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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio44 1894. I. félévi folyamához. 

Vezéreszmék és Tanulmányok. 
1894. Szeri. 1. 
Magyarország püspökeinek együttes főp. körlevele. 1. 
A polgári házasságjogi tvjavaslat. Dr Surányi J. tói. 1, 2, 3. 
Imádkozzunk mert nagy események elé megyünk! Hahne-

kamp Gy.-től 3. 
Üdvözlet és Votum az első országos katholikus nagy-

gyűléshez. Szerit. 4. 
Mane, Thecel, Phares. H. 4. 
Az első országos kath. nagygyűlés lefolyása jan. 16-án. 

Yaszary bibornok, Esterházy M. Móricz gróf, Poda, 
Rajner apátok, dr Haydin, dr Otocska, ifj. Zichy János 
gróf, id. Zichy Nándor gróf beszédei, táviratok, hatá-
rozatok, Te Deum stb. Szerb. 5, 6. 

Az első országos kath. nagygyűlésnek hatása alatt. Szerb. 7. 
A congrua rendezése. 7. 
A püspökök és más nagy javadalmasok képviselőinek 

értekezlete. 7. 
Az országos congrua-bizottság első ülése. 7. 
Jókai és a biblia. Zelestyeitől. 8, 9. 
Bizalmi szavazat gr. Zichy Nándor urnák s csatlakozás az 

országos kath. nagygyűléshez a győri egyházmegye kis-
béri alesperesi kerülete részéről. 8. 

A budapesti Oltáregyesületnek Emlékirata ft. Lévay Imre 
kegy. t. r. főnök úrhoz Trautwein Nep. János elhunyta 
alkalmából. 10. 

Az esztergomi főmegye uj böjtrendje. 10. 
Szeretet és szigorúság. Zelestyeitől. 11. 
Valami a papnevelésről. Egy régi plébánostól. 11, 12. 13. 
Magyarország katholikusságához ! Szerb. 12. 
Magyarország létalapjainak inogása. Szerb. 13. 
A javadalmas szerzetes-rendek emlékirata a Congruára 

való megadóztatásuk ellen. 13, 14, 15, 16, 17. 
Litterae Apostolicae De Nazarethanae Domus centenario 

sexto. 14. 
Dicsérő levél, melynek kíséretében XIII. Leo pápa a fenti 

Brevét kiadta. 14. 
Hittanárokat a gymnáziumokba ! Dr Reindl i2.-tól. 15, 16. 
Decretum Beatificationi et Canonisationis ven. Servi Dei 

Antoni Grassi. 15. 
A szabadelvüségről. Szerb. 17, 18, 19. 
A hgprimás a kötelező polgári házasságról szóló tvjavas-

lat ellen. Dr Kohl Medárd levele azon vád ellen mintha 
a hgprimás a kormány radikális álláspontjának deferált 
vagyis kedvezett volna. 17. 

A hithagyó szabadelvű pártból való kilépés egy minta-
szerű katholikus megindokolása, Zsámbobréti József 
orsz. képviselőtől. 17. 

A kath. autonomia ügyében kiküldött vegyes bizottság 
ülése. 17. 

XIII. Leo pápa megkoronázásának évfordulóján ima. 18. 
Dr Tódor József beszéde a képvis. ház febr. 26-iki ülé-

sében. 18, 19. 
Középiskolai hitoktatásunk főbb bajai. JBuday Gerőtől. 20. 
Ugrón Gábor beszéde a képviselőház márcz. -7-iki -ülésében. 

20, 21. 
Hitoktatásunk hiányai és következményei. Dr Surányi 

J.-től. 21, 22. 
A káptalanokról, kanonokokról, t. kanonokokról sat. ka-

nonokság aspiránsairól pápai leczke és rendelet. 21. 
Asbóth János beszéde a képviselőház márcz. 9. ülésében. 

22, 23, 24. 
A legkeservesebb halál napja, mint a legrövidebb élet 

napja. Szerb. 23. 
Alleluja ! Telj es feltámadás, teljes halhatatlanság ! Szerb. 22. 

Szalay Károly beszéde a képviselőház márcz 5. ülésében. 
24, 25, 26. 

Sanctissimi D. N. Leonis D. P. Papae XIII. Jüpistola En-
cyclica ad Episcopos Polonos, 25, 26. 

Dr Posilovics György kir. kinevezést kap a zágrábi érsek-
ségre. 27. 

Kossuth temetése után az ország kath. papságához. Szerb. 27. 
Andreanszby Gábor b. beszéde a képviselőház márcz. 6. 

ülésén. 27. 
Kossuth, Deák és XIII. Leo pápa. Szerb. 28. 
Nagy István beszéde a képviselőház márcz. 10. ülésében. 

28, 29. 
Bartób Lajos beszéde a képviselőház márcz. 6. ülésében. 

30, 31, 32. 
Főm. és ft. Vaszary Kolos bibornok megnyitó beszéde 

a Szent-István-Társulat XLI. közgyűlésén, 32. 
Majer István emléke. Ünnepi beszéd. Dr Walter Gyulá-

tól. 33, 34, 35. 
Nm. és ft. Samassa József egri érsek beszéde a főrendi-

ház hármas bizottságának apr. 26-iki ülésében a pol-
gári házasságról szóló tvjavaslat ellen. 34. 

1894. Május havára. Ima Magyarország mennybeli Védő-
asszonyához. Êneb. Szerb. 35. 

A congrua-bizottság jelentése. 35. 
„Par excellence magyar vallás.8 36. 
A congrua-bizottság jelentése. 36. 
Főm. és ft. Vaszary Kolos bibornok beszéde a polgári 

házasság ellen a főrendiház május. 7. ülésében. 37. 
Hála legyen az Istennek! A 21 szavazattal kivivott máj. 

10-iki győzelemről jelentés. Szerb. 38. 
Főm. és ft. Schlauch Lőrincz bibornok beszéde a fő-

rendiház május 9-iki ülésében. 38. 
Dessewffy Aurél gróf beszéde a főrendiház május 8. ülé-

sében. 38. 
Veni Sancte! A Szent-Lélek malasztjának szükséges vol-

táról jelen küzdelmeinkben. Szerb. 39. 
Zay Miblós gr. beszéde a főrendiház máj. 8. ülésében. 39,40. 
Emlékbeszéd Majer István fölött, a pesti első bölcsőde-

egyesület máj. 10-iki gyászünnepélyén mondotta Nováb 
Lajos. 40, 41. 
A kath. sajtó befolyásának emeléséről hazánkban. Szerb. 

42, 43. 
A szabadelvű tvhozás tetteinek és helyzeteinek megbirá-

lása vagyis Ragályi Lajos beszéde a képviselőházban a 
polgári házasságról szóló tvjavaslat második tárgyalá-
sakor. 42, 43. 

A mi iskolai hitoktatásunk szemben a protestánsokéval. 
Rusztibusztól. 44, 45. 

Villányi Szaniszló bakonybéli apát életrajza. 44. 
Miben áll a valódi istenes élet és miben kell utánoznunk —_ 

a szentek példáit ? 44, 45, 46, 47. 
A betűk versenye. Üdvözlő előadás. Bubics Zsigmond kassai 

püspök ur tiszteletére Szerencsen. Paszlavszby Sándor-
tól, 46. 

