezebb elméjüeket szive-
Sen fogadá, sőt magától is ajánlkozék nekik, a föladott és ön-
kénytes dolgozatoknak külön-külön indokolt javitása, meg egyéb 
külön és együttes társalgási alkalmakkor igen jótékonyan érez-
teté lélekképzö hatását . 

13) Tudva van, hogy a müveit magaviseletről és társalgás-
ról szóló oktatásai igazán attikai savává lőnek gróf-növendékeinek. 

u) V. ö. Dr. G. Spányik Sehol. Piar. Doctrina Educationis. 
15) Ez uton az irodalomban is jókorán ismeretes lőn a föld-

rajz, mennyiségtan és phisika terén. Tanodai használatra is jelent 
meg tőle egy derék mü : „Földismeret mathematikai, physikai és 
politikai tekintetben", czimen Budán, 1847. 

szerzet-kormánynak benne helyezett bizalmát azon-
kivül, hogy magasztos és szilárd erkölcsi elvei, élet-
tisztasága, az igazság forrásaiból táplálkozó, széles-
körű ismeretei, higgadt, komoly gondolkozása, törhe-
tetlen akarata, a politikai és társadalmi viszonyok fejlő-
dési mozzanataiban mély belátása, melylyel, bár 
szerette hazáját, mint kevesen, csakhamar bölcsen 
észrevevé, hogy az az uj eszmék viharos áramlatának 
közepette, mely nemzetünk legjobbjait magával sodorta, 
követett irány veszélyes, sőt végzetes, — és gyöngéd, 
igazi atyai bánásmódja, meg leereszkedő nyájasságával 
nemcsak növendékeinek tiszteletét és szeretetét, hanem 
az egész grófi háznak különös becsülését is megnyerte. 

(Vége köv.) 

Lissabon. Arról az ülésről, a „melyhez fogható a 
portugáli főrendele házában még nem volt." — 

A portugáli kath. „Centrum" megalakulásáról aka-
rok szólni. Ez emlékezetes esemény a főrendek házá-
nak nov. 27-iki ülésében a következő lefolyással ment 
végbe. Az ülés népes, teljes volt, mint talán soha 
ezelőtt. Jelen volt a biboros patriárka és néhány püs-
pök, kik konferencziákra érkeztek a fővárosba. Meg-
jegyzendő, hogy nem valamennyi püspök tagja a ma-
gas kamarának. Első szónoknak a coimbriai püspök állt 
fel. Hosszabb beszédben ismertette a portugáli világi 
katholikusok uj akcziójának természetét és czélját. Saj-
nálkozását fejezte ki, hogy a klérus hivatása magasz-
tosságának messze alatta levő politikai pártezélok szol-

I gálatából oly sokáig nem tudott kimenekülni ; de most, 
úgymond, másképp áll a dolog. A portugáli papság ma 
már nem akar egyebet, mint a mit a pápa akar, t. i. 
hogy a fennálló hatalmat hódolva tiszteljük s a kath. 
vallás varázsát visszaállítsuk, annál is inkább, mert ez 
Portugálban államvallás. Kifejtette, hogy a kormány-
nak kötelessége a papságot igyekezetében támogatni, 
mert kézzelfoghatóan világos, hogy a társadalmak és 
államok Isten és oltárok nélkül fennállani nem képe-
sek. Szónok kiterjeszkedett ama hatalmas támogatásnak 
részletezésére, melyben a ker. vallás az emberiség 
életében a rendet és jólétet, az államban és társa-
dalomban a biztonságot, békét és haladást részesiti. 
Elragadó élénkséggel ecseteli az emberi és az isteni 
eszközök, a hadseregek és a misszionáriusok működései-
nek és sikereinek különféleségét a barbár és vad népek 
czivilizálásában. Kifejté, mennyit fog lehetni éppen Por-
tugálban köszönni annak, ha a vallásban rejlő erők tel-
jes odaadással és szabadsággal részt vesznek az ország 
polgári, politikai és társadalmi akcziójában. Beszédét 
lelkes felszólítással végzé minden nemes érzésű ember-
hez, bármely párthoz tartozzék különben, kérve, hogy 
a haza javának előmozdításán az egyházzal közre-
működni ne vonakodjanak, annál is inkább, minthogy 
sem maga az egyház, sem a kik védelmére kelnek, nem 
ambiczionálják, hogy a hatalmat kezökbe kerítsék. 
Végül megdicsérte a jelenlegi kormányt jó magatartá-
sáért, melyet a nuntius, a püspökök iránt s általában a 
uemzet vallási ügyeiben tanusit. Altalános tetszés és. 
helyeslés koszorúzta a coimbriai tudós püspök beszédét.. 
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Utána felkelt Azevedo Castello Branco, külügy-
miniszter s mindenekelőtt köszönetet mondott Coimbra 
püspökének a kormány iránt kifejezett elismerő sza-
vaiért. A kormány örvend, hogy ily tekintélyes helyről 
szavaztak neki elismerést. Hozzá tette, hogy ugy is 
mint polgár, ugy is mint minister, soha sem vonakodott 
a püspök által kifejtett oly helyes és homálvtalan 
tanokat követni, még polgári szempontból is.1) 

Ezután Bonfim gróf szólalt fel. Ő is teljes ragasz-
kodását fejezte ki a püspök által hangoztatott elvekhez. 
Ugyanily értelemben nyilatkozott Casel Ribeiro, ki-
jelentve, hogy szivesen működik közre a coimbriai 
püspök által hangoztatott elvek megvalósítására, hisz 
itt, úgymond, nem valamely uj politikai párt alakítá-
sáról van szó, hogy talán lábat vessünk a kormánynak, 
hanem csak arról, hogy minden jólelkű ember akaratát 
egyesítsük a hit és vallás jótékony befolyásának ter-
jesztésére. Szónok névszerint rámutatott nagy pápánk, 
XIII, Leo tanításaira, s lelkesítő szavakkal buzdított 
azok követésére, kimutatva szembeszökő szükséges-
ségét annak, hogy azokat teljesen és lelkesen kövessük. 
A tetszés-vihar itt újra kitört. A pápa nevének 
hallatára Portugál törvényhozó testületének felsőháza 
éljenzésben tört ki. Peixoto beszélt azután a klérus 
dotácziójáról, majd ismét rendkívüli hatással senor 
Barros y Sa. Lehetetlen leirni, mit és mennyit és hogy 
mondta, amit mondott, az ő hasonlíthatatlan ékesszólá-
sával, különös az exequatur eltörléséről lelki dolgokra 
nézve és az Immortale Dei kezdetű encyklika elveinek 
megvalósítására nézve. Ekkor végül felkelt még az 
evorai püspök és egy rendkívül hatásos beszédet 
mondott arról, hogy meddig szokott az egyház a politi-
kában elmenni. Külömbséget tett a politikai párt-
akcziókban való részvevés és a politikai elvekkel való 
foglalkozás között s bebizonyitá, hogy az egyháznak 
nem szabad belemenni amabba, de joga van nyilat-
kozni emezek fölött.2) 

Senki sem emlékszik arra, hogy itt valaha, a 
pairek kamrájában, ehhez hasonló ülés lett volna. Nincs 
egyéb hátra, mint remélni, hogy ily szép kezdetnek 
méltó folytatása leszen, teljes sikerrel. 

Mikor fog nálunk egy — minister igy beszélni?! Az lesz 
az igazi katholikus minister, nem az a minapi, a ki azt mondotta, 
hogy politikai működésében nem lehet dogmákat követnie. Dehogynem. 
Hisz köteles. A mire pedig az ember köteles, az lehetséges is, és egy 
kissé a zéruson alól álló közönségesnél magasabb fokú gondozásban 
részesülő vallási műveltség meg is tudja az isteni tanok emberi köve-
tesének a módját még az annyira bonyolult politikában is találni. A szerk. 

2) E tudósítás eredetijében, a legkétségtelenebbül pápai 
„Osservatore Romano"-ban. ez a nyilatkozat következő szavakkal 
van előadva : il „vescovo di Evora . . , fu veramente solenne, 
quando distinse f ra politica di partito e principii di politica, dimo-
strando che la Chiesa non deve entrare nella prima, ma ha diritto 
di pronuzarsi sui secondi." („O. R." decz. 12.) — It t egy perezre 
meg kell állnunk s minden félreértés kikerülése végett egy-két 
megjegyzéssel néhány ismeretes igazság figyelembe vételét kell 
felfrissítenünk. A z „Osservatore Romano" által észrevétel nélkül 
idézett portugál püspöknek igaza van. Az egyházat Krisztus 
Urunk tulajdonképpen nem politikai, állami, hanem magasabb 
czélok létesítésére alkotta. Ennélfogva a politikai akcziócsinálás 
tulajdonkeppen nem tartozik az egyház feladatai közé ! De mi 
következik ebből? Az talán, hogy az egyháznak, az egyháziaknak, 
a kathohkusoknak nem szabad politikai akcziókat végezni ? Nem ; 
hanem az következik csupán, hogy az egyház, rendes körülmények 
kozott, a mint maga nem csinál politikát, ugy papjainak és hívei-
nek is azt szokta - mondom, rendes körülmények közt — mondani, 

hogy, ha politikai akcziókat csináltok, azokat polgári politikai jogaitok 
alapjára fektessétek, mert politikai jogok gyakorlására nézve nem az 
az első, nem az a döntő, mindenkire nézve megappellálhatatlanul, 
hogy katholikus-e, hanem az, hogy polgár-e valaki. Ha polgár, a 
természetjog szerint, ha különben alkalmas, minden politikai jog 
gyakorlását, a történeti jogfejlődés szerint a szerzett politikai joy ok 
gyakorlását — megkövetelheti és igénybe veheti : tehát politikai 
pártalakitásba és pártéletbe is belemehet. Az egyház ennélfogva, 
rendes körülmények között, bár püspökei, papjai, hivei, természetes 
vagy történeti jogaik alapján élénk részt vehetnek valamely nemzet 
politikai életében ; mint egyház maga arra szorítkozik csupán, a 
mit az evorai püspök fent kimondott, t. i. a politika fölött ural-
kodni hivatott természeti és természetfölötti, emberi és keresz-
tényi erkölcsi világrend elveinek hirdetésére s megtartásuknak gon-
dozására. (La Chiesa non deve intrare nella prima [nella politica di 
pnrtito], ma ha diritto di pronunzarsi sui secondi.) Már most csak 
az a kérdés mi a rendes, s mi a rendkívüli körülmény ? S mi áll 
ez utóbbiban az egyházra nézve elé mint rendkívüli eljárás ? Ren-
des körülmény politikában az egyházra nézve az. midőn oly sze-
rencsés, hogy az államférfiak, mint ilyenek, vagyis mint a portu-
gáli külügyminiszter fentebb mondá, „polgári szempontból is" 
(anche da punto di vista civile) nem vonakodnak (plane „soha", 
mint ugyanaz mondá) helyeselni és követni az egyház által taní-
tott emberi és keresztényi elveket (non aveva mai esitato di 
seguire doctrine cosi corrette.) Rendkívüli körülmény politikában 
az egyházra nézve az, midőn állami életre érdemes és jogosult 
nép van, de állami hatalom tulajdonképpen, vagyis közjóra 
szolgálni képes, nincs. Es ez háromféle alakban fordulhat elő : 
1. midőn az államok kisded korukat élik, 2. midőn férfikorukat 
élik ugyan, de bocsánat a granit-kemény szóért, elment az eszok, 
és B. mikor a nép elnyűtt aggkora miatt marasmus senilisbe 
esvén a belőle kinőtt állami hatalom tehetetlen. Akkor mit tehet 
az egyház, mint egyház ? Akkor kénytelen az egyház a képtelen 
és tehetetlen állami hatalmat helyettesíteni s a népeknek nem-
csak magasztos emberi és keresztény politikus elveket hirdetni, 
hanem mindennapi politikát is csinálni. Avagy ki fog követ dobni 
arra az idegen emberre, a ki a veszélyben forgó más családbeli 
gyermeket karjaira emeli, megmenti és fölneveli; arra az idegen, 
nem családbeli emberre, aki a szenvedély által megőrjí tet t szomszéd-
já t és annak vagyonát gondozás alá veszi; vagy arra az em-
berre, a ki egy tehetetlen öreg embernek, bár az se apja se 
anyja neki, szeretetből az örök if júság isteni vérét löveli be 
fejébe és tagja iba? Ki fog erre az emberre követ dobni, csak 
azért, mert a gondozottjaival nem egy családbeli, mert azok tulaj-
donképpen nem tartoznak rája ? S utoljára is, éltet-halált osztó 
karhatalommal csak az állam van fölruházva: és mégis, ha 
végső szükségben életünk forog veszélyben, nem jogosan védjük-e 
életünket az államot megillető karhatalommal bárki ellen, egész 
a végsőig, „cum moderamine inculpatae tutelae ?" Ha egyes em-
bert, egy férget, ily rendkívüli eset teljesen minősít az állam 
fenséges hatalmának sajátkezüleg való használására : az egyház 
nem fenségesebben képes-e, ama rendkívüli körülmények között, 
az állami hatalmat, alkalmas alany erkölcsi hiányában, kezeibe 
venni és viselni ? Kérem, a másfélezredéves pápai állam rész-
ben ez alapon keletkezett. De elég legyen ebből ennyi. 
Szerencsénkre, a magyar állam már 800—900 év óta nem csecse-
mő, és még messze van a marazmus senilistől; ámde, sajnos, nagyon 
hasonló állapotban van ahhoz, midőn sok embernek elmegy az 
esze és éktelen szenvedélylyel támadják meg — az állami hata-
lommal kezökben — életében, létében azt, a ki a magyar állam 
nevelőanyja és dajkája vala, a katholikus egyházat. Ily rendkívüli 
körülmények között teljes joga van, sőt önfentartási és nemzet-
fen tartási kötelessége az egyháznak nemcsak a politikai jogok 
sisakjával és vértjével övezetten kilépni a politikai küzdőtérre, 
de sőt fedetlen anyai keblét is kitárni az ádáz fiak és ellenségek 
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Kóma, decz. 18. Hirck a pápai Rómából. — 
Vidéki lapokból tudtam meg itt Rómában, mert itt 

nem tudott róla senki, bogy a szent atya e hónap ele-
jén gyengélkedett, szobát volt kénytelen őrizni, stb. 
A valóság az, hogy XIII. Leo egészsége, hála legyen 
az Istennek, kitűnő s lelki ereje bámulatos. Az egyház 
legfőbb érdekeit, egészökben és részleteikben, rendkí-
vüli erővel és élénkséggel képes felölelni. 

A Vatikán köreiben ugyan fájlalják, hogy a fran-
czia katholikusok közül némelyek, a társadalmi kérdés 
tárgyalásában annyira szenvedélyesen öntetszelgők, hogy 
szőrszálhasogatásba sem röstelnek komolyan bebocsát-
kozni, csakhogy a látszat nekik lássék igazat adni, nem 
testvéreiknek, a kikkel vitatkoznak. Különösen feltűnt 
az, hogy a lillei kongresszuson egy szónok, Théry ur, 
a munkaszabadság, illetve korlátlan verseny elfogult 
hive, XIII. Leo pápa Rerum novarum kezdetű encykli-
kájának avval az intézkedésével, hogy kötelező ipar-
és munkástestületek állíttassanak mindannak felújítá-
sával, a mi a középkori czéhekben az emberiség s tár-
sas tekintetek szempontjából jó és egészséges, vagyis 
el nem avuló elveknek megfelelő vala, szembe állította 
VI. Pius pápának egy a mult század végével megjelent 
motu proprio-jkval, vagyis államfői intézkedésével, a 
mely a középkori czéheket, nota bene, „propter diver-
sos abusus" megszüntette. Nem, édes uraim,a két pápa 
nincsen ellentétben. VI. Pius sújtotta a visszaéléseket, 
XIII. Leo pápa megdicsérte az érdemeket és rámuta-
tott' a középkori ipartestületekben megvalósulva volt 
egészséges elvekre. Egyébiránt már IX. Pius ismét 
visszaállította a czéheket, de „privilégiumok nélkül". 
Cantà Cézár egy művében ugyanis ezt olvasni : „P. 312. 
Le gouvernement pontifical par un motu proprio du 14 
mai 1852, permettait aux artisans et aux commerçants 
de s'unir en université et en corporations, mais non 
de rétablir les antiques privilèges." IX. Pius motu pro-
prio-jában az is benne van, hogy VI. Pius korántsem 
kárhoztatta a czéheket magukban véve, hanem vissza-
éléseik fölött mondott sújtó ítéletet.1) Az „Osservatore 
Romano" citatummal citátumot állítva szembe vezér-
czikkben fejtette ki a dolgot és komoly figyelmezte-
tést adott a francziáknak, mennyire „nagy ideje volna 
már az effajta kazuisztikát abban hagyni, miután azok 
úgy sem eredményeznek egyebet, mint — zavart. 

Most egy kis víg dolgot komoly végezettel ! 
Zola elhagyta Rómát, hazament Parisba. Alighogy 

haza érkezett, meginterviewoltatta magát a Temps tudó-
sítója által. A franczia akadémia örökös sikertelen 
bekivánkozója szereti, ha beszélnek róla. Mindenek 
előtt'csodálkozását fejezte ki római utja okának különféle 
magyarázatai felett. Aztán avval dicsekedett, hogy mily 

ellen, és azt mondani : Ki mer ide szúrni V mert én vagyok a 
katholikus egyház, a magyar államiság nevelő anyja és dajkája, 
és ez a párt itt ni, mely pártomat fogja, az én katholikus pártom ! 
Ezért lehet nálunk a néppártnak neve nemcsak keresztény, de 
katholikus néppárt is.' Rendkívüli időket élünk, élet-halálharczot 
vivunk ! A szerk. 

1) Alább a vegyesek közt veszi a t. olvasó Vesillot Lajos 
geniális felfogását a régi keresztény és az ú j pogány ipar- és 
munkarendszerről. A szerk. 