A congrua-bizottság jentése, irányelvekkel. 47, 48. 
Testvéri szózat protestáns atyánkfiaihoz vallásbeli vissza-

egyesülésükről. Szerb. 48. 
Nyilt levél Szápáry Géza gróf, magy. kir. főudvarmester 

úrhoz. Szerb. 48. 
Mit kell tennünk? Népies beszéd a zsolnai kath. gyűlésen 

Dr Teleszby Józseftől. 49. 
Gróf Festetich Tasziló, a febér ló és egy tál lencse. Szerb. 49. 
Magyarország felforgatása. Szerb. 50. 
Máj. 10. és jun. 21. vagyis: Mi és kik és hogyan buktatták 

meg a keresztény Magyarországot? 50. 



A főrendiház czivilházasságos ölésének lefolyása f. hó 
21-én és 22-én. 51, 52. 

Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia 
Papae XIII. Epistola Apostolica. 52. 

Egyházi Tudósítások. 
a) Belföld. 

BeSZterCZebánya. Püspöki szózat a főpásztorok közös 
pásztorleveléhez bevezetésül. 7. 

Budapest. Nagy „ideák", nagy szavak, olympusi ködben. 
1, 2. — Jókai-jubileum bábeli eszmezavarral és Polónyi 
robbantó bombájával. 3. — Éljen az anarchia! 4. — 
Az országos kath. nagygyűlés folytatása. 8. — A ter-
vezett magyar „egységes" házasságjog. 10. — A szavazó 
gép. 11. — Apponyi Albert gróf állásfoglalása. 13, 14. 
— Tanuljunk a horvátoktól okos és előrelátó vallás-
politikát ! 14. — A gyermekek vallása a közoktatásügyi 
bizottság előtt. 15. — A budapesti érseki vikáriusnak 
mérsékletre buzditó levele. 16. A vegyes házasságokból szü-
letett gyermekek vallásának megállapítása a képviselőház 
közoktatásügyi bizortsásr előtt. 17. — „ Antikrisztiánizmus". 
Kass Ivor báró szózata. 17. — Még a „Munkácsy" képénél 
is nagyobb esemény. 18. — „Flagellum Dei*. 22. — Egy 
szellemóriás testi összeroskadása. 23. — Apponyi Al-
bert gróf Kossuth Lajosról. 24. — 1894. evi húsvéti 
emlékek. 26. — Jókai Mór beszéde Kossuth Lajos ra-
vatalánál. 27. — A lapok az ápril 12-iki szavazás ered-
ményéről. 30. — A vita és a szavazás vége a képvi-
selőházban. 30. — Mi lesz most a kötelező polgári há-
zasságról szóló tvjavaslattal ? 31. — A bib hgprimás 
Sz. Ist.-Társulati beszédének hatása. 32. — Utolsó sza 
vünk a világi kath. főrendekhez. 33. — Két dethroni-
záczió Magyarországban. 36. — A kötelező polgári 
házasság tvjavaslatának tárgyalása a főrendiházban. 37. 
— Visszapillantás a főrendiházban lefolyt szellemi csa 
tára. 39. — A kormányválság és eredményének kriti-
kája. 47. — Rampolla bibornok üzenete hazánk ma-
gyar katholikusaihoz. 48. — Eötvös Loránd báró kul-
tusz és kultur-programmjához nontok. 49. — Vissza 
az Istenhez! 50. — Isten ujja Francziaország felett. 51. 
— Három nap története. 52. 

Csanádi egyházmegye. Dessewffy püspök és az ezred-
éves kiállítás. 19. 

Eger. Barsmegye üdvözlő irata az egri érsekhez 20 éves 
érseki jubileuma alkalmából és az egri érsek válasza. 16. 

Esztergom. A bib. hgprimás bevezető és kisérő szavai 
Magyaország főpásztorainak együttes pásztorleveléhez. 
1 ,2. — Az uj év és a nagyböjt alkalmából főp. szózat. 
10. — Tisztelgés a bibornok hgprimásnál. 39. — Moz-
galom kath. tudomány-egyetem alapítása iránt. 44, 45. 

Esztergomi főmegye. A pozsonymegyei csekei zsidóleány 
conversiója 40. 

Erdélyből. A Kossuth-kultusz. 29. 
Győr. Fel az Istenhez! 1, 2. — F ő p szózat a kath. nagy-

gyűlésben való részvevésre. 1, 2. 
Gyulafehérvár. Felhívás Erdély katholikusaihoz az első 

országos kath. nagygyűlésben való részvevésre. 1, 2. 
Kalocsa. Az országos kath. nagygyűlés jelentőségéről a 

Kai. Néplap szózata. 3. — Az érsek pásztorlevele a 
közös főp. levél kíséretében. 4.— „A herczegprimás és 
a miniszterelnök." 19. 

Kalocsai főegyházmegye. Uj katholikus körök. 14. 
Nagytapolcsány. A király köszönete. 50. 
Nyitra. Püspöki bevezető a főpásztorok közös pásztor-

leVeléhez. 7. — A Nyitra és vidéke számára alakult Kath. 
Kör ünnepies megnyitása jan. 30-án. 12. — Hogv csi-
nálták ők ? 24. — A uagytapolcsányi kath. nagygyűlés. 47. 

Nyitrai egyházmegye. Ä zsolnai zászlóbontás. 41. 
Pannonhalma. Nagyböjti levél. 12, 13. 
PéCS. Főpásztori szózat a kormány valláspolitikája foly-

tán beallandó valláserkölcsi viharban tájékozásul és erő-
sítésül. 3. — A Kath. Kör alakuló közgyűléséről. 10. 

Pécsi egyházmegye. Szilágyi Dezső Baranyában. 29. 
Pozsony. A katholikus nagygyűlésről. 52. 
Szatmár. Buzaszentelés. 35. 

Székesfejérvár. A közös főp. levelet kihirdető püspöki 
szózat. 3, 4. 

Székesfejérvári egyházmegye. Üdvözlet, hódolat, hü-
ségfogadás az egyházmegye főpásztorához. 35. 

Szerencs. Uj csillag támadt Sárospatakon. 9. — A bér-
málás örömnapjai. 46. 

Szepesi egyházmegye. Főpásztori szózat Magyarország 
püspökeinek együttes főp.. leveléhez kíséretül. 7. 8. 9. 

Szombathely. A vasvármegyei róm. Kath. Kör alakuló 
közgyűlése. 50. 

Temesvár. A milleniumi történelmi kiállítás ügyében. 41. 
Ungvár. Tanítóképzőnk jubileuma. 49. 
Veszprémi egyházmegye. Kápláni fizetés. Egy kis con-

grua. 4. 
b) Külföld. 

Berlin. Egy szabadelvű tud. egyetemi tanár nyilatkozata 
a kötelező polgári házasságról. 32. 

Bruxelles. A miniszterválság vegéről. 26. 
Francziaország, Mgr Isoard annecyi püspök legújabb 

röpirata. 49. 
Freiburg. (Baden.) Janssen könyvének hetedik kötete és 

vértanú a nyolczadik kötetről. 1, 2. 
Köln. A luciferiánusok ördög-imádásának vallása Páris-

ban. 27, 28. 
Malines. Goossens bibornok-primás levele XIII. Leo pá-

pához. 41.—XIII. Leo levele Groossens bibornokhoz. 42. 
Nápoly. XIII. Leo pápa üdvözlése Capecelatro bibornokhoz 

Lignori sz. Alfonz életrajzának megírása alkalmából. 4. 
Németország. Vegyes hirek a német katkolikusok küz-

delmes életéről. 7. 
Páris. A párisi kath. tud. egyetem felirata a szentírási 

tanulmányokról szóló pápai encyklika alkalmából és 
XIII. Leo pápa válasza. 1, 2. — A notre-damei kon-
ferenczia-beszédekről. 17. — XIII. Leo állam és egy-
ház közt való béke-politikájának legújabb fényes diadala 
a franczia nemzet körében. 21, 22. — Kath. és protes-
táns hitterjesztők. 25. — Papok és anarchisták. 33. — 
A legújabb összeütközés állam és egyház között. 45. 

Peru. XIII. Leo pápa válasza a limai püspöki konferen-
czia feliratára. 42. 

PoroSZ-LengyelorSZág. Lengyel katholikus nagygyűlés. 42. 
Róma. A római plébánosok hódolása és a pápa beszéde. 

10. — IX. Pius halálának XVI. évfordulóján. 13. — 
A filozófia müveléséről és tanításáról. 15. — A szent 
Collegium üdvözletére a pápa válasza. 19. — Vallás és 
anarchia. 21. — Katholiczizmus és protestantizmus. 23. 
— A szent kereszt. Feli hozzá! 25. — Pápai kineve-
zések. 26. — XIII. Leo pápa allocutiója a május 18-án 
tartott titkos consistoriumban. 43. — Parocchi bibor-
nok emlékbeszédéből IX. Pius fölött 51. 

Spanyolország. A katholikusok egyesülése. 42. 

Nekrológok. 
f Tőrőcsik József. 16. 
f Dégen Titusz. 16. 
f Soóky Gábor. 16 
f Prámer Alajos 41. 

A „Religio" Tárczája. 
A millenniumi ünneplés országgyűlésünk által tervezett 
sorrendje. 11. 
Certosa. Költ. Csicsákij Imrétől. 13. 
A zene. ünnepi költ. 18. 
f Letört virág. Költ. Bosty Kálmántól 46. 
Hogv kezdte Kneipp a kneíppolást ? 49. 
Sz. Bernárd egy ismeretlen leve. Dr Mihályfí Ákostól. 50. 

Egyházi Okmánytár 
A Pituk elleni ítélet szövege. 39. 
Az „élő rózsafüzér-társulat" győregyházmegyei igazgató-

ságának nyilatkozata és felhívása, 46. 
A zsidó vallás reczeptiója a képviselőház igazságügyi bi-

zottságának jelentésében. 47. 
Pituk Béla felebbezése ügyében a primási szentszék vég-

j zése. 50. 
* 



Katholikus Köztevékenység. 
Az első országos kath. nagygyűlés előkészítő bizottságá-

nak ülése és a nagygyűlés programmja. 1, 2. 
Katholikus gyűlés Nagyváradon. 12. 
Bizalmatlanság Fenyvessy Ferencz ellen. 12. 
Kath. mozgalmak Mármarosban, Muraközben, Székesfejér-

várott, Veszprémben, Liptómegyében. 12. 
Felhivás a kath tudósok III. nemzetközi kongresszusában 

való részvételre. 14. 
Magyarország lelki zarándoklása Lourdesba. 15. 
Püspöki konferenczia Budavárában. 32. 
A zsolnai kath. nagygyűlés programmja. 37. 
Katholikus nagygyűlés Zsolnán. 40. 
Beszámolás a lourdesi fogadalmi öröklámpára történt 

gyűjtésről Dr Való Simontól. 40 
Felhivás a nagytapolcsányi kath. nagygyűlésre. 43, 46. 
A zsolnai kath. nagygyűlés felhivása az esperesi kerüle-

tek utján Magyarország t. papságához. 48. 
Felhivás kath. gyűlésre Pozsonyban. 50. 
A pozsonyi kath. gyűlés programmja. 51. 

Kath. Nevelés és- Tanitásügy. 
A kath. alsó iskolák tanterveinek revideálására kiküldött 

bizottság ülése. 41. 

Katholikus Egyesületi Élet. 
A Sz.-I.-Tár. tud. és irodalmi osztályának üléséről, 4, 28, 30. 
Az Aqu. sz. Tamás-Társaság felolvasó gyűléséről. 4, 12, 

28, 46. 
A budapesti Kath. Kör rendkívüli felolvasó estéje az első 

országos kath. nagygyűlés alkalmából. 5, 6. 
A Sz.-I.-Társulat igazgató választmányának üléséről. 8. 
A pécsi Kath. Kör alakuló gyűlése. 9. 
A nyitrai Kath. Kör első ünnepélyes gyűlése. 9. 
A budapesti Kath. Kör nagyböjti felolvasásairól. 12. 
Irányeszmék az Aqu. sz. Tam.-Társaság tagjaihoz a felöl 

vasásokról. 13. 
A Sz.-I.-T. XLI. rendes nagygyűlése. 26, 29, 36, 32. 
A budapesti Kath. Kör V". rendes közgyűlése. 26. 
A budapesti páli sz. Yincze-egyesület közgyűlése s negyed-

százados ünnepe. 31. 
Dr Kisfaludy A. Béla jelentése a Sz.-I.-Tár. XLI. rendes 

nagygyűlésén. 33, 34. 
A katholikus szellem a tanítókban. Elnöki megnyitó Dr 

Steinberger Ferecztől. 36, 37. 
Nehrebeczky György beszéde az ungvári Kath. Körben. 40. 
Kath. Kör Kalocsán. 41. 
Vasvármegyei Kath. Kör. 41. 
A Szent-Imre-egyesület zárógyülése. 46. 

Irodalom. 
Két uj kath. lapról („Szt.-Gellért" és „Kath. Egyházi 

Zeneközlöny") 1—2. 
Patisz-Hiibner, Jézus szentséges szíve, oktató imádságos 

könyv. 1—2. 
Pázmány Péter összes műveinek kiadásáról. 8—14. 
Emlékkönyv, kiadja a kassa-egyházmegyei növ. papság 

magyar egyházirodalmi iskolája. 8. 
Urbán T. Tuvenalis, A haldokló apa végrendelete. Nagy-

böjti beszédsorozat. 8. 
Dr. Mihályfí Ákos, A katholikus társadalomról. 8. 
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1894. 
A mi segítségünk az Ur nevében ! 

Az Ur nevében, ki az eget és földet alkotá ! 

Mikor Droste-Vischering kölni érseket el-
fogták, mint igazi nagy emberhez illik, el nem 
csüggedt, hanem imázva felkiál tot t : „Hála legyen 
az Istennek, már erőszakot használnak!" 

A dolognak értelme az, hogy mikor üldözi, 
sanyargatja, Isten elleni cselekedetekre erősza-
kolja a világ az egyházat: akkor az Isten több 
malasztot, több erőt áraszt ki hiveinek lelkébe, 
s ha kell még maga is kiszáll a síkra ellensé-
geivel szemben. Mert aki az egyházzal ellenke-
zik, az az Istennel jő ellenségességbe. 