„szívélyesen fogadták őt a római nagy családok." Szeret-
nők tudni, melyek voltak ezek a — nagy családok. Lát-
szik, hogy Zola ur folytatja a régi nótáját: beszél, 
beszél, de nem igazat. Szükségét érezte Zola annak is, 
hogy köszönetet mondjon Rómának és Itáliának. Nem 
rossz. De még szebb is következik. 0, Zola, nem intéz-
heti köszönetét máshoz, mint magához Umberto király-
hoz, a ki az „olasz nemzetet a külvilág szemében kép-
viseli." Hát csak a külvilág szemében? Aztán agyba-
főbe dicséri Margit királynét. Szerencsére, ez a felsé-
ges asszony más dicséreteket érdemel más emberektől. 
Végül kihirdeté, hogy okmányokat hozott magával 
Rómából. Talán a melyeket kutyafuttában maga jegy-
zett fel Don Quixote módjára. Egy év múlva készen 
lesz Zola műve, a vRóma.u Ez bizonyára már a negye-
dik Róma lesz. Az első Róma — Romulus és Remus 
Rómája volt ; a második Róma az, melyet Péter és Pál 
alapítottak; a harmadik Róma Crispi ur Rómája, a 
negyedik lesz a — Zola Emil „Rómá"-ja. Milyen lehet 
majd az — ötödik Róma! Annyi uj Rómával se lehet 
az örök Rómát sem eltakarni, sem elfeledtetni ! A 
keresztény Róma „latius praesidet religione divina," 
mint a pogány Róma valaha legmagasabb fénykorában 
„dominatione terrena." A Crispik és Zolák Rómája 
csak — keserves és nevetséges epizód. A világ nemes 
lelkei csak bosszankodnak rajta. Boldog ünnepeket! 

! T Á R C Z A . 
I Szerencs. 

! A középkor dohától csiklandozott 
sárospataki szagló szervek. 

A gondtalan kápláni élet boldog szakában, midőn 
a gyorsan haladó idő drága perczei a lélek művelésére 
és az egyház szolgálatára szentelt munkálkodás belső 
tiszta örömének aranyával vannak fizetve, volt nekem 
Abauj- Szántón egy mogorva, csak nagy ritkán mo-
solygó, de, mondhatom, nagyon jószívű plébánosom. 
Mint már a kath. papoknál szokás, ott is megvolt az 
anyagi jövedelemhez mért irodalompártolás. A többi 
közt az Abauj-Kassai Közlönyt is mohón olvasta a 
müveit öreg úr, különösen, ha egy-két irodalmi vitéz 
a harcz tüzében lángoló szemekkel leste : hol keressen 
a kákán is csomót, midőn az egyház elveinek szilárd-
ságán alapuló haladás nemtője — a divatos szabad-
kőmivesi lámpással haladó urak ellenére — a meggyő-
ződés villogó kardjával jelezte, hogy melyik is a lélek 
művelésének, az állandó béke feltalásának ós a haza-
szeretetre való nevelés áldásának járt, tehát legbiztosabb 
utja. Szóval : az irodalmi csete-patét nagyon szerette ; 
még akkor is, ha a vad lármában ő maga, mint olvasó, 
volt az ellenfél s egypár odavetett kifejezéssel adhatta 
meg a megérdemlett jelzőkben hiányt nem szenvedő 
czáfolatot ! Neki heccz kellett — abban a lapban. 
Ilyen a szokás hatalma. De hát nem minden forró 
nyári nap jár a zivatar borzalmaival : az az élénk újság 
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is beköszöntött néha a fészkelődés nagy zaja nélkül. 
Tanuja voltam a jelenetnek. A jó öreg úr teljes erejé-
vel földhöz vágta egyszer a lapot eme kifakadással : 
Nincs benne semmi! Mindjárt tudtam, hogy ma nincs 
támadás, nincs gorombaság ; nincs rövid, de velős és 
erős czáfolatra szükség : annak a lapnak szelid nyári 
napja volt. 

Ama jellemző eseménykére gondolok, valahány-
szor az én szivesen olvasott „Sárospataki LapokLÍ cz. 
közlönyömet veszem kezembe. Még azért a bosszúság 
sohasem csapatta velem a földhöz, hogy nincs Henne 
semmi! Annak a lapnak nem szokott lenni szelid nyári 
napja; hanem vészszel terhes felhőkből csap le a lap 
protestantizmusát jellemző irodalmi eljárás czikkázó 
villáma, hogy a durva gúnyolódás tüzével meggyen-
gitse, éktelenné tegye, az élők seregéből kipusztitsa, 
vagy legalább is a példátlan merészséggel járó vak 
lárma hősieskedő fogásával megfélemlítse a katholikus 
híveknek ezután a saját árnyékuktól meg nem igen 
ijedő sorait, melyeknek élet-feltétellel járó tömörülést 
parancsol napjainkban az a hamis közvéleményt ala-
kító és erősítő protestáns eljárás, hogy gúnyolni, ütni, 
fojtogatni kell a katholiczizmust ! A ki ez állításomon 
elszörnyüködnék, legyen szives hinni a papirosnak, 
mely itt szeretettel s egyszersmind a mi létkérdésünk 
biztató megoldásának buzgó vágyával mutatja be a 
középkor dohától csiklandozott sárospataki szagló szervek 
hü fényképeit. — Nem valami rettenetes újdonságok 
Ígéretével kecsegtetem ugyan kegyes olvasóimat ; hanem 
hát az ódonság is kapós, ha arról van szó, hogy tanul-
ságunkra szolgáljon. A középkor bizony, csak régiség; 
de hát a sárospataki vitézségtől sem lehet eltagadni, 
hogy ódonság ; már t. i. a milyen régiséget rejt magá-
ban a protestantizmus. 

Szóval : itt ódonságokkal lesz dolgunk, az uj 
életre való ébredés áldásának gyors megérkezése végett. 
A „dohos középkor" — és a protestantizmus virágainak 
illatárja" cz. közleménĵ em (Religio. 1893. II. 17., 18. 
19. sz.) végén folytatást Ígértem. Erre pedig ritkán 
lesz kedvezőbb alkalom a mostaninál, midőn a beho-
zandó polgári párosodás szentesítése által keltett öröm-
mámorban az igazán szabadelvűek (!) a szentesitett 
egyházpolitikai javaslatoknak hozsannát zengenek; — 
az igazi protestánsok pedig a nagy esemény várt örö-
mének nyilvánításául a kezökben tartott, ne-nyúlj-hoz-
zám és százszor-szép virágokból kötött csokrokat orr-
lintoritva szagolgatják ; mert hát, uram bocsáss, a dohos 
középkor levegője még mindig el nem takarodott 
Szent István hónából, és azért a Sárospataki Lapok 
dohhal megtelt emberei ezt irták gyászbetükkel azok-
nak a csokroknak a középkori dohot üző széltől ide-
odahányt tisztafehér pántlikájára: „Pedig nekünk protes-
tánsoknak nem ezekre a javaslatokra volt első sorban 
szükségünk, hanem annak a szellemnek a megerősödé-
sére és fontos munkáira, a mely szellem e javaslatokat is 
szülte. Nekünk fél munka nem elég, a fél munka nem 
biztosíték." (XIII. évf. 51. sz.) És mikor lesz a teljes 
megelégedést keltő másik fél munka befejezve'?! Min-
den titkosan és nyiltan figyelmeztető jelek oda mutat-

nak, mióta a „fekete reactio (v. ö. S. P. L. XII. é. 22. 
sz.) bizalmatlansági szavazata nem bénította meg a 
nemzeti kormány erélyességét, sőt talán nagyobb kitar-
tásra és gyorsaságra sarkalta azt," — hogy ez lett a 
napi kérdés : ad-e a nagylelkű segítségnyújtásra kész 
állam a felekezeteknek annyit, (ugyan igéretök is van 
rá !) va mennyivel a r. k. egyház praepotentiája (értsd: 

lángra lobbantó papi vagyon!) ellensúlyozható?u Jól kez-
dik az indulást ! 

íme, itt a protestáns irigység megujuló ódonsá-
gának netovábbja! -Az igazi protestáns itt mutatja 
igazában, hogy prüszkölve folyvást a „dohos középkor" 
levegőjében mozog, s a maga égig magasztalt protes-
tantizmusának nemzetboldogitó, szabadságot hangoz-
tató elvei, a nagy haladás mesebirodalmában illatos 
virágokként, sohasem tisztítják meg a testvériség várt 
szelének langy fuvalmában a kedves otthon becsült 
környékét! De szólhat, irhat-e más módon, a ki a 
létért való küzdelmet a kath. papi vagyon elkobzásá-
nak kérdésében általánosítja!? 

El, el, — te dohos középkor minden maradványod-
dal! — Te földön csúszó szolgahad, — azaz a r. k. 
egyház kigúnyolt sajtója, melyre az egyház feje adta 
apostoli áldását és a melynek hangoztatott igazsága a 
koporsóból is kitör, — tégy ajakadra lakatot, s ne 
merészeld hirdetni, hogy Mária országában szent joga-
ink védelméért elvérzeni is kész igaz magyarok 
vagyunk! Te, tiszteletre méltó társaság, a melyet Sáros-
patakon ékes nyelven a Jézus nevét bitorló társaság-
nak, a butitó szövetkezet csatlósainak, a jó nevelés 
átkának (bocsánat a megtisztelés egyéb ékességének 
elhagyásáért!) neveznek, — ne adj életjelt magadról 

i áldásos működésed csöndes körében, ne mutasd a 
tudománĵ ok müvelésének magaslatán álló helyzetedet 
és az emberiség legszentebb ügyeiért minden nemes 
foglalkozásra való rátermettségedet, mert a protestáns 
felfogások dicsőitett századában mindenütt és minden-
kor a dohos középkor tűrhetetlen levegőjétől prüszkölő, 
tollal fegyverzett atyafiak csalhatatlan Ítélete szerint 
„a protestáns felekezetek megzavarására" törekedni legalább 
is fejvesztésre méltó cselekedet! — Jaj, be messze 
mennék annak a békés hangnak folytatásával, ha 
elmondanám, hogy a „királykoronázó, országos ünnepe-
ket szabályozó, óriás jövedelmeket élvező r. kath. egyház, 
a melynek uralkodói jellege még a különböző fele-
kezetű tanulók országos tornaversenyén, e versenyt 
megnyitó Te Deum-on is olyan szembeszökően s olyan 
kiséröleg nyilatkozott", — mily fogcsikorgatással kisért 
jellemzésben részesül a szabadságot és a történeti jogo-
kat állítólag becsülő felekezet részéről ! Csak igaz 
marad a régi közmondás : Kinek szive telve, megnyí-
lik a nyelve. Meg aztán : A ki verekedni akar, köny-
nyen talál botot. A mérkőzés eszközeinek neme 
különben nagyon jellemző a támadóra nézve. A csáti 
fütykös persze hogy nem kard ; de néhol megszokták 
ügyes alkalmazását. Ha élesre fent, villogó karddal 
jönnének nekünk, hiszem, még akkor sem tarthatna 
igazságunk védelmének tömörülésre szólított sora attól, 
hogy nem győzi nyakkal az ellenséget! Szerencse. 
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hogy eddig még csak a rozsdás tollból folyó tinta j 
ijesztgetett a türelmes papiron. 

A megfélemlítés napirendre kerül, minthogy eddig 
is alattomban ápolgatták. A protestánsoknak a bölcs 
mérséklet és történeti jogok tisztelete csak zsirozó 
nélkül járó száraz kenyér marad; nekik, bár nagy 
Fridriknek, az egyéni vallás barátjának, vallják mago-
kat, hogy „ki-ki a maga módja szerint keresse az 
Istennel való békét és boldogságot," — a Voltaire 
szellemének megdicsőülése ellen sincs kifogásuk és — 
az osztó igazság hiányosságára hivatkozva, meg nem 
szűnnek igy kiabálni; „A római kath. felekezet (egy-
ház az kérem !)... a prot. felekezetekkel (ez helyes !)... 
úgy áll, mint az evangyéliomi gazdag i f j ú a szintén 
evangyéliomi özvegygyei szemben. Jól van-e ez igy? 
Az állam érdeke követeli-e ezt igy, vagy csak a bölcs 
conservativismus, a történeti jogok tisztelete ?" Csodá-
landó bölcsesség! A mi a miénk, az a miénk; a mi a 
tietek, az is a miénk! Hiszszük, hogy a jogtisztelet és 
igazság Szent István király honában még nem kerül 
a rabló intézkedések ny aktilója alá. A hitszakadás 
szomorúan nevezetes és emlékezetes napjai már meg-
vonták az egyház és felekezetek szellemi iránya és 
anyagi vagyonállapota közt ama határvonalat, melyet 
akárkinek kénye-kedve szerint az apostoli királyság-
ban átlépnie nem szabad ; valamint bizonyosan a 
protestánsok sem egyeznének bele, ha talán egykor a 
kebelökből kiszakadó nazarénusok — vagy Isten tudja, 
mik? — megerősödésök idején nagy hanggal követel-
nék a debreczeni ós sárospataki kollégiumok vagyo-
nának megosztását, erősen hivatkozva „az evangyéliomi 
gazdag ifjúra — és szegény özvegyre. " Az igaz, az 
állam érdeke követeléseinek furcsa magyarázói támad-
hatnak a nap alatt . . . A forradalom pusztitásának 
romjai közt is lehet keresni a nemzeti megerősödés és 
haladás oktató könyvét, . . . de utoljára is az Isten 
ujja a történetben működni sohasem szűnik meg. 

Vegyétek hát elő, forgassátok az 1844-ik évi 
országgyűlés tárgyalásainak naplóit a papi javakról. 
(Szerk. Kovács Ferencz, Budapest. 1893.) Magyarázzátok 
Vukovics Ferencz Temes vm. követnek a szavait a 
viszonosságról, ahogy az örökös panaszt elűzni vágyó 
kedvetek tartja: mi, szent jogaink sérthetetlenségére, 
a kath. egyház vagyonának jogi természetére hivat-
kozva, ma, — midőn a középkor dohától csiklandozott 
sárospataki szagló szervek rángatózásait szemléljük, 
saját táborunkban csak az egyház szeretetének ápolására, 
Latit, körök alakitására, a politikai becsületesség szellemé-
nek terjesztésére, a bátor fellépés szükségességére kérjük 
Isten áldását. Magas állás és alacsony sors, nagy 
tudományosság és igénytelen erő, a szó ereje, a toll 
hatalma tegye meg kötelességét művelt körö kben és a 
falvak jóra kész magyar népe közt. Hiszen a protestáns 
nagy ellenségeskedés, — tagadhatatlan: jobban, mint 
valaha! — jelezi a felserkenés óráját! Prot, párt van 
előttünk. És kath. pártnak alakulnia az ország béké-
jének megzavarása volna!? Gyávaság székel ott, hol 
támadásra védelemmel nem felelnek. 

A kath. ember műveltségével járó erény, hogy 

nem bánt másokat, ha bele nem akaszkodnak. Szám-
arányunk, a katholicismus szellemi ereje, a nagy 
multak dicső példáinak lelkesítő vezetésére hínak fel, 
hogy megmutassuk : mi a kath. magyar ember e hazában? ! 
Ki hi még fel ? Maga a protestantizmus az el nem tűr-
hető guny szavaival: Halljuk! „A protestantizmus 
kiváló szereplő egyénei nem tudnak ugy magyarok lenni, 
hogy egyszersmind protestánsok is ne legyenek. Megfordítva : 
A mi fajunk kálvinistája nem lehet ugy protestáns, hogy 
egyszersmind magyar is ne legyen. (SP. L. XII. é. 42. sz.) 
S mindennek csattanós befejezése : „Pedig ezt \a kath. 
egyház tagjairól nem lehet elmondani; nem lehet sem az 
egyik, sem a másik tételt." (U. o.) Lám, bagolynak is 
szép a maga fia ; ezért száll Kárpátoktól Adriáig a 
dicsőítő szózat : „A magyar protestantizmus érvényesülése 
mindig egy, a nemzeti érdekek és a szabadelvüség 
érvényesülésével." Megengedjük, igen kedves szár-
nyaska a szépnek mondott ki bagoly; de utoljára is 
huhogása még sem rigófütty. 

Talán türelmed el is fogyott m. t. olvasóm? 
Befejezem. Ami következni fog, még borzasztó álmo-
kat okozna, mivel, — fogyni indulván Róma középkori 
hatalma, az egyházi Jézus-lovagjai gyilokkal, tőrrel, 
méreggel kezökben olvassák majd fejünkre az ezredéves 
bünők undokságait az uj kor hajnalfényénél ! Körkép 
az ezredéves jubileumra, jóllehet nem Feszti festi, 
hanem a középkor dohától eltántorodott ismeretlen 
nagyság, anonymus Sárospatakon. 

Paszlavszky Sándor. 