Krisztus Urunk el nem hagyja a megváltott 
emberiséget végképp soha. Velünk van a világ 
végezetéig. Csak néha mintegy aludni látszik, 
mialatt vészszel és halállal fenyegető hullámok 
hánykodtat ják az egyház sajkáját . A kicsinyhi-
tűek ilyenkor megijednek; félnek az elmerülés-
től ; félteni kezdik az egyház sajkáját is. Mi lesz 
velünk ? Mi lesz a katholikusságból? Mi ! ? . . A mit 
az Isten akar, a ki a vihart reánk bocsátotta, 
hogy gondatlanságunkból és puha kényelmessé-
günkből felrázzon s hozzá fordulni s a hozzá 
vezető u ta t izzasztó munkával és harczczal biz-
tositani megtanitson! A mi alvásunk miat t alvó 
Istenségünk segélykiáltásainkra s z i n t é n felébred ; 
parancsol a hullámoknak; megerősiti az egyház 
hajójában levőknek a hitét, s kiküldi őket a 
világba, hogy hirdessék: az Ur keze kitárult 

Magyarország felett ; a magyar katholikusság 
nem halt meg, hanem él, és dicsőiti az Istent a 
nemzetek szine előtt ! 

Oh 1894! Hányan óhaj tot tak a te napod 
felkelését látni : és nem láthat ták ! Tied a ma-
gyar katholikusság újjászületésének hajnala; te 
vagy e várva-várt újjászületésnek kezdő éve! Az 
egyházat, a vallást fenekestől való felforgatás 
fenyegeti. A sokáig aludt katholikusság kezd, 
mint egy óriás, minden tagjában, az egész or-
szágon végig, megmozdulni. Az Isten szelleme 
kiáradt föléje, s a csontokba élet kezd bevo-
nulni. 

Az életet keltő isteni riadó főpásztoraink 
testvéri összefogással kiadott pásztor-levelében 
szól az országhoz és minden egyes fiáboz. „Sur-
gite, qui dormitis!" Keljetek fel katholikusok, s 
támadjatok — bottal ellenségeitekre? — nem, 
— uj hitéletre ! Ez fogja meghóditani, megnyerni 
ellenségeitek lelkét; ez fogja megmenteni Ma-
gyarországot! A jövő az igazságé. 

1894, az együttes főpásztori körlevél éve, 
légy üdvözölve te, uj életünk, szabadságunk, 
nagy alkotásokra hevülő lelkesedésünk hajnalá-
nak éve ! íme mozog már az egész ország ; min-
denütt talpra kel a katholikusság szine-java. 
Néhány nap még csak, és együtt lesz az első 
országos katholikus nagygyűlés, az ország székes-
fővárosában, az ország szivében, megmutatni, 
hogy élünk és — élni akarunk, s azért élni is 
fogunk, mi katholikusok, e hazában ! 

1894, az első katholikus nagygyűlés gond-
1BF Mai s z á m u n k k é t iv vagyis 16 oldal. 

A hétre eső két ünnep miatt' a"szerdai és szombati számot együtt adjuk. 



'2 RELIGIO. 

viseléses nagy éve, légy áldva tőlünk mind-
örökre ! 

Oh boldog újév, csak a hol tak nem érzik a 
te tavaszi fuvollásod balzsamos ih le tését ! 

Is ten, népek Istene, segits meg ebben a 
nagy esztendőben ! 

Magyarország püspökeinek 
együttes főpásztori körlevele. 

Krisztusban szeretett Testvéreink és Híveink! 
A szorgos és szeretet tel jes gond, a melyet 

Krisztus Jézus, Szentegyházunk is teni Alapi tó ja 
kö te lmünkké t e t t , hogy ha lha ta t lan lelketek örök 
üdvét munkál juk és szentséges jegyese, a kath . 
Anyaszentegyház jogainak védelmére ke l jünk : 
hozot t minket , főpásztora i tokat a nemzet drága 
ereklyéjénél, Szent Is tván honalkotó k i rá lyunk-
nak áldást osztó dicsőséges szent Jobb jáná l ösz-
sze, hogy e nehéz időben tanácskozzunk a sérel-
mek orvoslása fölött , a melyek szent Is tván 
kirá lyunk legdrágább örökségén, kath . vallásun-
kon, már eddig is e j t e t t e k : ka thol ikus vallásun-
kon — mondjuk — a melylyel pedig, midőn 
vele népét a szent kirá ly megajándékozta , az 
ország fennál lásának, boldogságának s dicsőségé-
nek egyedül biztos a lap já t r a k t a l e ; hogy ta-
nácskozzunk a veszélyek e lhár i tása fölött , a 
melyek ama sérelmek folytán kathol ikus lelkiis-
mere teknek a lkotmányi lag is biztosi tot t szabad-
ságát s ha lha ta t l an lelketek üdvét a jövőben 
még inkább fenyegetik. 

Ismeretes ugyanis, hogy a kath . Egyház 
hosszabb idő óta nehéz védelmi küzdelmet viv 
oly sérelmes intézkedés ellen, a melyre oko t 
nem szolgál ta tot t s mely hitelveinkbe, Szent-
egyházunk Istentől nye r t jogaiba s a lelkiisme-
re t szabadságába ütközik. Ezen sérelmes intéz-
kedés nem ismeri el a vegyesházasságban élő 
szülőknek azon jogát, hogy gyermekeiket a ka-
tholikus vallásban neveltethessék. 

S m e r t a mélyen megszomor i to t t kathol ikus 
szivek e súlyos sérelem felett fe l ja jdul tak s mer t 
lelkipásztoraitok, megemlékezve az apostolok 
szent t an i t á sa és példájáról , hogy inkább kell 
engedelmeskedni Is tennek, min t az embereknek, 
katholikus papi kötelmükhöz hiven e sérelmes 
és jogtalan intézkedéstől, minden rá juk ró t t 
bünte tés daczára az engedelmességet megtagad-
t á k : most u jabb intézkedéseket akarnak életbe 
léptetni , a melyek a mily sérelmesek Szentegy-

házunkra , annak szent tana i ra és kegyszereire s 
e hon kath. polgárainak lelkiismereti szabadsá-
gára nézve, épp oly károsak a közjó tekinteté-
ben is. 

Tudjá tok ugyanis, hogy ujabban Egyházunk 
hi te lvei t mélyen sértő törvényjavasla tok le t tek 
az országgyűlésnek benyúj tva , a melyek egyike 
el lentétben áll a kereszténység alapelvével, me-
lyen a magyar nemzet i társadalom felépült ; má-
sika Szent István országában t é r t enged és t á r t 
kaput nyi t minden hitbeli tévtannak ; a harma-
dik, a házassági jogról benyúj to t t törvényjavas-
la t pedig, mellőzve a keresztény házasságnak 
szentségjellegét s fe lbonthata t lan voltát, mel-
lőzve Szentegyházunknak Krisztus Jézustól nyer t 
határozat i , rendelkezési s bíráskodási jogá t a 
házasság lényege s az avval összefüggő kérdé-
sekben : csak oly szerződést ismer el házasság-
nak, melyet férfi és nő az állam közege előtt 
köt életközösségre; ellenben, ha Isten szent tör-
vénye és az Anyaszentegyház rendelete szerint 
csak tu la jdon lelkipásztortok előtt léptek házas-
ságra, e házasságtokat érvényesnek el nem ismeri. 

Krisztusban szerete t t Testvéreink és Hiveink ! 
A mondo t t akban felsoroltuk azon súlyos és mé-
lyen szomoritó sérelmeket , a melyek ellen Szent-
egyházunk magának az á l lamnak, édes hazánk-
nak érdekében is védekezik. 

E védelemben, a melynek nem minden rész-
lete kerü lhe te t t eddig a nyilvánosság elé, főpász-
torai tok, szentséges Atyánknak, a római Pápának , 
Krisztus földi Hely ta r tó jának bölcs és Magyar-
ország i rán t mindenkor táp lá l t kiváló a tyai sze-
re te téből f akad t u t m u t a t á s á t követve, e lmentek 
az engedékenységnek legszélsőbb határáig. E ha-
t á r kath. Szentegyházunk t anának s az abban 
gyökerező, Is tentől nyer t elidegenithetlen jogai-
nak sérthetet lensége. 

E h a t á r t á t lépnünk nem szabad, nem lehet, 
hacsak hűtlenül meg nem tagadjuk Istentől elénk 
szabot t püspöki kötelmeinket . 

S miután e védelmi küzdelmünknek törek-
vései minden lehető engedékenység daczára meg-
hiúsultak, miu tán nem sikerült e lhár i tanunk 
Szentegyházunktól s hiveinktől azon súlyos sérel-
meket, hazánktól azon nemzeti és állami tekin-
te tben is oly veszélyes támadásokat , a melyek a 
fent részletezett intézkedésekben rej lenek: mi, 
k ike t a Szentlélek Ur Isten rendel t a gondja inkra 
bizott egyházak kormányzására, félretéve min-
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den emberi t ek in te te t , püspöki köte lmünkhöz 
hiven, egyedül I s tennek legszentebb törvényei t 
ismerve el cselekvésünk zsinórmértékéül , súlyos 
felelősségünk te l jes tuda tában , e sérelmek és 
veszélyek közöt t , Is tentől nyer t jogunkkal , tör-
hetet len hűségünkkel ka th . Anyaszentegyházunk 
i ránt , minden áldozatra kész szeretetünkkel hal-
ha t a t l an lelketek i ránt , tö rhe t len hűségünkkel 
apostoli k i rá lyunk i rán t , lelkesült buzgalmunkkal 
édes hazánk jóléte, nagysága s dicsősége i rán t , 
minden t iszteletünk és engedelmességünk mellett , 
a melylyel Is ten szent törvénye szerint a pol-
gári ha ta lom i rán t visel te tünk, végre nyi l tan 
felemeljük főpásztori szavunkat ama fent elsorolt? 
hi telveinkre, le lki ismeretünk szabadságára, vallá-
sunk szabad gyakorlására és a jól fe l fogot t t á r -
sadalmi érdekekre sérelmes és veszélyes intézke-
dések ellen. 

Azért, Krisztusban szere te t t Tesvéreink és 
Hiveink. jelen főpásztori szózatunkkal felhivunk 
Benneteket , hogy Ti is csat lakozzatok hozzánk; 
tömörü l je tek főpásztorai tok köré, hogy egyek a 
hitben, egy szivvel és egy lélekkel, együttesen 
védjük meg hi tünket , Anyaszentegyházunk joga i t 
és lelki ismereti szabadságunkat . Mert az egyhá-
zat védelmezni a hiveknek is kötelessége, a min t 
ezt Szentséges Atyánk, Krisztus földi Hely tar tó ja , 
a ka th . világ püspökeihez 1890 ben intézet 
„Sapientiae chr is t ianae" czimü körlevelében kö-
vetkezőképen hangsúlyozza: „Az igazságnak vé-
delmére kelni, — úgymond — a tévelyeket a 
lelkekből k i tépni az Egyház feladata , a melyet 
minden időben szentül kell tel jesi tenie, m e r t 
Isten dicsőségének, az emberek üdvének védelme 
reá van bizva. Azonban, midőn a szükség köve-
teli, a hi t sér tet lenségét védeni nemcsak az 
elül járók kötelessége, hanem mindenki ta r toz ik 
h i té t mások előtt nyilvánitani , akár a végből? 
hogy más hiveket oktasson, akár a végből-
hogy hi tükben azokat megerősítse, vagy hogy a 
hi te t lenek t ámadásá t visszanyomja. Engedni az 
ellenségnek, vagy hal lgatni akkor, midőn minden 
felől felhangzik az igazság elnyomóinak za j a : 
vagy té t len ember szokott , vagy az, a ki hi té-
ben kételkedik. Mind a ké t el járás mél ta t lan és 
sérelmes Isten el len; mind a két eljárás ellenke-
zik a közös üdvvel s az egyesek üdvével s csak 
a hi t ellenségeinek hasznos, me r t ha a jók tevé-
kenysége hanyat l ik , a gonoszok merészsége nö-
vekszik. A keresztény ember küzdelemre szüle-
te t t , a melynek minél nagyobb az ereje, annál 

biztosabb Is ten segedelmével a győzelem." „Biz-
zatok, én meggyőztem a világot " 

S valóban az Egyházat nehéz időkben akkor 
fenyeget i a legnagyobb veszély, ha gyermekei 
közöt t találkoznak néma és közönyös hivek, 
kikben a néven kivül alig van valami, a mi ka-
thol ikus; a kiknek szánandó semlegessége ta lán 
veszedelmesebb, min t az ellenség nyil t támadása ; 
mer t a hitközöny fe lbá tor i t ja az ellenfél merész-
ségét. Előre halad az, mer t bizik abban, hogy ki 
sem akadályozza támadásá t . S azok néma bűn-
részessége, kiknek a kath. Szentegyházat, a kath. 
szent hi tet , a kath . lelkiismeret szabadságát oda-
adó kegyelet tel kellene védeniök, az egyház ellen-
ségeinek legerősebb szövetségese. 

Igaz ugyan, az Egyház, isteni alapi tójának 
Ígéreténél fogva, el nem vész, el nem veszhet, a 
pokol kapui r a j t a erőt nem vehetnek; ámde 
ezen is teni igéret mel let t még fenmarad a ka th . 
hivők szent kötelme, hogy külön és együttesen 
bá t r an védelmére keljenek szentséges anyjuknak, 
az Egyháznak, t ana inak és adományainak ; mer t 
ha a védelmet elmulaszt ják, egyesek, épp ugy 
m i n t egész nemzetek, elveszthetik a hi tnek és 
egyháznak áldásait . Ez már i t t a földön a fé-
lénkségnek és közönyösségnek büntetése . 

Épp azért emelt fővel val l játok, hogy Ti 
nem szégyenlitek az Evangél iumot , minthogy 
Is tennek ereje az, minden hivőnek üdvözitésére 
és védelmezzétek Ti is Szentegyházatok szabad-
ságát ; legyetek hű ragaszkodással szent hi te tek 
i r án t s ne engedjétek, hogy Szent István drága 
öröksége, Egyházunk áldásai, e drága honból el-
vonuljanak. Legyen nyilvánvaló e bi te tek az 
egész világ e lő t t ; nyilatkozzék az a kathol ikus 
emberhez méltó módon, nemes bátorsággal és 
szilárdsággal, mindig azonban mérséklet tel és a 
polgári hatalom i rán t tar tozó tisztelettel. Főleg 
ne engedjétek, hogy a kathol ikus házasság puszta 
polgári szerződéssé szállittassék alá és hogy Szt. 
Is tván birodalmában a katholikusok között az 
Is ten és az Anyaszentegyház szine előtt megkö-
t ö t t házasság érvénytelennek nyilvánittassék. 

Tömörüljetek lelkipásztoraitok s egyéb tisz-
te le t remél tó kathol ikus férfiak vezetése a la t t s 
emeljétek fel t i l takozó szavazatokat sérelmeink 
ellen. Jusson szivetek szava azon férfiak elé, a 
kik a t i bizalmatokból és szavazataitok által 
hivatva és kötelezve vannak az ország legfőbb 
jogait és érdekeit megvédeni. Jusson eléjük hit-
valló szavazatok, hogy e hazában, melyet Szent 
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Is tván a lkoto t t , Szent Is tván hi te szerint élhes-
setek. Védelmi harcz ez; nem támadás. Táma-
dásról senki minket nem vádolhat. 