V E G Y E S F K . 
Püspöki konferenczia v o l t f. hó 19-én 

a b í b o r o s h e r c z e g p r i m á s b u d a v á r i p a l o t á j á b a n . 
D é l e l ő t t 10 ó r a k o r k e z d ő d ö t t s d é l u t á n 3A2 ó ra -
k o r v é g z ő d ö t t . J e l e n v o l t a k : Vaszary Ko los b í-
b o r o s h e r c z e g p r i m á s , Samassa J óz se f e g r i é r sek . 
Császka G y ö r g y k a l o c s a i é r sek , Mihályi V i k t o r 
f o g a r a s i gör . k a t h . é r s e k , Zalka J á n o s g y ő r i püs -
pök . Schopp"r K o n s t a n t i n vácz i p ü s p ö k , Szabó 
János s z a m o s u j v á r i gö r . k a t h , p ü s p ö k , Lönhart 
F e r e n c z e r d é l y i p ü s p ö k , Hidast/ K o r n é l s z o m b a t -
he ly i p ü s p ö k , Váiyi J á n o s e p e r j e s i gör . k a t h . 
p ü s p ö k , Bende I m r e n y i t r a i p ü s p ö k , Bubics Zsig-
m o n d k a s s a i p ü s p ö k , Meszlényi G y u l a s z a t m á r i 
p ü s p ö k , b á r ó Hornig K á r o l y v e s z p r é m i p ü s p ö k , 
Des>ewffy S á n d o r Csanádi p ü s p ö k , Steiner F ü l ö p 
szék e? fe j é r vá r i p ü s p ö k , F.rczák G y u l a m u n k á c s i 
gör . k a t b . p ü s p ö k , Szmrecsányi P á l szepes i püs-
pök , Rimely K á r o l y b e s z t e r c z e b á n y a i p ü s p ö k , 
Fehér I p o l y p a n n o n h a l m i f ő a p á t . A k a d á l y o z v a 
v o l t a k : Schlanch L ő r i n c z b i b o r n o k n a g y v á r a d i 

I 1. sz. p ü s p ö k , Pá el Mihá ly n a g y v á r a d i g ö r . k a t b . 
J p ü s p ö k , Dulánszky N á n d o r pécs i p ü s p ö k . M i n t -
I h o g y a n m . p ü s p ö k i k a r e l h a t á r o z t a , h o g y hiva-



RELIGIO. 

talos j e l e n t é i t ü l é sé rő l n e m ad ki, b á r két ma-
gán jelentés áll r e n d e l k e z é s ü n k r e , e l é r k e z e t t n e k 
látjuk az időt arra, hogy a magán jelentésektől 
és a magán véleményektől való tartózkodást a 
püspöki kar konferencziáival szembeü, ugy mint 
a német kath. sajtó a németországi püspökök 
fuldai konferencziáival szokta tenni, megkezdjük. 
A kath. sajtó, a mint az „Osservatore Romano" 
mondja, a „szerénység", és a mint Veuillot Lajos 
mondá, „az alázatosság gyakorlásának" az isko-
lája. A fuldai püspökgyülések a hivek millióinak 
t i s z t e l e t t e l t e l j e s hallgatást, közt ü l é seznek , h a -
tároznak és nyilatkoznak. Legyen nálunk is igy, 
s majd meglátjuk, hogy igy legjobban lesz min-
deo tekintetben. 

— Nyitraegyházmegyei hirek: A vallás-alap kegy-
uraságához tartozó facskói plébániát megkapta Opatovszky 
József csernei segédlelkész, Trencsén város plébániájára 
pedig a városi képviselőtestület ajánlatára ifj. Ucsnay 
István alsó-orecbói plébános lett kinevezve. — Czeizel 
János ochodniczai plébános halálával megüresedett plébá-
nia ideiglenes vezetésével Patrik János viszokai segéd-
lelkész bízatott meg. — Ifj. Diera Ignácz driethomai káplán 
Alsó-Orechóra ideigl. administratornak, s Adamik Ignácz 
facskói ideigl. administrator pedig Csernére segédlelkész-
nek lett áthelyezve. — Meghalt deczember 11-én Czeizel 
János ochodniczai plébános 53 éves korában. 

— Veuillot Lajos nyilatkozata a modem czivilizá-
CziÓrÓl vagyis a modern élet munkájának embertelen 
féktelenségéről. Megolvasható „Ça et là" (Innen-onnan) 
ozimü cuüvének De la civilisation moderne cz. fejezetében 
(L. IL par. 7.) a mint következik : „Szerintem, úgymond, 
a modern czivilizáczió annyi mint szabad verseny (la concur-
rence). Ez alatt mindenkinek azt a sajátságos „jogát" értem, 
hogy mindenkinek neki ronthasson (de faire du tort à 
tout le monde.) EÄ a mi 1789-ünk halhatatlan vívmánya. 
Állást szereztél magadnak, üzleted után jársz. Valakinek 
eszébe jut, hogy melletted üti fel sátorfáját. Mi iesz? 
Elfoglalja a te teredet ellopja a te tapasztalásodat, m̂ g-
ronti-ri áraidat, megcsalja a közönséget és téged — agyon-
üti. De neked is „jô od" van visszonozni az ő eljárását 
és őt agyonütni. íme, ez a modern czivilizáczió szerintem.*1  

(Oeuvres, t. 2. p. 95.) 
— A Budapesten alakult „Kath. Tanonczokat Védő 

EgyesÜlef -e t ismételten igen melegen ajánljuk t. olva-
sóinknak pártolás és a vidéken hasonló intézet alapitása 
végett. Legújabban ismét több előkelőség lépett az egye-
sület alapitó tagjai közé, kik között első helyen említen-
dők Vaszary Kolos bibornok hgprimás és Jenő kir. her-
czeg ő fensége. Felvilágosítással szolgál az egyesület 
fáradhatatlan lelke, Pokorny Emánuel hittanár Budán. 

— Hogy téritette el egy plébános egy hivét a károm-
kodástól'P A pfalziak a Rajna mentén heves természetűek 
s íziben káromkodnak, a nélkül hogy oda gondolnának. 
Igy történt a dolog e tavaszon egy fiatal földmivessel 
szántás közben. Maga küzködött a lovaival s csak ugy 
öntötte a káromkodó és átkozódó irtózatos mondásokat. 
Éppen arra járt a falu plébánosa. Hallván a „tausend 

Donnerwetter "-eket s a l átkokat, megállt s bevárta, mig 
parasztja egyet fordul. Mikor közelébe érkezett a bűnös, 
atyai hangon üdvözlé a káromkodór. „Ugvan, Bálint, 
mond meg cs-.k, hány menny kőre van az Istennek szük-
sége, hogv téged feleségeddel és gyermekeiddel és min-
deneddel e g y ü t t agyon üssön. Én azt hiszem, ha káromló 
átkozódásaidat csakugyan meghallgatja, te nem panasz-
kodhatsz. És ki tudja, nem büntet-e meg az Isten egv-
szer avval, hogy káromló átkodat teljesiti." Mondá és 
tovább ment. A következő vasárnap a földmives felment 
a plébániára és igy szólt lelki atyjához : „Plébános ur, 
igaza volt. Eu gondolkoztam a fölött, a mit mondott, és 
belá'om hogy az Ur Istennek elég volna egy mennyköve, 
hogy engem káromló átkozódásom miatt megbüntessen. 
Megígérem plébános uramnak, hogy életemben sose fogok 
többé káromkodni vagy átkozódni." Es igy is történt. Az 
illető szavát, tartá s nemcsak maga nem káromkodott 
löbbé, hanpm egyátalában nem tűrte maga körül a károm-
kodást. (Altöttinger Liebfrauenbote, deez. 2.) 

A nagyváradi Szent-József-Intézet százados fen-
állásának alkalmából 1894. decz. 23. napján d. u. 5 órakor 
az intézet disztermében emlékünnepélyt tartott és kará-
csonyi játékot rendezett. 

— Politikai tettlegesség? Ki kezdte? A zsidóság 
Váczon. Azt jelenti ugvanis a „Hazánk", hogy Vaczon 
zsidók két kegyesrendi tanárt az utczán tettlegesen bán-
talmaztak. Vigyázzanak a zsidók, mert a mit ők provo-
kálnak, az egész országnak fog ugyan fájni, de a leg-
keserűbb levét ők fogják meginni. 

A legújabb. 
Magyarország második katholikus napilapja 

Nagyváradon fog megjelenni „Tiszántúl" név-
vel. A d j a Isten, hogy n o m e n omen legyen s 
az uj katholikus napilap az t jelentse, hogy a Tisza-
korszak csapásain már tul estünk, s csak az utó-
ba joka t kell még k ihevernünk! 

Szerkesztőségi telefon. 

Sokfelé tartozunk kegyes, szíves levelekre és megemléke-
zésekre köszönettel. Lassan mind sorba lerójuk a hála adóját 
vagy itt, vagy másutt . Szünet van, több a szabad idő. — Győr. 
Csak a mi lehet . Gazdag lélek ugy tud gazdálkodni, hogy soha 
ki nem fogy, ha jó t kell tenni. Köszönet mind a két dologért. — 
Kalocsa. Két levél írója: Teljesen átértem az elsőt. Köszönettel 
várom. A másodikban kért megyen. — Nagyvárad. Dr. „szerző-
déses" : Igy is jól van. De, ugy-e, nem tar t mindörökké a — szer-
ződés ? — Ungvár. „Dr . . . . ár" : Köszönöm. — Nagyvárad. Dr? : 
Az előfizetés 94-re rendben van. — Nyitra. „H—s tanítvány" : 
Szívesen. Tanítvány, taní tvány! Hányan vannak m á r ? ! Éljenek, 
a kik megérdemlik ! — Tarczalmenti. Az a mondás, hogy csak 
katholikust választhatunk, már meg van szorítva egy klauzula által. 
— Szerencs. Tudtam én, hogy a telefonnak lesz hatása. Üdvöz-
let, köszönet, jó egészség kívánásával. — G. A nevezett három 
nvelvnek magántanulás u t ján gyors és könnyű elsajátítására 
magvarban vezérkönyvet nem ismerek. Németül-tudók számára 
ismerek három folyóiratot : „Le Répetiteur", „The Repeater1 ',. 
„II Ripetitore." Megjelennek Berlinben. A szent szív tiszteletének 
művészi oldalára nézve kitűnő szolgálatokat tehet önnek P. Hatt-
ler műve. A legújabb és legjobb katholikus theologiai „Encyklo-
pédia és Methoaologia" a Kihn dré. Megjelent a Herder-féle 
„Theologische Bibliothek" cz. hit tudományi kézikönyvek gyűjte-
ményében. 

Boldog ünnepeket s szerencsés újévet kívánok buzgó mun-
katársaimnak, pártolóimnak, olvasóimnak ! 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : B renuy Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1894. Nagy Sándor könyvnyotndáiábol. < Papnövelde-utc?,a 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 

küldemény czimzendő. 

Ë Előfizethetni 
uiinden 

Ë kir. postahivatalnál : 
Ë Budapesten a szerkesz-
Ë tőnél, és Nagy Sándor 
Ë könyvnyomdájában, 
Ë IV., Papnövelde-utcza 
Ë 8. sz. alatt, hova a 
Ë netaláni reclamatiók is, 
Ë bérmentes nyitott 
Ë levélben, intézendők. 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, deczember 29. 52. II. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezé^eszmék és Tanulmányok-. Az év végén. — A jászol könyei. — Dessewffy Sándor csanádi püspök beszéde. — Mi a 
kereszténység ? — Eqvházi Tudósítások : B u d a p e s t : Székes-fővárosi napilapjaink karácsonyi szereplése. — T e m e s v á r : Litschgi 
Mária Abundantia. — V á c z : A kath. kör és Schuster Konstantin megyéspüspök. — L o n d o n : A miből a magyar nemzet s a magyar 
politika, bizony-bizony, okulhatna! R ó m a : A pápa szózata a karácsonyi szent ünnepek és az u j évforduló alkalmából. — Kath. 

Tevékenység. A „Magyar Állam" felhívása. — Vegyesek. 

T. olvasóink figyelmét felhívjuk lapunk 
újévi első számára. Nem Jókai-szerű vizióban, lianem 
az életből merített példákban fogjuk ott előadását 
megkezdeni a kath. kereszténység és ennek élén a kath. 
papság jövő századbeli akczió-programmjának. Ma-
gyarország kath. világi értelmiségét és összes papságát 
meghívjuk e fejtegetések meghallgatására, "^^ff 

Kérjük i. t. olvasóinkat, hogy az 
előfizetés, illetve megrendelés iránt, miha-
marább intézkedni méltóztassanak. 

A Z É Y Y É G É N . 
ï 

„Senki sincs valósággal ébren, csak 1 

az, ki a maga üdvösségéi-e figyelmes, j 
Nul ne veille véritablement, que ce- í 
lui qui est attentif a son salut." j 
(.Bossuet, I. Serm. pour le 1. dim de 
l'A vent). 

Pára t l anu l izgalmas év végére érkeztünk, i 
Hogy végére é r tünk az évnek és élünk, azér t ; 
a jóságos Is tennek mindnyá jan há lá t adunk . | 
Hogy pedig az Is ten i rgalmára a jövő év küz-
delmeiben is mél tókká legyünk, a lefolyt év 
nagy eseményeiből szóló isteni ok ta tás t jó l 
megjegyezni és hiven követni legyen szaka-
datlanul legfőbb igyekvésünk. 

Bárhová figyelünk, bá rmer re ha l lga tózunk : 
mindenünnen a mi öskatholikus dicshymnu-
szunkat hangoz ta t j ák vissza az e s e m é n y e k . 
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus ! Mindörökké 
A m e n ! A dolgok mélyén, valóban, mindenü t t 
ot t rejlik az Isten, és az emberiség küzdel-

meinek m o r a j á n á t az eseményekből isteni 
fensőbbséggel, e lnémi tha ta t lanu l és eltagadlia-
ta t lanul , a keresz ten függő Is ten-ember vallása 
szólal m e g és beszél : Emberek , én mindenek-
ben, a mik tör ténnek , érintve és érdekelve 
vagyok; nélkülem se élni, se halni, ugy, hogy 
az jó és üdvösséges legyen, nem tudtok, egyet-
len-egy é le tkérdést megoldani , emberhez mél-
tóan elintézni, képesek n e m vagy tok! Segít-
ségem nélkül az emberiség élete „bellum om-
nium cont ra omnes", a min t a régi, pogány 
á l lapotban vala, és az országok és népek sorsa 
n e m egyéb mint — anarchia, a min t az t a po-
kol nagyha ta lmassága eredeti leg kigondolta. 

És az emberiség j a v a része, szegények és 
gazdagok, t ehe te t lenek és hata lmasok, külső-
belső békeér t le lkendező mohó vágygyal hall-
g a t n a k az Isten, ha l lga tnak a keresztény vallás 
leczkéjére. Valóban, az emberiség életében u j 
fordula t állt be. Kezd a vallás visszaóhajtot t , 
kivánt, kerese t t t á rgy lenni. Carnot elnököt, 
bár annyira keres te az is tentelenség tetszését , 
hogy mia t t a t emp lomba se j á r t többé, az isten-
te lenség ál tal vakmerővé és fékezhete t lenné 
nevel t anark ia egyszerűen leszúr ta min t egy 
ga lambot vagy lovat. U t ó d j a levonta a fékez-
he te t len is tentelenség tőrdöféséböl a tanulságot 
s t emplomba j á r szentmisére . Az eddig hivatal-
ból a theus f ranczia államfő, mint ilyen is, m á r kezd 
hinni és imádkozni. A „nouvel espri t" uralmá-
nak te r jedésé t az istentelenség szolgájának, 
Brissonnak a képviselőház elnökségébe való 
megválasz tása fe l ta r tóz ta tn i nem fogja. Az ő 

Lapunk jelen száma 14 oldal. 
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elnöksége csak pünkösdi királyság, m e r t n é h á n y 
hétre szól csupán; megválasz tása t ehá t csak meg-
lepetés, nem állandó vivmány. A f rancz ia nép-
nek, a f ranczia köz tá r saságnak a ke resz tény 
vallás szellemében való pacif icat ióját I s ten tö l 
ihletet t korunk legnagyobb embere, XI I I . Leo 
pápa intézi, nyugodt , biztos kézzel. Szóval : a 
gondolkodóbb s gondosabb emberek minden-
nap jobban és j o b b a n kezdik be lá tn i azt, 
mennyire igaza van az ős Va t ikán o rmán szé-
kelő Is ten szolgájának — az I s t en szolgái 
szolgájának, a min t m a g á t ő nevezi, — a ki a 
bonyoda lmakba keverede t t v i lágnak szemébe 
szüntelenül az t m o n d j a és az t hirdeti : Vissza 
az I s t enhez : vissza a ke resz ten függő J é z u s 
imádására és követésére ; m e r t r a j t a d más n e m 
segithet ! 

Nálunk, hogy mi t nevel t n a g y r a a mult, 
s mit hozot t n y a k u n k r a a jelen, t u d j u k : amaz 
vallástalanságot, emez a ke resz tény val lás isteni 
le té teményesének, a kath. egyház szorongattatását, 
üldözését. A m u l t a t és j e l en t t e h á t i smer jük ; 
de hogy mit re j t méhében a. jövő, ki t u d n á az t 
megmondan i ? Azaz, min t Á d á m fiai és a b ü n 
következményeinek — a hová a t u d a t l a n s á g is 
tar tozik — örökösödöt t rabszolgái, bizony, kép-
te lenek vagyunk a jövő t m e g m o n d a n i : „ fu tur i 
temporis exi tum caliginosa noc te p remi t Deus." 
Ámde, min t I s ten fiai, m in t az isteni kinyilat-
koz ta t á snak és h i tnek felvilágosított jai , igenis, 
világosan l á t juk és h a t á r o z o t t a n m e g t u d j u k 
mondani , hogy mi t r e j t reánk, egyesekre és 
egész Magyarországra nézve, méhében — a 
jövö ? 

Mit r e j t ? 
Jézussa l é le te t ; J ézus nélkül, J é z u s ellen 

halá l t ! 
Mer t nincs másban menekvés, nincs más-

ban üdvösség. „Non est in alio salus". 
Kathol ikus testvéreim, kathol ikus pap tá r -

saim : nekünk illik, nekünk kötelességünk — hogy 
mindenki meghal lhasson és meghal lgasson — 
nekünk kötelességünk a leghangosabban beszélni 
ebben az országban, és n e m szabad engednünk 
Is ten jogaiból senkinek, még ha vé rünkbe s 
é le tünkbe kerülne is a dolog. 

Miért ? 
Mert ebben az országban sok másoknak, saj-

nos, szerencséje csak annyira t e r jed ki fölöt tünk, 
hogy köszönthet ik a reggelt , a nappal t , az es-

t é t és az embereknek é jszakájá t . N e k ü n k ! 
Nekünk d rága örökségünk, kivál tságunk, dicső-
ségünk, köszönten i mindennap , mindenki javára, 
m a g á t a mindenek örök üdvösségének Urá t és 
osz togatójá t , J é z u s Krisz tus t . 

Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus: mindörökké 
Amen ! 

Testvérek, p a p t á r s a k ! Ezzel zá r juk b e á z ó 
évet, ezzel nyissuk m e g az u j évet ; ezt a minden 
nemze t i ha lá l ellen való n a g y isteni orvosságot 
ad juk fel Magyarország minden fiának az aja-
k á r a ; ez legyen m i n d n y á j u n k n a k végső lehelése, 
most , vagy akármikor köszöntsön be r eánk a 
végső óra. 

Mielőt t a zonban ennek az évnek utolsó 
percze i t is végképp lezárnók, boru l junk le i smét 
és u jo lag a csodare j tö bet lehemi jászol elé, s 
ha l lgassuk meg, mi t zeng n e k ü n k a bölcsőjében 
kesergő J é z u s s i ra lmának tanulságos t i tkáról 
egy ih le te t t lá tnók. 

F i a t ! F i a t ! * 

(SÍ J á s z c í l i ö n y e i . 

Ajkain az édes isteni gyereknek 
Tiszta, drága gyöngyök ; konyei peregnek... 
Szeme harmatától nedvemi a jászol, 
Oh mi bánat érte, hogy zokogva gyászol? 

Térdre hídi elébe egy szomorú angyal 
Panaszát kesergi szende méla hanggal : 
„Sirva áll előtted bús Magyarhon őre 
Szánakozva nézz rám, nézz a szenvedőre! 

„ Tudom, ah e népért foly könyeid árja, 
Mely Siont, arádat, rút bilincsbe zárja . . . 
Porba veti kincsét, koronája fényét, 
Midtja szent erényét, jobb jövő reményét. — 

„ Szép karácsonfádra ez a hála díja : 
Hogy az ősi oltárt ostromolva vijjaf 
Hogy, a mely csatáin hős babért kelesztett, 
Czímerén letörje a dicső keresztet? 

„ Szétmosolyg a földön égi béke arcza 
Csak honomban ég a gőg pokoli harcza ! 
Anyagyilkoló harcz árva Sión ellen . . . 
Szítja a hitetlen forradalmi szellem. 

„Melynek ezredévig hű vezére voltál 
S vértanú szivébe pálma-gallyat oltál: 
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Elhagyott e hős nép korcs utóda Téged, 
Lánghite kihamvadt, mely derűsen égett. 

„ Oh e bűn kihívja mennykövező kardod' ! 
Hogy fejére sújtsad, már emelve tartod . . . 
Nem világol őr fény, dorg a bosszú-törvény : 
Mit magának ásott, nyílt az átok-örvény ! 

„Es hol a vezeklést vérözön? köny árja? 
Gyász-sóhaj? fohász, mely a hazát bejárja 
Hogy kegyelmet esdjen f f Gúnykaczaj a válasz ... 
Jaj, ha follegidböl mint biránk leszáll asz ? ! 

„Tátra bérczfokától vészes Adriáig 
Zord ború feketlik, lángnyila czikázik . . . 
Elnyeli Magyarhoni bűne óczeánja 
Dől Sión leánya, már az ég se szánja !" 

S a siralmas angyal szép fejét lehajtja . . . 
De nyilik az Isten-gyermek édes ajka : 
„ Vedd konyeim árját, öntsd ki a hazára . . 
Ez lesz bűnhődése, vétke gazdag ára. 

„ Ontsd a hű szivekbe, kút fakad belőle 
S bánatos folyamként síkra foly s tetőre . . . 
Hogy egész Magyarhon köny-özönbe fúljon, 
S rajta üdv-szivárvány új sugár a gyúljon !" 

S im karácsony-éjjel hull a könyü-zápor : 
Onti Bethlehemből fényes angyultábor . . . 
A töredelemnek tengere kiárad, 
Ihleti a bús hont s a királyi várat. 

Oh csak öntsd e tengert, drága Isten-gyermek: 
Jégszivünk' puhítsa, mely közönyben dermed, 
Döntse le a bálványt, mely az égre támadt 
Szülje újra népünk' szent vizén a bánat ! 

Fönt a habok ormán leng Sión, a sajka. 
Uj remény szivárványt esd le Jézus szelid ajka... 
Szép ga'amb, a béke ünnepi harangja, 
Búg felette . . . Szűnik az egek haragja, 

ROSTY KÁLMÁN S. J. 

Cserneki és tarkeői 

Dessewffy Sándor esanádi püspök beszéde 
1894. évi decsember hó 16-án. Midőn T. Litschgi Mária 
Abundantia sz. iskolanővért, temesvár-józsefvárosi anya-
zárdai főnöknőt, a koronás arany érdemkereszttel feldi-

szitette. 

Tisztelt közönség ! 
A szeretet nagy erényét elemeiben vizsgálva, 

azt találjuk, hogy lényegének legbecsesebb része 

az önfeláldozásban áll. Csak ebben az értelemben 
mondhat ta a hazáját szerető lat in költő: „Édes 
és dicső a hazáért meghalni." Megengedem. De 
nem kevésbé t a r tom dicsőnek a hazáért , egy 
ország összes polgárai jóléte és boldogságaért 
hasznosan élni. 

Ezt teszik ál talában a szerzetesnővérek. 
Istenért meghalva a világnak, hasznosan élnek em-
bertársaik üdveért ! 

Hasonlitsuk össze a csatában elhaló har-
czosnak és a szerzetesnőnek sorsát. Mind a ket tő 
küzdelmek és szenvedések közepette életével ál-
doz a közjónak. S mégis mily nagy különbség 
van a ket tőnek sorsa között. Mig a harczos éle-
tével a csatasíkon csakhamar végez a gyorsan 
repülő golyó, addig a szegény szerzetesnővér élet-
éveinek hosszú során naponkint áldozza fel i f jú-
ságának viruló erejét s törődöt t öregségének 
gyengeségeit egyaránt ; pihenést nem ismerő 
folytonos munkában fáradozik szüntelen a fel-
derülő hajnaltól sötét éjszakáig — mások ja-
váért. Mig a harczos önfeláldozását rögtön kö-
veti a hirnév és a dicsőség babéra; addig a 
zárda falai közé zárkózott nővér zaj ta lan és sze-
rény életének áldozatát csak a jó Isten ismeri. 
Lezárult koporsójánál legfeljebb azt mondják az 
emberek: „Szegény nővér meghalt." 

A világ ezt az önfeláldozást felfogni nem 
képes; de ha a hit villamvilágosságának ragyogó 
fényében tekint jük azt, — ha tudjuk, hogy a 
szerzetesnők önzetlen életáldozata Is tenért tör-
ténik, az Üdvözitő ama mondása szerint: „Mit 
használ az egész világot megnyerni, üdvösségünk-
nek pedig ká rá t vallani" (Máté 16, 26.) : akkor 
az ő önfeláldozásuk bizonyára nem fog „bolond-
ságnak" feltűnni, min t a világ áll í t ja, de a leg-
nagyobb hősiesség dicsfényében fog szemeink előtt 
tündököl ni. 

íme i t t áll előttünk a Miasszonyunkról ne-
vezett szegény iskolanővérek temesvári házának 
példája. E szerzetesnőket egyik boldogemlékü 
elődöm, Csajághy Sándor püspök, Bajorországból 
hivta be magyar földre. Nagyobb körben való 
állandó működésűket egy másik halhatat lan elő-
döm, Bonnaz Sándor püspök, gazdag alapítvá-
nyokkal hosszú időkre biztosította. És i t t nem 
hagyhatom figyelmen kivül azt a gondviselésszerű 
körülményt, hogy Csajághy püspökelődöm éppen 
Bajorhonból te lepi tet te be hozzánk ezt az áldá-
sosán működő szent testvérületet . Hisz mi ma-
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gvarok sokat köszönhetünk Bajorországnak. Kö-
szönjük a magyarhoni kereszténység és müveit-
ségnek ter jesztését nemzeti tö r t éne tünk első 
keresztény századában, midőn á l lamalkotó első 
dicső királyunk, szent István, nemcsak hi tvest 
választot t magának a bajor fejedelmi házból, de 
annak kiséretében számos keresztény bajor lova-
got, egyházi férfiakat és ha ta lmas főnemeseket 
is betelepitet t , kik őt ez ország védelmében, 
müvelésében és a keresztény hi t ter jesztésében 
segitették. Mindnyájunk örömére hozzáteszem, 
hogy a jelenleg dicsőségesen uralkodó 1. Ferencz 
József apostoli királyunk szintén a boldog Ba-
jorországból vezette hozzánk hőn szeretet t király-
nénkat , Erzsébetet, a magyar nemzet büszkeségét 
és gyöngyét, ki áldott szivének egész rokonszen-
vével a jándékozot t meg minket . 

Azt sem hagyhatom ez ünnepélyes alkalom-
mal figyelmen k ivül : minő érzelmekkel j ö t t e k 
hazánkba e Bajorhonból származó szerzetesnővé-
rek, midőn őket Csajághy püspök Temesvárra 
szólitá. Nemes érzelmeiket, melyek őket hozzánk 
kisérték, a betelepedésök 25 éves jubi leuma al-
kalmával k iadot t „Kegyelethangok"-ban többi közt 
igy találom feljegyezve: 

„Uj hazánkban önkéntelenül merül t fel lel-
künkben ama jelenetnek emléke, midőn néhai 
boldogult rendfőnöknőnk a müncheni anyaházban 
egy alkalommal maga köré gyű j tö t t bennünke t 
és az ő jó szivével, mely Isten dicsősége és az 
emberiség javáér t oly melegen tudo t t dobogni, 
arról é r t e s i t e t t bennünket , hogy távol egy ide-
gen déli országnak bizonyos városában az egy-
házi és világi hatóságok apáczákat kérnek mi-
közülünk a női i f júság tan i tásá ra és nevelésére ; 
— de nem t i tko lha t ja el előt tünk, hogy o t t sok 
nehézségek gördülnek utunkba, mer t annak az 
országnak nemcsak éghajlatával , de más egyéb 
bajokkal is meg keilend küzdenünk. — E sza-
vakra pi l lanatnyi habozás keletkezet t fiatal szi-
veinkben: harczra kelt bennünk az aggodalom 
érzete a bátor elszántsággal és ama benső óha-
junkkal , hogy abban a távol idegen országban 
a kedves gyermekek javát előmozdithassuk. És 
csakhamar ez az utóbbi érzelem győzött. Előlép-
tünk nővéreink sorából és önként fe la jál tuk 
magunkat e szent küldetés szolgálatára. Pa tak-
zottak ugyan könyeink, midőn bucsuznunk kel let t 
szüléinktől s testvéreinktől, hazánktól és ot tho-
nunktól, — de elvégre ezen a nehéz harczon is 
átestünk. Telve lelkesedéssel és szent vágyako-

dással léptük á t Magyarország ha tárá t , s áradozó 
szeretettel üdvözöltük az if jú leánykák seregét, 
midőn őket be ik ta tásunk napján boldogemlékü 
Csajághy Sándor püspök a papság és a világi 
hatóságok jelenlétében á tadta . Ebben a kedves 
körben elfeledtük mind e ma i napig minden 
gondunkat , minden fá jda lmunka t , mely az iskolán 
kivül nem egyszer rezget t á t szivünkön." 

íme, t . közönség, ilyen érzelmekkel, ily 
magasztos elhatározással és gyermekeink i r án t 
ennyi odaadó szeretet tel te lepedtek le városunk-
ban a bajorországi szegény iskolanővérek. S hogy 
36 esztendei müködésöknek milyen áldásos kiha-
tása volt nemcsak e város, de egész Délmagyar-

! ország nőnevelésére, bizonyitj •I az a körülmény, 
m i s z e r i n t alig van család, alig egy uri vagy pol-
gári ház, melynek női nemzedékét nem Ök képezték 
volna gondos és szorgalmas családanyákká, jó 
háziasszonyokká és a közjólét előmozdításában lel-
kesen résztvevő derék magyar honleányokká. D e 
ami t példás életökön, fá radha ta t lan tevékenysé-
gökön és- a tan i tás és nevelés te rén elért fényes 
sikereiken felül még ki kell emelnem, az abban 
a minden magyar hazafi előt t kiváló elismerésre 
m é l t ó é r d e m ö k b e n á l l , hogy idegen származásuk 
daczára nemcsak nemzeti nyelvünket sajátították el, 
de magyar hazafias érzületre nézve is teljesen 
összeolvadták velünk. 

Mindezek igazságát nem merném felhozni, 
ha megczáfol tatástól t a r tha tnék . 

A hazánkba te lepedet t ezen bátor nevelőnők 
csopor t j ának vezére ime e lőt tünk áll, mint a 
Miasszonyunkról nevezet t magyarországi testvé-
rü le t anyaházának főnöknője, k i t az isteni gond-
viselés 36 évi hazai buzgó szolgálata u tán 64 
éves korában nekünk, e városnak és egyházme-
gyém nőnevelésének áldásos fejlesztésére meg« 
t a r to t t . Elete a városi közönség előt t sokkal 
ismertebb, semhogy azt i t t hosszasabban részle-
teznem kellene; sőt ismerve szerénységét, sérteni 
sem akarom őt ezzel. Csak egyet emlitek, a 
miben minden bennfoglal ta t ik : hogy teljesítette 
mindazt, mit szerzetének szent szabályrendelete kö-
vetel. S ha az ő napi munká jának nagyságát , 
fá radhata t lan tevékenységének ér tékét mérlegel-
ni akar juk , gondoljunk csak arra, hogy a 300 
személyből álló ezen temesvár i anyaház fenntar -
tásán, rendezésén és élelmezésén kivül a csanádi 

1) Kegyelethangok a temesvári iskolanővérek 25 éves 
működése alkalmából 1883. okt. 11-én. — Mária Abun-
dautia főnöknő beszédéből. 



RELIGIO. 483 

egyházmegye te rü le tén fennálló még más 11 
apáczazárda igazgatását is ő vezeti. Valóban ezt-
a rengeteg munká t csak az Ég különös kegyel 
méből, Istentől nyer t rendkivüli szellemi élessé-
gével, kormányzat i ügyességével és t ap in t a t áva l 
győzhette ugy, hogy nehéz feladatának minden-
kor á l ta lános megelégedésre megfelelt . 

Mi temesvár iak pedig még különös elisme-
réssel is t a r tozunk neki. Az ő csodás alkotó-
erejének köszönhet jük, hogy Temesvár t oly kincs-
csel gazdagi to t ta és diszitette, a milyennel ha-
zánkban egy város sem dicsekedhetik. Az elődöm 
által a lap i to t t anyazárda főépületén kivül az ő 
saját eszközeiből három u j nagyszabású iskola-
épüle te t s most legújabban pompás t emplomot 
épi te t t , ugy hogy az ő alkotásai következtében a 
temesvár-józsejvárosi nőnevelési telep — minden 
dicsekedő nagyzás nélkül szólva — Magyaror-
szágban páratlannak mondható. 

Tisztelt közönség! Ha egy bá tor férfiú va-
lamely gyermek életét k iment i a lángokból vagy 
a vizből, a kegyelemosztásban oly bőkezű király 
ki szokta az i lyent t ün te tn i . Es helyesen ! — 
Hát ezek a jó nénék, vájjon hány szép lelket 
mentenek meg az erkölcsi elmerüléstől és a bűn 
sorvasztó tüzétől? Vájjon az osztóigazság nem 
követel te-e, hogy a király e szent tes tvérület 
főnöknőjé t is az ő sa já t érdemeiért , — és a 
főnöknő személyében az őt oly készségesen se-
g i tő egész tes tvérüle te t k i tüntesse? 

Nem akarom én ez ál tal Isten előtti érde-
meiket apasztani ; de megadva az érdemnek a 
magáét , örvendezni vágytam a nemzetek apos-
tola, szent Pál, eme mondásának teljesedésében : 
„A jó elidjárók kettős tiszteletre érdemesek, főkép-

pen, kik az igében és tanításban munkálkodnak 
(Timoth. I. 5, 17.) 

Azért t ehá t alázatos bizalommal fordul tam 
a nm. kormány u t j án felséges Urunk trónjához, 
kérve a koronás királyt , hogy a délmagyaror 
szági szegény iskolanővérek anyaházának érde-
mekben gazdag főnöknőjét , városunk és e vidék 
jóltevőjét , fejedelmi kegyének nyi lvání tásával 
k i t ün t e tn i méltóztassék. Tartozom az igazságnak 
kimondani, hogy e kérelmemben báró Eötvös Loránd 
vallás és közoktasásvgyi m. kir. miniszter ur ő 
nagyméltósága legkészségesebben támogatott. Ugyan-
csak a vallás- és közoktatásügyi miniszter u rnák 
1894 évi november 2 kán 2189. e. sz. a. kel t 
leiratával é r tes í t te t tem, hogy kérelmem ő fel-

sége legkegyelmesebb urunk és királyunknál meg-
ha l lga t t a t á s t nyert . 

Én tehát e legmagasabb megbízatásnak leg-
alázatosubban engedve, ő császári és apostoti kirá-
lyi felsége I. Ferencz József nevében ezennel fel-
tűzöm a legmagasabb kitüntetésben részesített Litschgi 
Mária Abundantia főnöknő mellére a koronás 
arany érdemkeresztet. S midőn ő felségének leg-
magasb kegyelmeér t hálás köszönetemet kife-
jezném, kivánom, hogy dicsőségesen uralkodó 
fe jede lmünket Is ten sok számos évekig él tesse! 
— Kivánom, hogy a felség ál ta l k i t ü n t e t e t t fő-
nöknő egyházmegyém és e nemes város diszére, 
a kath . nőnevelés javára, a magyar nemzet i köz-
művelődés előmozdítására és mindnyá junk örö-
mére jó egészségben és erőben még igen sokáig 
éljen ! 