A mi t szent Ambrus, azt hangozta t juk mi 
is jogosult ö n t u d a t u n k b a n : „Mi védők vagyunk, 
nem támadók." 

Hűnek lenni a kathol ikus le lki ismerethez; 
Is tentől elénk szabott feladatunk legszentebb 
köte lmei t t e l jes i tn i ; h i tünke t meg nem tagadn i ; 
a kathol ikus Anyaszentegyháznak s a kathol ikus 
le lki ismeretnek a tör ténelem, az a lkotmány ál tal 
biztosi tot t szabadságát megvédeni; az állami ha-
ta lom i l le téktelen beavatkozását Szentegyházunk 
jogkörétől t ávo l t a r t an i : ez nem támadás , ez jo-
gosult védelem. 

E védelmi küzdelmünkben nem vádolhat 
minke t senki arról, hogy a békét megzavarjuk. 
Mi a béke fejedelmének vagyunk gyermekei ; a 
béke érdekében a béke megzavarása ellen szóla-
lunk fel ; mi csak hitsorsosaink lelkében élő? 
azoknak egész valójával összeforrt keresztény 
hagyománya inka t és a családi szentély Isten 
őrizte t isztaságát és keresztény jellegét védel-
mezzük. Ez á l ta l sem az ál lam ha ta lmát , sem a 
mások jogai t nem sértjük. 

Nem vádolhat bennünke t védelmi küzdel-
münkben senki a honszerete t hiányáról. A leg-
nemesebb ön tuda t t a l k iá l tunk fel a vádlóval 
s z e m b e n : ' „Atyánk h i t é t valljuk, a kath. Anya-
szentegyház hitét , a mely ha lha ta t l an érdemeket 
szerzett az ál lamok jólétének megalkotása s elő-
mozditása körül. 0 t e remté meg a czivilizácziót, 
Krisztus Jézus szent t aná t s malasz t já t öntve a 
népek lelkebe. 

0 vette, közel ezer év előtt , anyai kar ja iba 
magyar népünket a keresztség szentségében s 
nevelte anyai hűséggel. 0 szerzett ál lami tekin-
télyt, jogot és rende t ; ő t an i t á k i rá lyainkat és 
népünket egyaránt köte lmeikre s azok hűséges 
tel jesi tésére ; ő szerzett iskolát, tudományt , mű-
vészete t ; fölemelte a szegényeket, t ámoga t t a az 
e lhagya to t t aka t , szentélylyé t e t t e a családot ; 
visszaállitá a nőnek mél tóságá t ; ő nyu j t á mind-
azt, a mi az államok jólétéhez, boldogságához 
szükséges, elannyira, hogy szent Ágostonnal szólva, 
ugy látszik, többet a népek jó lé teér t akkor sem 
t e h e t e t t volna, ha egyedül a földi élet érdekei-
nek előmozditására s biztosí tására le t t volna 
rendelve. 

Midőn tehá t a népek e nagy jótevőjének, a 

kathol ikus Anyaszentegyháznak jogai t a tervezet t 
u j i tások ellen védjük, az állami élet legszentebb 
érdekében küzdünk; s nemes önérzet tel utalunk 
dicső őseinkre, a kik szent hi tükkel és annak 
szent malaszt jával szivükben védték a hazát és 
t a r t o t t á k fenn számunkra. 

Nem vádolhat bennünket védelmi küzdel-
münkben senki t ámadásró l az állami hata lom 
ellen. Mi szent h i tünk tan i tása szerint t iszteljük 
az Istentől rendel t állami h a t a l m a t s neki enge-
delmeskedünk. De az állami hatalomnak, mely-
nek Is ten a szerzője, meg van Is tentől szabott 
kor lá ta is ; és ez az Isten törvénye. 

S éppen ezért mi nemcsak katholikus lelki-
i smeretünk nevében, a lkotmányilag is biztosi tot t 
jogunknál fogva, de az állami hatalom i rán t 
hiven őrzött t i sz te le tünktől is vezéreltetve s ma-
gának az á l lamnak érdekében emeljük fel sza-
vunkat oly intézkedések ellen, a melyeknek meg-
té te lére az á l lamnak joga nincsen, mer t ellen-
keznek Szentegyházunk Is tentől eredő hitével és 
jogaival, kathol ikus lelki ismeretünk szabadságával-

Nem vádolhat bennünket e védelmi küzdel-
münkben senki arról, hogy a haladásnak ellen-
ségei vagyunk. — A sérelmek, melyek ellen 
küzdünk, nem erkölcsi haladást , hanem hanyat -
lást je lentenek. Nincs haladás Krisztus ellen-
Nem lehet á l lamokat a keresztény eszmék rom-
ja i r a épi teni ; nem szolgál senki a haladásnak, a 
czivilizácziónak, harczczal az egyház ellen. Szent 
Is tván ki rá lyunk ál lamfői bölcseséggel, próbált , 
becses követ t e t t birodalma alapjául, Krisztus 
szent t a n á t és kegyelmét ; a ki e b i rodalomnak 
ez a lapjá t aláássa, az veszélyezteti magá t e di-
cső, ezredéves épületet . 

Krisztusban szeretet t Testvérek és Hiveink ! 
E szomorú időkben, e nagy veszélyek kö-

zött , a melyek kathol ikus szivünkre nehezednek, 
nem lehete t t nem szólnunk. A mi szánk meg-
nyíl t Hozzátok, a mi szivünk ki tágult . Buzdítot-
tunk , le lkesí te t tünk Benneteket vallásunk szent 
ügyének védelmére. 

Kedves drága atyánkfiai, a mi örömünk és 
koronánk, így ál l ja tok az Urban ! Vegyen szive-
tek bátorságot az Ur u ta ié r t és szentséges Atyánk 
legújabb in te lme szerint a mi példánk által is 
megerősitve, karol já tok fel mindnyájan szent 
vallásunk ügyét lelkesen és védelmezzétek állha-
ta tosan. 

Hálá t adván Istennek az ő k imondhata t lan 
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a jándékáér t , hogy fe lvet t Benne teke t az ő Anya-
szentegyházába, fokozzátok e szomorú napokban 
Isten szent malaszt jával hűséges ragaszkodásto-
ka t e dicső édes Anyátokhoz. Ne i smer je tek el 
szent vallásunk ügyeiben más t an i tó t , min t az 
egy mesterünket , Krisztust, a ki Szentegyházunk 
ál tal hirdet i szent tanáfc; emlékezzetek meg arról, 
hogy Krisztus Jézus szent t aná t , melyet Szent-
egyházunk s abban a legfőbb tani tó , Krisztus 
földi He ly ta r tó j a hirdet , nem lehet, nem szabad 
a sziv kamará já ra , a magáné le t r e j t ekére szorí-
tani . — E szent tanra kell t ek in tene tek a köz-
élet terén is, polgári jogai tok gyakorlásában, 
polgári köte lmei tek tel jesí tésében és szorgosan, 
férfias bátorsággal kerülni mindazt , a mi e szent 
t anna l ellenkezik. 

„Nem szabad — mond ja szentséges Atyánk 
— más elveket vallani a magánéle tben s máso-
ka t a közélet te rén ugy, hogy az Egyház tekin-
télye a magáné le tben elismertessék, a közélet 
te rén pedig mellőztessék." 