Mi a kereszténység? 
Vagyis: vájjon a zsidóságból és pogányságból fejlődött-e 
ki, mint némelyek mondják, avagy nem-e egészen aj alko-

tás a mint mi keresztények hiszszük? 
(Folytatás.) 

Vannak olyanok, akik már az újdonságra való 
gondolattól remegnek, érzéketlen szellemek, mint Pyrrho 
és Pilátus, a gondolkozástól iszonyodó világfiak, kiket a 
tanulástól való félelem minden további felfedezéstől elré-
mít, öntetszelgő mindentudók, akik azt hiszik, hogy oly 
sokat tanultak, hogy lehetetlennek képzelik azt, hogy 
azonfelül, amit tudnak, még más is létezzék. Nem igyek-
szünk az ilyeneket meggyőzni, hogy Isten keze nincs 
akadályozva és hogy ő a természetes világ berendezésével 
nem használta hatalmát, hogy a dolgok menetébe rend-
kívüli és csodálatos módon be ne avatkozzék, hogy igaz-
ságosságát és irgalmasságát minden emberi vakság, gyar-
lóság és bűn daczára, kellő czéljához ne juttassa. De azt 
nem titkolhatjuk el, hogy az fájdalmas érzést tölt el, 
midőn meg kell, figyelnünk, hogy még a tudós szellemek 
is mily kicsinyes szűkkeblüségtől vannak elfogulva, midőn 
a csodák és a természetfölötti rendnek lehetősége ellen 
síkra szállanak. Ne vegye rossz néven senki tőlünk, ha 
ezt a minden emberi értelmet meghaladó dologtól való 
rationalista irtózást az emberi természet ellen intézett 
valóságos szégyennek nevezzük. Vájjon a magasabb esz-
mék, az értelmi körünket meghaladó dolgok gondalata 
annyira elérhetetlen? Nem is kívánjuk azt, hogy az 
ember az ő szük látókörével és kisded szellemével a tér-
in é9«etfölötti rendnek megmérhetetlenségét önmaga fogja 
fel. De azért honnan szerez bárki is jogot arra, hogy amit 
kézzel meg nem foghat és amire gondolatköre ki nem ter jedhet, 
annak létezését egyszerűen tagadja? Es ki nem látja be, hogy 
mily nagy szellemi gyengeség s mily veszélyes bizonyíték 
szivünk állapotára, ha nem akarjuk elismerni hogy vannak 
dolgok, melyek erőnket túlhaladják ? Nem láthatjuk be, 
hogy, miért volna ez reánk nézve lealacsonyitás ? Mi leg-
alább azt gondoljuk, hogy sokkal inkább lealázó reánk 
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nézve, ha valaki ezt meg nem vallja magáról. Az a khi-
nai, akinek egy európai csavargőzös szép szerkezetét 
akarjuk megmagyarázni, teljesen megelégedve mosolyog 
és tetszeleg magának abban a gondolatban : milyen vadak 
ezek, akik még azt sem tudják, hogy nálunk már mind-
ezek százezer évvel ezelőtt kitűnőbb szerkezetben meg-
voltak ! De vájjon melyik tudós volna az, aki nem szégye-
neiné, hogy ily korlátolt öntetszelgést mutatva, a tanuláshoz 
semmi kedve nem lenne? És mégis mily sokan vannak, 
akik azt hiszik, hogy tudja Isten milyen nagyot mondtak, 
mihelyt a természetfölötti rendszerben való hitet eldobják ! 

Nem szégyen tanulni és a tanulásra hajlamot mu-
tatni, a nem tanulás önmagunk meggyalázása. Ennek a 
szomorú állapotnak a tetőpontja és az abban való meg-
átalkodottság az, ha valaki azt állítja, hogy már nincs 
semmi a világon, aminek ő nem az ura ! Aki csakugyan 
tud valamit, az felfoghatja, hogy mily szűk tudásunk 
köre. A valódi tudásnak bizonyítéka a tanulásvágy s a 
valódi erény bizonysága a tökéletességre való törekvés. 
Aki egész lélekkel az élet munkájára adta magát, az 
mélyen sajnálja, hogy minden fáradságunkkal abban a szűk 
korlátban mozgunk, melyben már százszor megfordultunk 
s nem panaszkodhatik eléggé, hogy oly gyenge és szegény. Már 
maga az a gondolat, hogy van valahol ember, aki képes 
a mindennapiságon fölülemelkedni, szivére gyógyító bal-
zsamot képez. Mily örömmel kell üdvözölnie azt a hírt, 
hogy van valami magasztosabb, mint amit kézzel meg-
foghat s amivel a folytonos egyhangúság folytán fárasztó, 
prózai földi életét eltölti. Reá nézve az az evangéliumi 
hir, hogy a jó Isten a földön atyai kegyelme által ter-
mészetfölötti világot alapított, mely korlátolt ismeretünket 
bővebben megvilágítja s szivünket megerősíti és napi 
munkánkat s vándorlásunkat tágabb ismeretkörrel, maga-
sabb, örökkévaló czélokkal áldja meg, nemcsak meg nem 
rémiti, hanem örömre s őszinte hálára buzdítja. 

6. Azért a mostani nemzedéknek sem szelleme, sem 
szive becsületére nem válik, ha a kereszténységnek ellen-
ségei, hogy köznapi hasonlattal éljünk, a legképtelenebb 
és legtávolabb eső dolgokat hajuknál fogva rángatják elő, 
csakhogy azt az újdonságnak és természetfölöttiségnek 
dicsőségétől megfoszszák. A kereszténységnek diadalát 
egyszer a vaksorsnak, másszor pedig hallatlan szerencsé-
nek tulajdonítják.l) Máskor ismét kénytelen a keresz-
ténységet a kornak erjedő szelleme, a képtelenség után 
vágyó kór létrehozni.2) Harmadszor a magyarázat alapja 
abban fekszik, hogy a kornak több szüksége volt a sziv, 
mint a szellem kielégítésére 3) Ugyan mit gondolhattak a 
régiek ilyen magyarázatok alkalmával! Nem mást, mint 
maguk a feltalálók csendes mosoly közben gondolnak. Mi 
sem akarunk róluk mást gondolni és azért folytatjuk 
utunkat. A keresztények az első századokban tömegesen 
halált szenvedtek s folytonosan az ellen a vád ellen kelle 
önmagukat védelmezniök, hogy ők uj és azért ismeretlen 
és hamis tant hirdetnek.4) Korunkban pedig az ellen kell 

Renan, Marc-Aurèle 626. 
!) ü . o. 490. 3) u . o. 568. 
4) Apóst, cselekedetei 17, 20. Tatian-, C. Graec. 13. Arnobius 

66. 69. Tertull., Apol. 19. Clemens Al., Protrept. 1, 6 ; F. Strom. 6 
41. Eusebius, Praep. evang. 1, 2. 

védekeznünk, hogy hitünk nem egyéb, mint a régi vallá-
soknak ujabb kiadása vagy pedig rövid kivonata annak, 
amit a pogányság már régen tudott vagy előkészített. 
Egyideig voltak olyan tudósok, akifi a legkomolyabban 
azt hitték, hogy ügyünknek hasznos szolgálatot tesznek, 
ha azt állítják vagy bizonyítgatják, miszerint az Isten fia 
által tett kinyilatkoztatás titkai szórói-szóra benfoglaltat-
nak az ősrégi pogány hitben és annak istentiszteletében. 
Ezek nem is gyanították, hogy ezzel Krisztus müvét fe-
leslegesnek jelenték ki s azt természetfölötti jellegétől 
megfosztották. A kereszténységnek ellenségei előmunká-
lataikat hatalmukba keriték és az azok által egyengetett 
uton a szentély ellen rohantak. Az egy isteni lényről való 
előbbi fogalom, hála a haladásnak, az ujabb korban 
annyira tisztult, hogy a kereszténységnek az Istenről való 
tanához nemcsak hogy semmit sem kell hozzáadni, hanem 
azt a pogányság hosszas tökéletesbülése eredményének 
kell tekintenünk. 

Erre alig szükséges felelnünk. Kik azok, akik a régi 
vakmerő bálványhitet megtisztították és mit csináltak be-
lőle? Ezek voltak először az álbölcsek, akik Protagoras 
vezérökkel éppoly valószínűnek tartották, hogy van Isten, 
mint azt, hogy nincsen.5) Szívesen megengedjük, hogy 
némelyek közülök nem voltak oly érzéketlenek és hidegek, 
mint ez a tudós szószátyár és czivakodó egyén. De hogyha 
az álbölcsek legjobbjai, mint Prodicus is, az istenekben 
semmi más magasabbat nem ismertek, mint a kenyér 
tápláló anyagának, a bor jó izének, a tűz jótékony hatá-
sának jelképét, ugy könnyen felfoghatjuk, hogy mit 
nyerhetett a vallás a haladásból, amelyet a pogányság 
készitett elő ezeknek az úgynevezett bölcselők kezei kö-
zött. Az itt tekintetbe jövő második osztályt Euhemerus 
sé követői képezik. Ami ezeket illeti, ezek bizonyára a 
legutolsó forrását képezik egy megtisztított vallásosság-
nak. Hiszen Kallimachus már az ókorban méltán szájhős-
nek és az istentelen könyvek kihordójának nevezte ennek 
az iránynak alapitóját. Ennek a felekezetnek vallását az 
istenek és minden vallásos hitnek gúnyolása képezte, 
mire természetesen a régi hitregék bő alkalmat adtak. 
Büszkesegük abban állt, hogy szükségtelen és túlságos 
tanultság leple alatt az isteneket ravasz emberi csalókká 
és üres természeti jelenségekké aljasitsák. Ezután jönnek 
a stoikusok, kezdetben alig többek, mint durva anyagel-
vüek s később bevégzett pantheisták, kik minden vallási 
hitből és életből teljesen kivetkőztek. Ezek a Krisztus 
idején annyira elharapódzott világistenitésnek harczosai, 
akik bensőleg hitetlenek, külsőleg pedig minden vallás-
alakhoz simultak és mindenik tetszett nekik. Végre az 
epikurok. Ezek iskolája azok között a bölcseleti iskolák 
között, melyek a pogányságnak utolsó korszakában a 
főszerepet játszották, a legvallásosabb. Epikur mind tu-
lajdonképpen a deismusnak atyja. Ez legalább még hitt 
egy igaz és valódi istenségben, habár a világból annyira 
száműzte is, hogy az embereknek nem volt szükségök 
tőle félni. Nem szükséges kutatnunk, hogy mily komoly 
gondolkozású és életű volt. Követőiről ugy sem beszélünk. 

Ez ama négy theologiai rendszer, amely a régi idő-
ben a görögöknél a vallásujitást kezelte. A keresztények 

5) Plutarch, De placitis philosoph. 1, 7, 1. 
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ezeknek iskolájában mindent megtanulhattak volna, csak 
vallásosságot nem. És mint állott Róma? Mi itt az úgy-
nevezett müveit embereknek vallásos nézeteiről beszélünk. 
Varró és Scävola voltak, akik a rómaiaknál éppúgy vál-
lalkoztak a vallásjavitásra, mint egykor a görögöknél a 
fentemiitett bölcseleti felekezetek. A két legnagyobb római 
theologus majdnem olyan álláspontot foglalt el, minőt a 
stoikusok képviselnek. Ezek háromféle vallást különböz-
tetnek meg: a költők, az állam és a bölcselők vallását. 
Azonban mindenki mindhárom vallást egyformán gyako-
rolhatja. Ha a költőket olvassa vagy szinházban van, 
miért ne találja örömét a népvallás regéiből előadott 
gyalázatosságokban ? Ha pedig az állam azt kivánja, 
áldozzon minden aggály nélkül Jupiternek, ha nem hisz 
is benne. Mint bölcselő és mint müveit ember személyét 
illetőleg jól tudja, hogy Jupiter nem egyéb, mint a világ-
törvények részére kiadott üres szólam és azért mindenki, 
aki minden hiten tulteszi magát, mindennek daczára el-
mondhatja, hogy hisz benne.6) Ezek a vallásbölcselők igy 
nyilatkoztak Tényleg tehát nagyon kényelmes, nagylelkű, 
szabadelvű vallás, ha nem valódi gúnyja a vallásnak, itt 
még vallásról beszélni. Mert egész jogosan mondja Cicero, 
hogy ezekben a rationalista vallásjavitókban nyoma sincs 
a vallásosságnak.7) 

Ilyen volt akkor a müveit néposztálynak vallási 
állapota. Ez a tisztítás a vallásból épp annyit hagyott 
hátra, mint az ujabb kornak rationalizmusa. Ebből a 
szellemből az alacsonyabb osztályba természetesen kevés 
jutott. Ez ugyan nem lett volna baj. Ahelyett azonban, 
mint Cicero bizonyítja s a történelem tanúsítja, a köznép 
a pogányság utolsó korszakában szívósabban, vadabbul, 
türelmetlenebbül ragaszkodott a pogánysághoz s annak 
minden kinövéseihez, mint azelőtt.8) Augustus politikájá-
jának erőssége éppen abban állott, hogy a templomot 
újra visszaállította, a régi istentiszteletet előbbi fényében 
megújította és ily módon az államszervezetnek alapját 
képező államvallást visszaállította.9) 

Es ez, egyrészről a teljes istentelenség, másrészről 
a legveszélyesebb bálványimádás képezte volna a keresz-
ténységnek kezdetét, vagy mi több, virágzását ez idézte 
volna elő ? Olyan emberek tehát, akik sem istenségben, 
sem igazságban többé nem hittek, vagy akik most még 
nagyobb fanatismussal ragaszkodtak egyes istenségekhez, 
minő Aphrodite, az istenek anyja is, ezek az emberek nem 
guny és boszankodással, hanem vigadó lelkesedéssel gon-
dolták volna ki a keresztény vallást? Ezt már magában 
véve nehéz elhinni és a történelem bizonyítja, hogy nekünk 
igazunk van. Az apostol, mint tudjuk, ennek ellenkezőjét 
tapasztalta. Es a világnak hitünktől való elpártolása még 
ma is azt bizonyítja, hogy az nem e világ szelleméből 
való és hogy semmi köze sincs ahhoz, amit a világ szeret 
vagy kitalál. 

A) Cicero, Nat. deor. 2, 2. V. ö. Merivale, Geschichte der 
Römer unter dem Kaiserthum. III. 581. 

7) Merivale, Geschichte der Römer IT, 368. 
8) Guèranger, Sur le naturalisme contemporain 36 ss. 357 ss. 
9) I Kor. 2, 2. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, decz. 28. Székes-fővárosi napilapjaink 
karácsonyi szereplése. — 

Mindenkor szomorúan veszem fel és még elszomo-
rodottabban teszem le a fővárosi napisajtó karácsonyi 
ünnepi számait. Nincs, csak egy igazi katholikus napi-
lapunk, a „Magyar Állam", a ki mind azt hirdeti, amit 
— mint a káté mondja — „Isten kinyilatkoztatott s 
az anyaszentegyház, hogy hígyjük előnkbe ad." A többi, 
bár némelyek gyönyörűen tudnak a vallásról, a kis 
Jézusról, a karácsonyi örömekről, a lelki béke kívána-
tos voltáról, a gyermekek tiszta ártatlan léikéiről, az 
emberszeretet édességéről és hatalmáról szónokolni, 
fecsegni, énekelni, versben és prózában, tulajdonképpen 
valamennyi csupán azt hiszi Krisztus vallásából, és csak 
azt tartja meg, a mi neki tetszik, a mi éppen alkalmi 
és opportunus. Vannak napilapok, a melyeknek csak-
n em minden szava, midőn a keresztény vallást érintik, 
valóságos szentségtörés vagy blasfémia, s ha nem ez, 
hát valami más, de égbekiáltó bün. — Például, a 
„Pester Lloyd", karácsonyi számában, karácsony 
ünnepére szólva, azt meri mondani, hogy Magyar-
országban az elkereszténytelenedés és vallástalanság 
ismeretes törvényjavaslataiban megnyilatkozott szabadelvű 
szellem „élő lelke a lettnek, mozgató ereje a levőnek, egyszerre 
tartalmú és alakja az egész nemzeti létnek", hogy az nem 
egyéb, mint maga — a „magyar néplélek". — A vele egy 
húron pendülő másik zsidó-szabadkőmüves lap, a „Pesti 
Hirlap", bűbájos fordulatokkal és szavakkal beszélve 
Jézus megjelenéséről, egyszerre csak azt vágja vigyorgó 
gunymosolylyal a hivő olvasó arczába, hogy ez az 
egész „megjelenés" csak „legenda", mesebeszéd, — 
„csodaszép költészettel körülvéve". Gondoljátok csak 
meg, olvasóim ! Ezt a lapot százan és ezeren olvassák, 
keresztények és katholikusok, s többet adnak rá, 
mint a legfenségesebb templomi szentbeszédre. Ki 
fogja ezeknek a lelkét meggyőzni arról, hogy Jézus 
vallása nem költészet, nem legenda, hanem élő 
nagy kincs, melyért a politikai életben élet-halál 
tusákat köteles az a keresztény ember vivni. — 
Éppen ily szentségtelen kézzel profanái a „Magyar Hir-
lap" minden vallási eszmét, minden keresztény gon-
dolatot, melyhez hozzányúl. Neki „szentek szentje" az 
állami élet, s ő dicsőséget a kis i-re degradált „isten-
nek" csakis a hazaszeretet engedelmével és „nevében" 
tud szavazni fel a „magasságos égbe". — A „Nemzeti 
Ujság"-ban b. Kaas Ivor szónokol szokott kenetességgel 
vezérczikkben is, „Napkeletnek ragyogó csillaga" czim 
alatt a Karácsonyi Tárcza élén is, a keresztény vallás 
mettett ; de ez egyszer igen vaskosan elvetette a suly-
kot és igen kirívóan elárulta az utóbbi czikkében az ő 
„infulás farizeusoktól" egyenesen Betlehembe „elmenő" 
protestáns szűkkeblű lelkét. Arról nem is szólok, hogy 
a lap vezérczikke alá a tárczát egy szabadkőműves 
páholymester irta. — A legjobbak legjobbika, a „Ha-
zánk" karácsonykor is csak a „rögét" siet megmen-
teni a nemzet lába alatt; hogy miképp borul be a 

i nemzet feje fölött az elkereszténytelenedés miatt a ha-



486 RELIGIO. 370 

ragos ég, azzal ő még karácsonykor sem foglalkozik és 
csak egy szerény „exhortatiót" dug be „melléklet" 
gyanánt szent karácsony napjaira keresztény és katho-
likus olvasóinak a kezébe. — A „Magyarország", 
nos, hát az is, nem lát Jézusban egyebet, mint 
politikai „reformator"-t, ki „szabadságot" és „test-
vériséget" — „igért." — És a legügyesebbek leg-
ügyesebbjében, kit igazán mindig csak az oportunitások 
vezérelnek, a „Budapesti Hirlap"-ban, maga „—ő", 
„II. Mellékletben" az elkereszténytelenedés egész ál-
lami akcziójában nem lát egyebet, mint csupán azt, 
hogy az „álladalom elszedi" az egyházak „hatásköré-
ből" azt, „a mit az emberek boldogitására magának 
szánt", vagyis csak azt szedi el szerinte az egyháztól 
az állam, a mi az egyházban állami eredetű volt, s 
ebből állna a magyar kulturharcz lényege, üirtelmetlen 
értelmesség, bárcsak igy állna a dolog ! Minthogy azon-
ban a „ — ő" czikkelyében a többi most mind igen 
szép, nem folytatjuk vele a tornát, hanem csak azt 
kérdezzük, mit gondoltok, hivő katholikusok, evvel a 
részben elkereszténytelenedett, részben csonka s béna 
kereszténységü sajtóval talpra állithatjátok-e a keresz-
tény és katholikus Magyarországot, — és ha nem, mi 
itt a teendő, itt a fővárosban, az ország fejében, mely 
az egész országnak adja, önti, árasztja, felerőszakolja 
— a gondolatokat és akcziókat ? ! Az ó- és uj év vál-
takozásának éjszakáján — álmodjatok erről!Boldog uj 
évet kivánok. ? ? 

Temesvár. Litschgi Mária Abundantia — Miasz-
szonyunkról nevezett szegény iskolanővér, a temesvár 
józsefvárosi anyazárda főnöknőjének életrajzvázlata: 

Litschgi Anna, zárdai nevén Mária Abundantia 
Strassburgban 1830. nov. 25-én előkelő családból szüle-
tett. A keresztény szellemű, gondos szülői nevelés mellett 
a szt. Domonkos-rend nőszerzetének tanitónői vezették 
első kiképzését, melyet midőn a család bádeni Ereiburgba 
költözött, az ottani Orsolya-szüzek kitűnő intézetének 
tanitónői folytattak. Jeles tehetségei, nagy örömére a szü-
lők és tanítónőknek, legszebb fejlődésnek indultak, ugy 
hogy 18 éves korában mint szellemileg és valláserkölcsi-
lég teljeseu kiképzett, a kor színvonalán álló műveltség-
gel biró hajadon, hagyta el az intézetet és tért vissza a 
szülői házba. A társadalmi életbe bevezettetvén, szüleinek 
állásához képest, magasabb körökben fordult meg, hol 
éles elméje és tapintatos magatartása már akkor általá-
nos feltűnést keltett. De a világ örömei és élvezetei ki 
nem elégíthetvén magasabbra törekvő szellemét, 1851. 
decz. 8-án Münchenben a „Miasszonyunkról nevezett isko-
lanővérek szerzetébe lépett, mely iránt mindig különös 
előszeretettel viseltetett. 

Szellemi fejlettsége s alapos ismereteinél fogva nem 
kellett sokáig a tanitónői pályára készülnie. Egy év múlva 
fényes sikerrel állotta meg a tanítónőképző intézetben a 
képesítő vizsgálatot s mindjárt azok sorába vétetett föl, 
kiknek beöltöztetése a szerzetbe már a legközelebbi alka-
lomra kitüzetett. 

De áldozatkészsége most nehéz próbán ment keresz-
tül. Ugyanis az iskolanővérek szerzete Bajorországban 

gyorsan elterjedt, a tagok pedig kevés számmal voltak, 
és még ezeket is itt-ott a halál ritkította, ugy hogy a 
megüresedett állásokra be nem öltözött tanítónőket kel-
lett alkalmazni. Igy történt ez Orb nevü helységben is. 
Az itt megürült tanitónői állásra az iskolanővéreknek 
akkor még élő alapitónője Litschgi Anna szerzetes-jelöltet 
rendelte ki, és ez, bár a beöltöztetés reményéről egye-
lőre le kellett mondania, még is a legnagyobb készséggel 
fogadta és teljesítette a rendeletet. Működésének ezen első 
évében már kiváló bizonyítékát adta vezetői képességé-
nek. Tapintatos eljárásával az orbi iskolánál fenforgó 
akadályokat elhárította, s nemcsak a szülők és gyerme-
kek szeretetét és bizalmát, de a hatóság teljes megelége-
dését is kiérdemelte. 

Hosszú, de türelmes várakozás után végre csak 
1857. aug. 15-én jutott a beöltöztetéshez. A novicziátus-
ban töltött egy évi próbaidő után 1858. aug. 22-én tette 
le az örökös szerzetesi fogadalmat. 

Most már mint fogadalmas szerzetesnő folytatta 
működését a nevelés és oktatás terén ; — de nem Bajor-
országban, hanem hazánkban, és pedig Temesvárott a 
belvárosi elemi leányiskolákban. Ugyanis boldogemlékü 
Csajághy Sándor csanádi püspök felhívására a rend ala-
pitónője és egyetemes főnöknője hat önként vállalkozó 
iskolanővért küldött a temesvári elemi leányiskolák ellá-
tására. Köztük volt a lelkes Litschgi Mária Abundantia is. 

Az iskolanővérek első lakhelye a régi Reck-féle ház 
szűk és egészségtelen helyiségeiben volt. Más alkalmasabb 
helyről kellett tehát a nővéreknek gondoskodniok. Jólte-
vőjük és támaszuk, Csajághy püspök, 1860-ban elhalá-
lozván, magukra voltak hagyatva. De azért nem csügged-
tek el. Abundantia tanácsára 12,000 frtnyi kölcsönt vet-
tek fel, hogy a szükségessé vált házat felépítsék, mely 
1863-ban el is készült. Ez az a ház, melyben jelenleg a 
belvárosi nővérek és növendékeik laknak. 

1868-ban lett Abundantia nővér az egyetemes fő-
nöknő intézkedése folytán a temesvári iskolanővérek fő-
nöknője. Mint ilyen, a mai napig nemcsak az anyaház 
számos ügyeit biztos kézzel, gondos körültekintéssel, buz-
gósággal és erélylyel vezeti, hanem az idő folytán külön-
böző helyeken, ugy mint: Temesvár-Gyárvárosban, Per-
jámoson, Lippán, Oraviczán, Verseczen, Szegeden, Lúgoson, 
Becskereken, Földeákon, legújabban Temesvár-Mehalában 
és a váczi egyházmegyei Kis-Kun-Majsán megnyitott és 
az ő felügyelete alá tartozó fiókházakra is kiterjeszti 
gondjait. 

A szegény és elhagyatott árvák sorsán segítendő, 
JBonnas Sándor néhai csanádi püspök Abundantia főnöknő 
kérelmére alapította meg 1872-ben a temesvár-józsefváros1 

leányárvaházat. 
1881-ben az anyaház a belvárosból a Józsefvárosba 

tétetett át, az ugyancsak Bonnaz Sándor püspök bőkezű-
ségéből fölállított nagyszerű zárdai épületbe. E palotának 
belső berendezése a főnöknő gondoskodásának köszönhető. 

Ezen uj működési téren a főnöknő mindenekelőtt 
egy kedvencz eszméjét törekedett megvalósítani, t. i. a 
kisdedek számára ovodát állítani. Mivel azonban erre az 
anyaház épületében hely nem volt, 1885-ben megvette az 
anyaház szomszédságában a Bauer-féle szegletházat tágas 
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»dvarával és nagy kertjével — és ezen a telken csahamar 
felépítette az ovodát. A földszinti épületnek 4 kényelmes, 
világos, tágas tanterme van. Került az egész 11,387 írtba, 
mely összeghez Bonnaz püspök 4000 írttal járult. 

Egyre nagyobbodván az elemi népiskola tanítványai-
nak száma, mivel az anyaház helyiségeiben már nem 
fértek el, Abundantia főnöknő a rend megtakarított fillé-
reiből ugyanazon „Bauer'-féle telken, a plébániai temp-
lommal szemben, 1890-ben egy igen szép és impozáns 
kétemeletes népiskolát építtetett a külső leánytanulók szá-
mára, mely 50,000 írtba került 

1890-ben megvette a főnöknő a szomszédos Bersu-
der-féle házat, mely a szükséges átalakításokkal és a belső 
berendezéssel együtt 26.000 frtba került. Itt nyitotta meg 
1891-ben „a háztartási tanfolyamot*, melyben az isko-
lákból kikerült felserdült leányok nyerik gyakorlati képe-
sítésüket a háztartás minden ágaiban. 

Minthogy pedig a bennlakó leánynövendékek számára 
kijelölt helyiségek (internátus) már régóta elégtelenek 
voltak, Abundantia fönöknő ezen a bajon is segítendő, a 
főépülettel kapcsolatban 1892-ben palotaszerü uj mellék 
épületet emelt és annak termeit rendeltetésüknek megfe-
lelőleg igen czélszerüen felszerelte. Ez az épület a felsze-
reléssel 45,000 frtba került. 

Régóta táplált óhaja volt a főnöknőnek, hogy az 
iskolába járó leányok számára alkalmas templomot állítson, 
mert a plebánia-templom, melyben a felnőttek sem fér-
nek el, a nagyszámú leánysereg (körülbelül 1400) befo-
gadására elégtelennek bizonyult. E nemes óhaját 1893 ban 
kezdé teljesíteni. Jelenleg a kéttornyú csinos és ízlésesen 
berendezett templom Isten segítségével és Abundantia fő-
nöknő áldozatkészségéből s más jótevőknek közreműkö-
dése mellett már készen áll és csak arra vár, hogy ünne-
pélyesen felszenteltessék és a használatnak átadassék. 

Ugyanezen év (1894.) nyarán eddigi vállalatainak 
mintegy betetőzésére a felsőbb leányiskola számára nagy-
szerű kétemeletes házat épittetett a templom és az anya-
ház közt fekvő telken, és azt az oktatás fokozott igényei-
nek megfelelően szándékozik a jövő évben berendezni. 
Ugyanekkor a háztartási épület szűkebb helyiségeit is 
kibővitteté., 

Erdemeinek sorozata ezzel még nem végződik. Mint-
hogy az anyaház összes lakóinak (nővérek, jelöltek és 
növendékek körülbelül 300) anyagi ellátása nem csekély 
feladatát képezi a főnöknő mindenre kiterjedő gondosko-
dásának, e czélból 1878. és 1880-ban a Majorok külvá-
rosban összevásárolt néhány kisebb házat a hozzájuk tar-
tozó nagy kiterjedésű kertekkel. Itt a nővérek és növen-
dékek üdülésére nyalarót és gazdasági épületeket emel-
tetett. Ezen épületek egyik részében a virágzó majorság 
van elhelyezve, a másik része pedig a nagy kerttel és 
szabad levegőjével a beteges vagy gyengélkedő nővérek, 
jelöltek és növendékeknek tartózkodására szolgál. 

Mindezekből kitűnik, hogy Litschgi Mária Abun-
dantia főnöknő, mióta hazánkban az iskolanővérek élén 
a vallásos és hazafias nevelésnek és oktatásnak különféle 
irányban elágazó nagy és fontos ügyét szolgálja, minden 
tekintetben bámulatos tevékenységet, közérdekű czéljainak 
valósításában minden nehézséget leküzdő szívós kitartást 

és fényes eredményekben gazdag, á'dásdus működést 
fejtett ki. 

VáCZ, 1894. decz. 12. A kathol. kör és Schuszter 
Konstantin megyés püspök. (Vége.) — 

Azonban a sorsunkat bölcsen intéző gondviselés aka-
ratából ugy történt, hogy az isteni és emberi dolgok, 
köz- és magánügyeknek amaz általánosan fölfordult 
állapotában, melybe a szerencsétlen 1848. után honunk 
is jutott, a példás szerzetest, a sokoldalulag művelt̂  
méhszorgalmu férfiút, aki imádsággal az Urnák szol-
gált, tudományossággal és a fiatal sarjadéknak, melynek 
nem csupán oktatója, hanem egyúttal életvezére is tudván 
lenni, képzésével a hazának munkált földicsőitésén, — a 
nevelői tiszt befejeztével,1855-ben már az Isten dicsősége s 
az emberiség igaz javának élt Kunszt József, a nagy alapit-
ványairól nevezetes kalocsai érsek főegyházmegyéjének 
papsága közé sorozta... Schuster Konstantin nehéẑ szivvel 
távozott a piarista-rendből. Hiszen őt, akinek emlé-
kezete ott mindenkor tiszteletben marad, már mint 
szépreményű szerzetes-növendéket, majd mint hitbuzgó 
áldozópapot, a családok szép reményeinek javán fáradó 
lelkes tanárt és ildomos kartársat őszinte bizalom, sze-
retet és becsülés környezte boldogitóan. De engednie 
kellett a magasabb intézkedésnek neki, akit baja-városi, 
nagyon rövid tartamú, káplánkodás után szentszéki 
jegyzővé, majd érseki titkárrá, könyvtárossá nevezett 
ki székhelyén főpásztora és ily módon a maga közve-
tetlen közelébe vont, hogy igy éles eszét, gyakorlatias 
érzékét és egyház kormányzati képességeit hasznosít-
hassa. És Schuster, ki minden erejét, összes tehetségeit 
azon fontos kötelességek teljesítésére forditá, melyek 
rá most várakoztak, — e minőségben, hol az egyház-
megye-igazgatásnak egész gépezete, melynek kerekeit 
immár ő is mozgásban tartá, föltárult előtte, renkivüli 
szorgalma, körültekintő tapintata, finom modorával és 
általános műveltségével, bokros érdemeket szerzett és 
nagyon megkedvelteté magát érseke előtt. A miért is a 
a jóságos főpásztor, Kunszt, a példás papi jellem, törhetet-
lenhűség és ernyedetlen kitartás elismeréseül őt, jóllehet 
alig 9 évet töltött még a kalocsai egyházmegyében, 1865-
ben királyi kegyelem útján, főkáptalana tagjává nevez-
tettek i. . . Ezzel az előléptetéssel a magasabb papi méltó-
ságok ösvenyére ért, nem igen állapodva meg addig, 
miglen Isten kegyelméből az egyházi méltóságok tel-
jét el nem nyerte. . . A kanonokságban, a hol Schuster 
szintén a szigorú pontosság és lelkiismeretesség által 
tűnt ki, bőven osztogatá az egyház és haza javára 
tudománya és tapasztalatainak gazdag kincseit, — élénk 
tevékenységet fejt vala ki. . . Jelesül, mivel nagy tehet-
sége és £oha lankadni nem tudó munkássága keve-
selte a káptalani rendes működést, még a főmegyei 
népiskolai tanügy érdekében is buzgólkodott... Ezután 
egymást érték nála a kitüntetések, melyekkel fárad-
hatatlan és közhasznú tevékenysége miatt elhalmoz-
ták. . . Nem ő kereste azokat, hanem azok őt. Igy 
nemsokára a sz. Pálról nevezett bácsi prépostságot nyerte, 
majd pedig érsekmegyei főtanfelügyelő lőn. Ezen 
mind előkészültsége, mind hajlamainak megfelelő állá-
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sában, egyéb hivatalos dolgainak kellő elvégzésével, 
a nagy terjedelmű főmegyének népiskoláit kivétel nél-
kül mind meglátogatván, a tanitók fáradozásait folyto-
nos figyelemmel kiséré és méltánylá, sőt a közvetlenül 
tapasztalt állapotokról kimerítő, tüzetes jelentést is tőn 
az érseki hatóságnak. . . Nagylelkű pártfogójának 
Kunsztnak, és az utánna kinevezett, de halálos beteg-
sége miatt be sem igtathatott, hirneves Lonovics József-
nek elhunytával, 1867-be Haynald Lajos ülvén b. Asztrik 
örökébe, Schuster sokoldalú képzettsége és SZÍVÓS munka-
erejével annyira megnyerte e lángeszű főpapnak is 
teljes bizalmát, hogy még az összes gazdaság-ügyeinek 
vezetését is ráruházta. . . Ő pedig, kinek nem volt 
munka, melyet örömmel nem végez vala, nem volt 
kötelesség, mely rá nézve teher lett volna, éles sze-
mével rögtön föl tudta födözni azon eszközöket, melyek 
valamely czél biztosabb elérésére alkalmazásba veendők, 
— e súlyos állással járó teendőknek nagy erély s eszély-
lyel, ritka gyakorlati érzékkel, az érseki birtokokat 
virágzóbbakká téve, — a legsikeresebben felel meg. . . 
Komoly hivatalos és hivatásos munka között folya 
már le a kalocsai főkáptalani kananokságban közel 12 
évi időszak Schuster Konstantinnál, a ki igazán „nihil 
actum credens, dorn quid superesset agendum", folyvást 
foglalkodott. . . Komolyan, avval az odaadással, áll-
hatatossággal és következetes kitartással, a mely a 
hivatását felfogó férfinak sajátja, vétetett nála az élet 
föladata, főleg ha a kötelmek teljesítése és a jó példa-
adás jöttek szóba. . . Es e pihenést nem ismerő buz-
gósága elhatott a király trónjáig, a ki az erények és 
eredmények, különösen az egyház-kormányzatra való-
ságának és e téren elismert érdemeinek tekintetéből 
őt még előkelőbb állásra, az apostoli utódság püspöki 
székének magas méltóságába, nevezetesen a b. e. 
Perger János halálával megüresedett kassai egyház-
megye élére állította 1877. máj. 16-án, hogy a kapott 
sz. hatalommal a népek megszentelésére, ideig és örök 
üdvének éber munkálására éljen. 