Emlékezzetek a régi napokról , kérdezzétek 
a tyá i toka t és tud to tokra adják, elődeiket és meg-
mondják nektek, mily bát ran, mily lelkesen kell 
szent h i te teket val lani és védelmezni édes hazá-
tok érdekében is. Az ő dicső példájukon lelke-
sül je tek! 

De még egyre kérünk Benne teke t Krisztus 
Jézusban. 

Gyámolí tsá tok bennünke t buzgó imái tokkal , 
ka thol ikus szent val lásunk s édes hazánk jólété-
nek védelmében. Kér jé tek forró imában a kirá-
lyok Királyát , az uralkodók Urá t , a ki ál tal 
uralkodnak a királyok s a lko tnak tö rvény t a 
törvényhozók, világosítsa meg szent malasz t jával 
törvényhozóink elméjét, gyámolitsa, erősítse aka-
ra tuka t , hogy Szentegyházunknak, szent h i tünk-
nek, kathol ikus lelki ismeretünknek a lkotmányi lag 
is b iz tos í to t t jogai t megvédjék. Kiváló buzga-
lommal esedezzetek Magyarország Nagy-Asszo-
nyához, Szentegyházunk is teni Alapi tó jának bol-
dogságos Szűz Anyjához, esdjen számunkra szent-
séges Fiának t rón jáná l ó ta lmat . Esedezzetek szt. 
Is tván királyunkhoz, tekintsen le Reánk i rgalma-
san, védelmezze meg ha tha tós közbenjárásával 
Istennél, drága örökségét, a melylyel e hazát 
megajándékozá, védelmezze meg kathol ikus szent 
hi tünket . 

Mi viszont imádkozunk éret te tek, hogy erő-
sítsen, bátor í tson Benne teke t Krisztus Jézus? 

Szentegyházunk l á tha t a t l an feje, szent hitetek 
védelmében. 

Kegyelem nektek és békesség az Isten-
től a mi Atyánktól és az Ur Jézus Krisztustól. 
Amen. 

Kelt Budapesten, 1893. évi november hó 
30-tól deczember 7-ig t a r t o t t püspöki tanácskoz-
mányunkból . 

Kolos, s. k., bíboros, hgprimás, esztergomi 
érsek, Lörincz, s. k., bíboros, nagyváradi 1. szert 
püspök, József s. k., egri érsek, György s. k., ka-
locsai érsek, János s. k., győri püspök, György 
s. k., rozsnyói püspök, Mihály s. k., nagyváradi 
g. ka th . püspök, Viktor s. k. lugosi püspök, Nán-
dor s. k., pécsi püspök, Konstantin s. k., váczi 
püspök, János s. k., szamosujvári püspök, Ferencz 
s. k., erdélyi püspök, ltoméi s. k., szombathelyi 
püspök, János s. k., eperjesi püspök, Imre s. k., 
ny i t ra i püspök, Zsigmond s. k., kassai püspök, 
Gyula s. k., sza thmár i püspök, Károly s. k., vesz-
prémi püspök, Sándor s. k., csanádi püspök, 
Fülöp s. k., székesfehérvári püspök, Gyula s. k., 
munkács i püspök, Pál s. k., szepesi püspök, 
Károly s. k., beszterczebányai püspök, Ipoly s. k., 
p a n n o n h a l m i főapát, Moldován János s. k., ba-
lázsfalvi kápt . helvnök. 

A polgári liázasságjogi törvényjavaslat. 
A) Az igazságügy miniszteri beszéd. 

Cuique suum. 

A probléma megoldásánál, hangzik a minisz-
te r i beszéd, szem előt t kel le t t t a r t an i és meg 
kel le t t óvnunk — mer t csak ilyen megoldás 
volt helyes — alkotmányunknak nagy hagyo-
mányos alapelveit s ezek közé tartozik, hogy 
csak olyan megoldást l ehe te t t a magyar kép-
viselőháznak javaslatba hozni, mely a polgári 
jogegyenlőség, az egyházak szabadsága, az egy-
házak par i tása nagy elveinek sérelme nélkül 
javaslatba hozható. 

Alkotmányunknak ezen a miniszter által 
felsorolt nagy alapelveihez semmi köze sincs a 
polgári házasságnak. Példa reá Anglia, a polgári 
jogegyenlőség, az egyházak szabadságának és 
par i tásának minta-állama. Ezen alkotmányos 
elvek inkább azt követelik, hogy a törvényesen 
elismert egyházak saját hitelveik s alkotmányuk 
szerint szabadon mozoghassanak. Már pedig épen 
a polgári házasság az, mely az ősi magyar egy-
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ház hit- és jogelveire nézve nagy sérelem. Mivel 
továbbá senki sem állithatja, hogy a többi egy-
házak tanai követelik a polgári házasságot, azért 
a fönt dicsért alkotmányos elvek nemcsak nem 
javasolják a polgári házasságot, hanem a prob-
lémának ilyetén megoldását egyenesen kizárják. 

Mindezen szempontok felett, folytatja a mi-
niszter, mint az ég boltozata beboritja a földet, 
ugy uralma alatt ta r to t ta összes reformmüködó-
sünket az a nagy szempont, mely ujabb állami 
életünknek irányadó szempontja, t. i. az, hogy a 
nemzet politikai egységét s a nemzet politikailag 
különböző alkatelemeinek összeforrasztását első 
sorban a házassági, a családi intézmények egy-
ségében kell érvényre emelni. 

A nemzet politikai egysége- és különböző 
alkatelemeinek összeforradása, a nemzeti össze-
tartozandóság öntudata, a hazafias érzelmek 
ápolása és fejlesztése, a nemzet erkölcsi erejének 
ós kulturális törekvésének fokozása által emel-
hető érvényre legjobban. Egyedül ezen tényezők 
biztositják a nemzetnek nem annyira fizikai 
erejében, mint inkább kultúrájában gyökeredző 
tekintélyét és hegemóniáját, mely Francziaország 
példája szerint, különösen XIY. és XY. Lajos 
alatt, a különféle nemzetiségeket magával asz-
szimilálni s a nemzet testébe beleolvasztani 
képes. De a nemzetnek ezen tekintélye ós hege-
móniája, valamint az csakis kimagasló kulturája 
ós hazafias erényei által szereztetett meg: ugy 
egyedül csak e tényezők által tar tható fönn. Már 
pedig hazai kulturánk ós polgáriasodásunk első 
sorban az egyház s intézményeinek a családra s 
a társadalomra való jótékony befolyásának kö-
szönhető. E befolyás gyöngitóse a nemzet egyik 
elsőrangú kulturtényezőjének a gyöngitóse. Vájjon 
ez fogja-e a nemzet egységesítését s a nemzeti-
ségek összeforradását előbbre vinni, annak meg-
itélósót a kormány- s a képviselőházra bizom. 