A ptispöki-kar tagjainak sorába jutván immár, az 
egyházirend teljét ugyanazon esztendő szept. 23-án 
megható szertartások között Haynald Lajos kalocsai 
érsek kezéből, Schopper Gry. rozsnyói és Schlauch L. 
szathmári püspök segédkezése mellett, elnyervén, életét 
egészen jegyese, egyházmegyéjének szánta, ritka tehet-
séggel, fáradni nem tudó szorgalommal és a neki sajátos 
kitartó erélylyel töltvén be, nemcsak szorosan vett 
hivatásának minden ágát, de azonkívül, az egyénit a 
közjónak mindenkor feláldozni kész önmegtagadással, 
amily sokféle, épen oly üdvhozó munkásságot fejtvén 
ki... Igazán apostolt külde az ég Schusterben Kassának, 
aki, néhány évi püspökösködése alatt, szigorú, gondosan 
utánlátó, takarékos és okszerű gazdálkodásának gyü-
mölcseiből, sok ezerre vágó adományozásai és alapít-
ványaival nevét a gyönge javadalmazásu s ezért sok-
nemű szükséggel küzdő egyházmegyének szegény, de 
derék papjainál, kiknek nyomasztó anyagi helyzetén 
atyailag érző szívvel könnyite, valamint hivei között 
örökre emlékezetessé tevé ; a ki segítette a kevésbbé ellá-
ott hitközségeket, szorgoskodott uj iskolák fölállítása és 

jó karban tartása, szellemileg, és lehetőségig anyagilag, 
való emelése körül ; áldozott a nönevelő-intézetekre, me-
lyeknek igazi koronáját képezi az Eperjesen, hol különö-
sen égető szükség volt rá, fejedelmi bőkezűséggel létesí-
tett és csakugyan párját ritkító, a hazafias angol-kisasszo-
nyokra bizott leánynevelőintézet, — kegyadományaival 
árasztotta el a valóban rászorulókat s a jótékonyság 
ezernemü cselekményeit gyakorolta mindenütt, hol azt 
egyesek vagy testületek igazi jólléte kívánja vala. 
Az ő irgalmas cselekedeteit, melyeknél nem csupán az 
anyagi erő veendő tekintetbe, melyre Schuster Kon-
stántin nem csekély nélkülözés, szorgoskodás utján tőn 
szert, hanem az eszélyesség is, melylyel azokat gyako-
rolta, — ezer ajkak hirdetik; az ő érdemeit ezerek magasz-
talják, az ő kegyelmessége miatt ezerek szivében 
fogamzik meg az őszinte tisztelet adója, az ő emléke 
ezerek meg ezerek keblében marad meg Kassa egyház-
megyének területén,... az ő társadalmi, valláserkölcsi, 
nemzetművelődési fensőbb érdekekre hozott áldozatait, 
melyekről hallgat a krónika, — angyali kezek jegyezték 
be az élet könyvébe. Pedig nem is oly sokáig ült a 
kassai főpásztori széken, hol bölcs, okos és fejedelmileg 
bőkezű, önzetlen szeretetü, jótékony eljárása, főpapi 
és hazafiúi fényes érdemei őt a szt. István király jobbjáról 
nevezett, vagyis a Szentjobb bold. Szűz valóságos 
apátságához juttatták, illetőleg a belső titkos taná-
csosok és a Eerencz-József-rend nagy-kereszteseinek 
diszsorába emelték. 1886. nov. 13-án ugyanis ő fölsége, az 
egyházi és hazafiúi erényeket mérlegelő I. Ferencz József 
Schuster Konstantint más, súlyosabb, főpapi méltóságra 
hivta meg, a b. e. Peitler Antal J. halálával elárvult váczi 
püspöki széket adományozván neki, aki már birta azon 
kellékeket, melyek az apostoli álláshoz szükségesek, 
és aki nagyobb munkakör betöltésére meg a nehezebb 
terhek elviselésére is elő volt készítve. Kineveztetése 
lelkesedett örömet keltett, melyet a keblekben főleg 
Schustcrnek az előbbi állomáson való hitbuzgalmát, az 
Isten dicsőségét, a rábízott nyáj lelki és testi üdvét félté-
keny gonddal eszközlő működése, kipróbált hatalmas te-
hetsége, de szentséges Atyánk meg a koronás fejedelem 
föltétlen bizalma is, mint a kimagasló érdemeknek, melye-
ket még folyton szerez, fényes bizonyítéka, — fokozott. 
Neve, emelkedett szelleme, a minden emberi nagyság 
szilárd alapja, tiszta jelleme, kitűnő szorgalma, ismeretes 
volt széles e hazában, és a váczi egyházmegyében 
különösen biztató reménysugarakat lövelt mindazok 
szivébe, akik az utolsó idők mostoha viszonyai miatt 
már-már aggódni kezdtek... És most ne kívánja a nyájas 
olvasó, hogy tüzetesen foglalkozzunk a váczi megyét 
1887. apr. 14. óta az Ur választottaként kor-
mányzó Schuster Konstantin püspöknek, kinek nevé-
nél alig jegyzi föl valakiét Klio vésője ragyogóbb 
betűkkel ez egyházmegye évkönyvének táblájára, — 
gazdag érdemeivel. Hiszen úgysem követhetnök, már a 
rendelkezésünkre álló tér szükvolta miatt sem, a kiváló 
egyháznagyot, aki erejének teljében szent hivatalának 
terheit folyvást viseli, főpásztori uj állomása sok 
ágazatu munkálkodása áldásos intézkedései között min-
den nyomon. Csupán csak azt mondjuk, hogy az igaz hit 
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és őszinte vallásos meggyőződés nem maradhatott tet- } 
tek nélkül. Életerős fa az, mely rendesen szép gyü-
mölcsöket is terem Î1) Innen van, hogy sokat tőn az 
üdvös czélokra evangeliumi szeretettel áldozni mindig 
kész Schuster Konstantin váczi püspök, ki mielőtt ez uj 
megyéje jövedelmeiből még egyetlen egy fillért sem 
kapott, első bérmautjában, Kecskemét, Félegyháza és 
Hód-Mezővásárhelynek, leánynevelő intézetekre közel 
200.000 frtot adott, — nagy lelke, még többet kiván tenni j 
nagy szive, az egyház és haza osztoznak a drága zsák- | 
mányban... Isten egyedül tudja, az fogja ktllőleg méltá-
nyolni is a nagy áldozatokat, melyeket Jézus Krisztus 
halhatatlan jegyese, a kath, egyház hitéleteért, az em-
beriség közjaváért, a mennyei zsámolyhoz lerak . . . 
Isten látja nemes szivének óhajait, ismeri szándékait, 
megszámlálja fáradalmait és küzdelmeit, azért adta is 
rá termékenyitő áldásait. Vácz is, miként Kassa nagy 
hálával tartozik Istennek, hogy tőle Schuster Konstan-
ft'wban angyali főpásztort kapott, a ki nagy dolgokat cse-
lekedett, templomok, zárdák, iskolák, nevelő- és árva-
házak, gazdag, jótékony alapitványok . . . neki köszönik 
létöket. . . Az ő cselekedetei hangosan szólnak : „Lau-
dent eum in portis opera eius".2) 0, ki, a saját kedvte-
lése és kényelmére úgyszólván semmit sem adva, dús 
jövedelmének közepette, személyére nézve, apostoli sze-
génységben él, és gazdagságában Isten sáfárául tekinti 
magát, a végből, hogy fölöslegéből másokat elégitsen 
ki és boldogitson ; ő, ki, elve levén: „Non potest quis-
quam bene vivere, qui sibi tantum vivit" ; oly korban, 
mely üdvét csak az élvek hajhászásában keresi, s ma-
gasabb, szellemi czélokra á̂ldozni alig tud, — önmeg-
tagadás és nagy fáradsággal gyűjtött vagyonát a leg-
fönségesebb ügyeknek — a minden ország támasza s 
talpkövének,3) t. i. az igaz valláson alapuló tiszta er-
kölcs és nevelésnek oltárára teszi, hogy, mig illatozó 
füstje magasztalja Istent, a ki a jéghideg napokban is 
hevesen dobogó sziveket teremtett, addig a legkéső 
kor ájtatoskodói és növendékei benső kegyelettel emle-
gessék meg, a kik nekik legnagyobb, mert szellemi 
jóltevők valának és követésre méltó, épületes példájukon 
hasonló nagylelkűségre buzduljanak . . . Igénytelen so-
rainkat, melyekkel a lelkünk legmélyebb talaján fakadt 
igaz tiszteletünket akartuk kifejezni, azon imaszerű 
fohászszal zárjuk be : „Áldja meg a kegyelmek Istene 
Schuster Konstantint, a váczi egyházmegyének korban 4) 
és érdemekben előhaladott püspökét, a ki viharedzett 
karjaival bizton tartja a pedumot és tapasztalatainak 

!) Máté 7, 18. 
2) Prov. 31, 31. 
3) V. ö. Berzsenyi D. „A magyarokhoz". 
4) Schuster Konstantin ő excellentiája az isteni Gondviselés 

ama nagy kegyével is dicsekedhetik, hogy immár félszázados 
áldozópapságát is megülhette 1890-ben egész csöndben, minden 
ünnepeltetést és fényt tervszerüleg kerülve, mutatván be arany-
miséjét a Mindenhatónak; elmélyedve szivének örömében, könyes 
szemekkel ada hálát Istennek ama malasztokért, melyekben őt 
ötven esztendeig részesiteni kegyeskedék, miután már 1889. év 
meghozta neki az apostoli királynak a vaskorona-rend első osz-
tályú jelében üdvözletét, melynek tolmácsa b. Orczy Béla minis-
ter volt. 

kincstárából meriti parancsait, üdvös rendeletit, — még 
hosszú és boldog élettel, erő-, egészséggel, hogy meg-
valósíthassa minden nemes szándékát; szentelje meg 
az ö szolgálatában töltött főpásztori életének, mely a 
jótékony alkotások oly gazdag csoportját adván át a 
történelemnek, nevét már is halhatatlanná tevé, — 
alkonyát, kisérje és koronázza legszebb siker minden 
működését5) ; ha pedig majd napszámának ideje betölt, 
nyújtsa neki munkabérét ott fönn ama hű szolgák szá-
mára félre tett csillagkoronában, a kik másokat az üdvös-
ség ösvényén, a valláserkölcsi örök elvek és magasz-
tos keresztény eszméken sarkalló tanitásnak fénye és 
dicső példájuk oly hivogatóan vonzó erejével vezettek !"6) 

Dr. Csősz Imre. 

London, decz. 14. A miből a magyar nemzet s a 
magyar politika, bizony-bizony, okidhatna! 

Mult hónapban volt itt megválasztása a school 
boardnali, a nagy iskola-tanácsnak, melyre az angol 
állami hatalom, nehogy az emberek egyéni szabadsá-
gát, közoktatásügyi államomnipotencziás monopolium-
mal, agyonkinozza és elnyomorítsa, az iskola-ügy s a 
közoktatás elvi és gyakorlati gondozását hagyni szokta. 
Miről volt e mostani választásnál szó ? Kimondhatat-
lanul nagy dologról. Arról, hogy elszakadjon-e az 
angol nemzet iskoláiban, tehát jövőjében, a keresz-
ténységtől vagy nem: azaz: „vájjon benmaradjanak-e 
a kereszténység- tanai a nyilvános (állam által favori-
zált) iskoláiban, vagy nem." Az elkereszténytelene-
dés kopogtatott, mint Jövő", az angol nemzet szivén. 
Csak mint „jövő", nem ugy mint Francziaországban a 
nagy forradalomkor, mikor az istentelen állam a gyer-
mekek lelkét is lefoglalta állami monopoliumnak ; nem 
ugy mint Magyarországban, hol törvényjavaslat van 
a magyar állam, a magyar nemzet jelen elkeresztény-
telenedésének szabadságáról már ! S ugyan mit tett 
az angol nemzet szive, mit tett London? Mit felelt 
az elkereszténytelenedésre csábitó gonosz seductor-
nak, a ki körüljár a földön, mint „leo rugiens", ke-
resve, hogy kit s mely nemzetet nyeljen el — előbb : 
— mint felelt az angol nemzet? 

A katholikusok nyiltan és határozottan a vallásos 
oktatás fentartása mellett léptek sorompóba. Azokból 
a statisztikai adatokból, melyeket erről a nevezetes 
választásról a sajtó most állitott össze, világosan ki-
tűnik, hogy a vallásos közoktatás hiveinek győzelme 
az elvallástalanodás, az elkereszténytelenedés hi vei 
fölött valóban nagyszerű. 1.600,000 választó közöl 
1.512,000 választó szavazott az ifjúság keresztény 
nevelése és tanitása mellett, mig az elkereszténytele-
nedés iskolájára csak 94,000 szavazat esett. Nagy 
elismeréssel vannak még protestáns-körök is az irhoni 
püspökök iránt buzditó közbelépésökért. Az irhoni 
püspökök ugyanis mindjárt a választási liarcz kezde-
tén észrevették, liogy több irhoni képviselő és ujság-
iró, az angol liberálisokká! való szövetséges viszo-

5) V. ö. Lonovics J . Archaeologia. 
6) Dániel 12, 3. 
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nyuknál fogva, magukat kötelezetteknek tartják ezek-
kel menni az iskola-tanács megalakításában is. Az irhoni 
püspököknek sem kellett több. Pásztorleveleket adtak ki s 
honfitársaikat a hamis politikai tekintetek miatt való 
elfajulástól visszariasztották. Mert a katholikus irek 
csakugyan hallgattak főpásztoraik szavára és a válasz-
tásoknál a Vaughan bibornok által lengetett keresz-
tény- és katholikus hűség zászlója mellett sorakoztak. 

Róma, decz. 24. A pápa szózata a karácsonyi szent 
ünnepek és az uj évforduló alkalmából. — 

Tegnap, 23-án, Urunk születése napjának antivigi-
láján, a bibornokok felvonultak a Vatikánba, hogy ő 
szentsége elé terjeszszék a karácsony és uj év alkalmából 
hódolatukat és jó kivánataikat. Déltájban jelent meg a 
szent atya, nemes udvara kíséretében, a trónteremben, a 
hol leülvén, meghallgatá a következő üdvözlő beszédet, 
melyet Monaco La Valletta bibornok, a szent Collegium 
dékánja olvasott fel : 

Szentséges atya ! 
Midőn a bibornokok szent Collegiuma ez apostoli 

trón körül sz. Joakim napján állt koszorúban, szentséged 
nagy tetszését nyilvánitá a fölött, hogy az Oltáriszentség 
iránt az egész egyházban szembetűnően érezhető az élő 
hit és buzgóság fölserkenése. Már akkor föltettem ma-
gamban, hogy karácsonyi üdvözlésünk tárgyául a hitnek 
és áhítatnak ezt a fölserkenését fogom választani. 

Es valóban, a Megváltónk születésében meghozott 
isteni jótétemények, állandóan éreztetik éltető hatásukat 
a földön, hála az ő valóságos jelenlétének a legméltósá-
gosabb Oltáriszentségben. 

Ama jótétemények között kétségkívül a legnagyobb 
vala az Anyaszentegyház alapítása, mint olyan intézeté, 
a melyen át egyedül nyílik ut a mennyországba s a mely 
egyúttal itt ezt a földet is igazi czivilizáczióval és békes-
séggel teszi termékenynyé : a miből világosan következik, 
hogy az Oltáriszentség iránt felpezsdülő hitéletből és buz-
góságból az Anyaszentegyház sorsa iránt is jó reménye-
ket lehet meríteni, ÜJS azért a szent Collegium szentséged 
előtt örömét és üdvözlését nyilvánitja az iránt, hogy 
szentséged pápaságának kezdete óta az az eucharistikus 
kongresszusok világi gyülekezése, mint a melyet sűrűn 
tartva, lángra lobbantották a szentségben rejlő Jézus sze-
retetét szakadatlan buzdításban és támogatásban részesül-
tek. A szent Collegium ennek kapcsán reménynyel várja 
és kivánja, hogy szentséged napjaiban mindenfelé győzzön 
a katholikus Anyaszentegyház és vele az igazi műveltség 
és polgárisultság terjedjen és virágozzék fel minden nép 
körében s adjon igazi békességet minden nemzeteknek. 
Viszonzásul a szent Collegium szentséged apostoli áldá-
sát kéri. 

Erre az üdvözlő beszédre ő szentsége a következő 
beszéddel válaszolt:1) 

Szivünknek megfejelő és jól eső jó kívánatost fe-
jezett ki imént magához méiíó dékánjának ajkain, a b-
bornokok szent Collegiuma vl örvendetes karácsony szert 
ünnepének közelgő uj felvirradisa alkalmából. Mi ped—. 
hálás szívvel fogadva a jó kivánatokat szemünket a vi'ág 
Megváltójára szegezzük, alázatosan kérve őt, azokra a 
magasztos hittitkokra való tekintetből, melyeket ünne-

l) Mind a két beszédet az „Osservatore Romano"-ban meg-
jelent eredetiből maga a szerkesztő fordította. 

I pelni fogunk : erősítse meg a szent Collegium jó kiván-
I ságait kegyesen és hallgassa meg azokat teljesen. 

Eme jó kivánatok közt nagy tetszéssel állapodunk 
meg annál a gondolatnál, mely nekünk azt kivánja, hogy 
meglássuk a keresztény műveltség és polgárosodás terje-
dését és virágzását a népek között, hogy lássuk az Isten 
országának növekedését a földön. Ennek a fenséges czél-
nak, a melyben, ha jól itéli meg valaki, megbecsülhetet-
len javak vannak összefoglalva, éppen ennek a fenséges 
czélnak szenteljük már több mint három lustrum óta 
apostoli gondjainknak legjava részét. S az ég áldása va-
lóban gazdagon áradt ki reánk, s ez az ég áldása uj 
biztatás nekünk reményre és bátorodásra. A mi mai sza-
vunk főleg a vallásos hitnek amaz üdvös, jótékony hatása 
fölserkenésére vonatkozik, a mely előttünk támadt és kü-
lönféle nemzetekben egyaránt jelentkezik Ezek a nemze-
tek már századok óta élvezték a hit kedvezéseit és annak 
igen kiváló jótéteményeit. Hanem aztán később, mintegy 
meghazudtolására a hit ujjászülesztő működésének, nem 
féltek azt megsérteni és ugy venni, mintha soha ŝm is-
merték volna. Most, az isteni gondviselés intézkedése 
folytán, annyi csalódás, annyi szerencsétlenség után, és az 
egyre növekvő erkölcsi és társadalmi veszedelmekből 
okulva, ezek a nemzetek gondolkozásba kezdenek jönni 
és immár kezdik belátni azt, mily óriás érzéketlenség — 
nem törődni Isten országával, sőt annak megvetésére ve-
temedni. Látják e nemzetek, hogy valamint egyesek ugy 
államok is, hiába okoskodnak, hogy jólétet, boldogságot, 
tökéletességet érjenek el, mert azt nem érik el, hacsak a 
teremtett mindenség alkotó fentartó és czélra segitő Iste-
nében nem keresik. Látják ezek a nemzetek, hogy el-
vetve az Istenbe vetett hitet, sem a kötelesség tudata, 
sem a polgári erények épségben fenn nem állhatnak ; lát-
ják, hogy a törvények és azoknak szigora nem elégsége-
sek a lelkeknek mértékbe szorítására s a tömegek féken 
tartására, sőt inkább csak még jobban felmérgesitik azokat. 

A dolgok ily ragyogó világosságánál, ki ne látná 
be. mily fölöttébb szükséges most, hogy mindnyájan egy 
szívvel-lélekkel működjünk közre, hogy a keresztény hit-
nek ez ébredése és felpezsdülése szabadon terjedjen és 
erővel teljesen behatoljon a köz- és magánélet minden 
lüktető ereibe ? Oh igen is ! Kapja meg az Isten ismét az 
őt megillető tiszteletet (riabbia Iddio l'onor suo), melyet 
oly alacsonyan semmibe vettek az emberek ! hangozzék 
tisztelettel említve az ő neve a törvényhozó testületekben. 
a tudományok palotáiban, a nevelés és tanítás intézetei-
ben, a társulatokban, a családokban; és, a ki azt hivatal-
ból köteles megtenni,2) adja vissza az Isten nevének tisz-
teletét a hadseregnek, az iskoláknak, a műhelyeknek, a 
népeknek, ki Isten után szomjúhoznak. Igy gyökeret verve 
az Istenben való hit és a társadalom egészen az ő szel-
lemétől áthatva, ime az ember, mintegy uj életre születve, 
magasabb czélra törekszik, biztosan halad a legmagasabb 

Oh, vajha a mienkben is ! A szerk. 
-) Ki lehetne ez más, mint a király, a ki hivatalból köteles 

a kereszt tiszteletének s a kereszten függő Isten-ember imádásának 
védelmére, ha kell fölszentelt kardját is, hüvelyéből kirántani. 

A szerk. 
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igazságok kutatásában, minden kitelhető műveltséggel 
diszesiti körül magát, nemes erényekre lelkesedik, a me-
lyek, mig őt tökéletesitik a földi élet bírására. Es ez a 
czivilizáczió, ez a műveltség és a polgárisultság az, me-
lyet az embereknek az emberré lett Isten Fia szerencsé-
sen meghozott. 

Hanem ön, bibornok ur, a bethlehemi titokból, kiváló 
ajtatosságánál fogva, szives volt minket átvinni szent ol-
táraink titkához. Emlékeztetett az Oltáriszentségre, a 
melyen éppen nem egyéb, mint a keresztény élet össz-
pontosító és éltető tényezője s méltán az egység, a béke 
és szeretet szentségének nevezhető, mert valóban az. Em-
lité azonkívül az Oltáriszentséggel foglalkozó kongresz 
szusokat is, melyek a szentség tiszteletének uj életre kel-
tésé ?el és előmozdításával foglalkoznak. Mi mindezek, 
hogy igy történnek, szivünkből örvendezünk ; és nagy 
lelki vigasztalásunkra szolgál, valahányszor ezekre a kon-
gresszusokra visszagondolunk, melyeket mi mindig pár-
toltunk, s melyeket az utóbbi esztendőkben több nemzet 
körében tartottak. Emlékezetes ezek között a jeruzsálemi, 
azé a kiváltságos, páratlan városé, mely e szentség ala-
pításának eseményekben gazdag tanúbizonysága ; aztán itt 
a mi Itáliánkban, az, mely előbb ott Nápolyban, aztán, 
mely nem rég, ott Turinban volt, nagy fénynyel és ünne-
pélyességgel megtartva ; és most az, a melyre, társainak 
példájával vetekedve, Milano városa készül. Nagyon he-
lyes : a hála és elismerés követeli, hogy halmozzuk fel 
az Oltáriszentség kimondhatatlan titkában rejlő Isten em-
ber ellen elkövetett bántalmak jóvátevésének eszközeit ;s) 
de egyúttal nekünk embereknek is nem csekélyebb szük-
ségünk van arra, hogy bizalommal forduljunk Hozzá s az 
isteni irgalom bőséges kiáradásaért esedezzünk Előtte. 

Most pedig viszonzásul ama szeretettel teljes érzel-
mekre, melyeket a szent Collegium táplál személyünk 
iránt, mi az isteni gyermektől minden kívánható javak 
bőségés kívánjuk neki, és reá, valamint az itt jelenlevő 
püspökökre, főpapokra és más jelenlevőkre, apostoli ál-
dásunkat adjuk, 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 

A „Magyar Állam" felhívása. 

Nagy időket élünk, még nagyobbak, még nehezebbek 
fognak következni. A katholikus összetartás erősítésére és 
az összhangzó katholikus tevékenységben is jogosult egyéni 
jellemek és akcziók iránt való tisztelet irányadó tanusi-
sitására melegen ajánljuk székes-fővárosunk egyedüli katho-
likus napilapjának következő előfizetési felhívását : 

„Kínos fájdalomnak fojtó zokogása remegteti meg a 
szentek szentjének kárpitait, a hit őrei együtt siratják 
a néppel az egyház megaláztatását. 

3) Ezzel ki van mondva Magyarország számára is, Istentől 
felavatott ajkakon, az ébresztő szózat — eucharistikus kongresszu-
sok tartására. Hol éri annyi bántalom a templomainkban rejtőző 
Isten-embert mint nálunk, ebben az irtóztatóan káromkodó ország-
ban, s hol éppen ez évben ellen — kovácsolják Isten és Krisztus 
az ég ostromlásának felségsértő törvényeit és javaslatait ? ! 

A szerk. 

Onönhibáink, szervezetlenségünk, késedelmezéseink, 
sőt mondhatjuk, kishitűségünk hozták reánk a veszedelmet. 
Tanuljunk azért a vereségből, tanuljunk küzdeni, és meg-
tanulunk győzni ; tanuljunk akarni, munkálkodni és akkor 
régi dicsőségébe állítjuk vissza az Urnák romba döntött 
oltárát. 

A magyar katholiczizmus politikai egységének meg-
alkotására, szellemi erőinek egyesítésére a Gondviselés a 
kath. sajtót és annak élén a „Magyar Allam"-ot rendelte, 
hogy egyek legyünk lélekben, hitben, az akaratban és a 
munkában. 

A „Magyar Állam" teljes erejével, barminczöt évnek 
tapasztalatával, mocsoktalanul megőrzött lelkesedésével 
hivja, kéri a magyar katholikusokat, hogy megvonva támo-
gatásukat az idegen bálványok előtt áldozó liberális és indif-
ferens sajtótól, egyesüljenek velünk a szent hit védelmében. 

Es mert lapunk terjesztésével a kath. elveket ter-
jesztik, az igaz ügy diadalát munkálják elvbarátaink, 
kérjük őket, nyissák meg az ajtót a „Magyar Állam" előtt 
a nyilvános olvasóhelyiségekben, szerezzenek uj előfizetőket, 
mentsék meg a liberális és indifferens sajtót támogató 
rokonaik, barátaik lelkét az által, hogy a liberális lapok 
nyújtotta méreg helyett a katholikus igazságok ismeré-
sére vezessék a nemzetet. 

A katholiczizmus erőinek egybegyűjtése az első fel-
tétele a győzelemnek, ezért igaz ügyünk diadaláért, zász-
lónk alá hívjuk a magyar katholiczizmust. 

A „Magyar Állam11 szerkesztősége, 
Előfizetési feltételek : 

Egész évre . . . . . . 20 frt 
Félévre 10 „ 
Évnegyedre 5 „ 

Ezen rendes előf. feltételeken kivül nyújtja a kiadóhivatal 
továbbra is a már évtizedek óta fenálló kedvezményt, hogy a szű-
kebb ellátásuak évi 16 frton, a káplán, a tanitó, növ.-papok évi 12 
frton is megrendelhessék a lapot. 

A kiadóhivatal tisztelettel kéri mindazokat, kiknek 
előfizetési idejük most lejár, hogy azt a hó végével ösz-
szetorlódó teendőink között könnyen előfordulható zavar 
elkerülése s a kezelés könnyebbsége végett is mielőbb 
megújítani és a hirlapközvetitő intézetek, a könyvkeres-
kedések általi közvetítést, melyek óriási levonásokat tesz-
nek, mellőzni méltóztassanak. 

A „Magyar Állam " kiadóhivatala.11 

IRODALOM. 
= Egyházi szt. beszédek Bourdaloue é s Massi-

lon nyomán. Nagy nyolczadrét, 257á iv. Az egyházi év 
minden vasárnapjára iartalmaz egy egy sz. beszédet. E 
két hatalmas tranczia szónoknak eszmékben gazdag, szi-
gorúan következetes, kiválóan tanulságos, de nagy terje-
delmű beszédeit gondos tanulmányozással egy félórás 
beszédekké olvasztottam össze. Kapható Szalay Sándor 
székesegyházi hitszónoknál Szatmárit. Ára fűzve 2 frt, 
vászonkötésben 2 frt 30 kr. (e. e. s ) Az ünnepi sz. be-
szédek a jővő év elején fognak megjelenni. 
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V E G Y E S E K . 
*** A király tanácskozik; az egyliáz imádkozik! 

Ős Budavárában az ősz király tanácsot ül az ország kivá-
logatott főbb embereivel, mi történjék az ország dolgá-
val. A király lelke érzi, hogy a felelősséget egymaga nem 
képes elviselni. Tanácsokat kér, hogy a tanácsosok lelki-
ismeretével megossza királyi lelkének a terhét. Mihelyt 
névsoruk teljes lesz, közölni fogjuk a kiváló férfiak név-
sorát kik Magyarország sorsa fordulásának, elkeresztény-
telenedésének vagy keresztény hitben és hűségben való 
maradásának fordulatáért Isten és a világitélet előtt a 
királylyal a felelősséget megosztani vállalkoztak. A politi-
kusok vitatkoznak és ármánykodnak ; az egyház imádko-
zik ; az Isten várakozik : várja Magyarország állami hatal-
mának visszaborulását a szent kereszt elé. Vajha ne hiába 
várjon ; mert akkor jaj lesz nekünk az ő haragja előtt ! 
A hegytetőkön tűnik fel legelőször a felkelő nap fénye ; 
ott érnek legelőször földet az égnek villámai is ! 

— Yaszary Kolos bibornok Magyarország berczeg-
primása háromszorosan emlékezetessé tette ez idén azt, 
hogy a szent karácsonyt az ország szivében tölti. Tete-
mes összegeket és adományokat osztatott a szegényeknek ; 
karácsony napján a koronázó Boldogasszony templomában 
maga pontifikált és az év utolsó napján estve 5 órakor 
maga mond hálaadó és buzdító szentbeszédet. 

— Dr. Schlauch Lőrincz, nagyváradi biboros püs-
pök, a karácsonyi ünnepek alkalmából ezer forintot ado-
mányozott jótékony czélokra. A biboros adományát a 
nagyvárad-bihari nőegyesület, a papnevelő-intézet, a szent 
Vincze-intézet, a Nagy Teleky-utczai apácza-zárda, az 
Orsolva-szüzek zárdája, a v.-velenczei apácza-zárda, az 
Erzsébet árvaház, a tanitóképző-intézet, a szent József-
intézet és a nagyváradi tüzoltó-egyesületek között osztot-
ták szét. 

— Megszűnt kath. lap. A „Népiskolai Tanügy" 
czimü hetilapot annak tulajdonosa, Katinszky Gyula, 
újévtől beszünteti, minthogy a Szent-István-Társulat 1895. 
elejétől saját kiadásában „Népnevelő" czimmel egy kath. 
tanügyi lapot indit meg. Kitűnő szolgálatokat tett. 

— Az „Ungvári Katholikus Kör" igazgató választ-
mánya szavalattal, énekkel, zenével egybekötött felolvasó 
estéket rendez, és pedig a következő napokon és helye-
ken : 1894. deczember 26-án a gör. kath. tanítóképző 
nagy termében, 1895. január 13-án saját helyiségében, 
1895. február 2-án a gör. kath. tanitóképző nagy termé-
ben, 1895. február 25-én saját helyiségében, 1895. márczius 
17-én ugyanott, 1895. márczius 31-én a gör. kath. tanító-
képző nagy termében; melyekre a kör tagjait, (az 1-sőre 
3-dikra és 6-ikra családtagjaikkal együtt), tisztelettel meg-
hívja. A felolvasások délutáni 5 órakor kezdődnek. 

— Szabad legyen katholikus laptársainkat testvéri 
szeretettel felkérni arra, hogy a keresztény katholikus 
hitünkért folvó nagy harczban legszentebb ügyünk, dog-
máink ellen harczoló szabadelvű lapok terjesztéséhez 

hirdetések és ajánlások közlése által való hozzájárulásukat 
szüntessék meg. mert ez, ha tudva és akarva történik, 
kooperáczió formális az illető lapok keresztény hűtlensé-
gének a bűnében. 

— Richard bibornok párisi érsek f. hó 27-én tar-
totta 50 éves papi jubileumát. Hivei ennek emlékezetére 
oltárt épitenek a montmartrei nemzeti fogadalmi templom-
ban. XIII. Leo pápa pedig külön ez alkalomra kelt gra-
tuláczióval lepte meg a szent aggastyánt, felhatalmazva őt, 
hogy aranymiséje napján pápai áldást adhasson liiveire. 

— Országos katholikus nőegylet. A székes-fővárosban 
a katholikus hölgyek körében mozgalom indult meg 
egy „Országos katholikus nőegyesület" alakitására. 
Az egyesület főczélja: a vallásos érzület ápolása és 
fejlesztése a társadalom minden rétegében, a közerköl-
csiség hanyatlásának meggátlása, a katholikus vallás 
dogmatikus elveinek lelkiismeretszerü megvédése, a 
vallásos érzület gyakorlása terén buzgolkodó szegé-
nyebb sorsú özvegyek és árvák támogatása és egyéb 
oly jellegű jótétemények gyakorlása, melyeket az egye-
sület intéző kara esetről-esetre hivatása körébe esőnek 
fog tartani. Czélja továbbá: a stagnáló katholiczizmust 
társas estélyek és felolvasások utján életre éleszteni és 
akczióba hivni. A szervező bizottság egyelőre csakis 
az előkelőbb polgári nők köréből alakult meg ; a szer-
vezés bizonyos mérvű sikere után azonban a mágnás-
hölgyeket is felszóütanák a csatlakozásra. Védnökül 
József' kir. herczeg nejét, Klotild kir. herczegasszonyt, 
vagy Mária Teréziát, Károly Lajos kir. herczeg nejét 
óhajtják megnyerni. A szervező-bizottság már nagyban 
gyűjti az aláirásokat. (Hazánk.) 

— A józsefvárosi templom orgonája. A művésziesen 
restaurált józsefvárosi templom számára a főváros 
uj orgonát szándékozik készittetni. Az orgona költsé-
gét 6000 forintban állapították meg és szállitása iránt 
pályázatot hirdettek. Beérkezett négy ajánlat, ugy 
mint: Ország Sándortól Budapestről, Angster Jánostól 
Pécsről, Hromadka Vinczétől Temesvárról és Rieger 
testvérektől Jagerndorf-ból (Szilézia). Az ajánlatokat 
Gerlóczy Károly alpolgármester elnöklete alatt egy 
zeneértőkből összeállított ad hoc bizottság vette bírá-
lat alá, mely bizottság Gerlóczy határozott ellenzése 
daczára a magyar iparosok ajánlatainak mellőzésével 
a Rieger testvérek, sziléziai orgonakészítők ajánlatát 
fogadta el, illetve ezt ajánlja a tanácsnak elfogadásra. 
Reméljük, hogy a tanács tulteszi magát a zeneértő 
urakból alakult bizottság javaslatán és a külföldi ajánlat 
mellőzésével, jó hírnévnek örvendő valamely honi pá-
lyázót fog az orgona készítésével megbízni. Miért ne 
tudnánk mi itthon orgonát készíteni? 

Szerkesztőségi telefon. 
Fiume. S : Elfogadom. — Máriafi : Meglesz. 
Boldog u j évet kivánunk pártolóinknak, olvasóinknak, mun-

katársainknak, jóakaróinknak mind közönségesen. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Brainay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1894. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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