A törvényjavaslat alapelveit megvilágitó 
szempontok között elsőnek a minisztei/ a jog-
egyenlőséget hozza fel, mondván: . . . a felekezeti 
jognak rendszere már az egyházak természeténél 
fogva válaszfalakat emel és ta r t fenn az állam-
polgárok k ö z ö t t . . . . van a hitfelekezeti jogok-
ban talán éppen természetüknél fogva valami 
kizárólagos, hogy csak saját felfogásukat, tanaikat 
s érdekeiket tar t ják szem előtt ; s a dolog ter-
mészeténél fogva, midőn ily alapvető jogviszony 
(nemcsak jogviszony a házasság) felett szabályo-
kat alkotnak s Ítélnek, akkor ugy az akadályok 

rendszerében, mint a házasság megszűnésének 
kérdésében csak saját tanaikat . . . veszik figye-
lembe, és ha összeütközésbe jön velők valami 
állami érdek, vagy más hitfelekezeti érdek, ezen 
összeütközés ellenében teljesen a hitfelekezeti 
felfogás érvényesül . . . . Noha e felfogásoknak a 
magok szempontjából teljes jogosultságuk van, 
de kiemelem azt a nagy politikai érdeket, hogy 
az állam intézményei ne az elkülönzésnek emel-
jék fel jogi kifejezését, egy különben is annyira 
szétszaggatott országban, hanem hogy az állam 
jogrendje mint összeforrasztó elem szerepeljen... 

Ha a miniszter nem egyoldalulag és fölüle-
tesen, modern államjogászi, — hanem jogtör-
téneti szempontból vizsgálná a most létező fele-
kezeti házasságjogoknak, s az ujabbkori állami 
törvényhozásnak azokra vonatkozó különféle 
intézkedései által teremtet t visszás helyzetét : 
azonnal szemébe ötlenék amaz elvitázhatatlan 
tény, hogy Magyarországon 800 éven keresztül 
létezett és létezik most is egy egységes házassági 
jogrendszer, mely hazai törvénykönyvünkbe van iktatva. 
Ez a ker. házasságjog, mely mig egyrészt a há-
zasságnak, mint az emberi természet intézmé-
nyének (officium naturae) lényeges feltételeire 
való vonatkozásaiban a római jognak minden 
müveit népek által elfogadott elveire helyezkedik : 
addig benne másrészt a házasságnak szentségi jel-
legéből kifolyólag, a szentségnek kiszolgáltatása, 
érvénye s érvénytelensége (bontó akadályok) kö-
rüli törvényhozás ós biráskodás a dolog termé-
szeténél fogva az egyház, nem pedig az állam 
illetékessége elé tartozik. E ker. házasságjog, 
valamint más országokban, ugy hazánkban is 
századokon keresztül a jogegyenlőségnek minden 
biztositékait nyújtotta. Ezen egységes magyar 
házasságjogot, házasságjogi történetünk bizony-
sága szerint, maga az ujabbkori állami törvény-
hozás bontotta meg ;*) s ezzel a maga részéről 
is hozzájárult a miniszter által felpanaszolt vá-
laszfalak emeléséhez és föntartásához a vallás-
felekezetek között. E válaszfalakat csak akkor 
fogja lebontani az állam, ha a 9 millió kath. 
állampolgár lelkiismeretével megegyezőleg vegyes 
házasságoknál legalább a kath. félre nézve nem 
engedi, ugy mint eddig tette, a ker. házasságjog 
egyik elvét az 1868: 53. t.-cz. 8. §. világos szö-
vege ellenére lábbal taposni, házasságbontással 
jutalmazva az apostaziát. A jogegyenlőség a há-

') L. bővebben dr Schlauch Lőrincz bibornok-püspök Felter-
jesztését az egységes polgári házasságjog ellen. 
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zassági ügyekben is Anglia példájára teljesen el 
lesz érve, ha a tvjavaslat egységes jogi szabá-
lyokkal rendezi a házasság polgárjogi viszonyait 
minden állempolgárok számára kivétel nélkül. A 
házasság mint kiválóan erkölcsi életviszony, mint 
szentség fölötti rendelkezést, hagyja meg az er-
kölcsi, a lelki hatalomnak, az egyháznak. Ez a 
történeti tradicziónak, ez a jogfolytonosságnak 
az álláspontja, postulatuma. Csakis ennek az 
alapján és tiszteletben tartásával valósitható 
igazán az egyháznak s a felekezeteknek alkot-
mányilag biztositott szabadsága és függetlensége; 
óvható meg az állam, egyház ós felekezetek kö-
zötti béke és kölcsönös jóakarat. De mivel a 
tvjavaslatban kontemplált egységes állami házas-
ságjog nem a házasság természetének és czéljai-
nak megfelelő erkölcsi alapra — hanem egyol-
dalulag a merev jogi alapra van fektetve s ekkép 
az állampolgárok túlnyomó többségének lelki-
ismeretével, hitelvével ellenkezik: azért a minisz-
ter által is elkerülni óhajtot t elkülönzésnek s 
elválasztásnak maga a tvjavaslat ad jogi kifeje-
zést. Ennélfogva az ezen tvjavaslaton felépítendő 
házassági jogrend külső egysége dacára, — a 
nemzet politikai egységének társadalmi össze-
forrottság által való emelésében, nem mint- a 
felekezeti és nemzetiségi érdekellentéteket ki-
elégitő, hanem, inkább mint a valláserkölcsi ér-
zületet, a valódi tradicziót ós százados kegyele-
tes jogszokást sértő — tehát mint szétbontó 
elem fog szerepelni a különben is annyira szét-
szaggatott országban. 

A törvényjavaslat 2-ik alapelve az állami 
juriszdikcio. Ezt elég lesz, mondja a miniszter, 
igen röviden indokolni (kár is lenne a szofiszmát 
hosszura nyújtani). Nem elég egységes jogrendet 
behozni, hanem ezt biztositani is kell s e bizto-
sitásnak más módja nincs (dehogy nincs), mint 
az egységes juriszdikcio ; s az nem lehetvén más, 
mint a jogállami, a biráskodás is csak állami 
lehet. 

A szofiszma ot t rejlik, hogy a praemissa : 

a házasság kizárólag polgári jogviszony, téves; 
következéskép a miniszteri konklúzió is ép oly 
téves. Mindenki által elfogadott régi jogelv ; 
kié a törvényhozás, azé a törvénykezés (unde ius 
prodiit, interpretatio quoque procedat). Már 
pedig az egyházé a házasság, mint lényegesen 
erkölcsi életviszony körüli törvényhozás : az egy-
házé, tehát a juriszdikcio is a házasság lényegére 
vagyis kötelékére (bontó akadályok). Mindkét 

nembeli joghatóság pedig a kötelék érvénye 
vagy érvénytelensége körül annyival is inkább 
illeti az egyházat, mivel a házasság, t. i. maga a 
kötelék, szentség; tehát mint tisztán lelki szent 
ügy, kizárólag az egyházi juriszdikcio alá tartozik. 
Az állami juriszdikcio illetékes mindazon jogügyek 
elbirálásában, melyek a házasságból, mint egy-
szersmind polgári jogviszonyból folynak. Ebben 
alkosson az állami törvényhozás egységes jog-
rendet, ezt biztositsa egységes juriszdikcio által, 
mely természetesen nem lehet más, mint a jog-
állami, melyben a biráskodás is csak állami 
lehe t 

Ekkép meghagyatván az egyháznak, mi az 
egyházé, ós megadatván az államnak, mi az 
államé, szent lesz a békesóg, igaz lesz a harmónia 
állam s egyház között. 

A törvényjavaslat 3-ik alapelve a házasság-
kötés kőtelező formája. Azon megjegyzés után, 
hogy volt alkalma erről a t. házban nyilatkozni 
(köztudomásúlag a miniszter a legújabb időig 
mindig dezavouálta a kötelező formát), ekkép 
folytat ja : I t t csak azt legyen szabad kiemelnem, 
hogy mi a kötelező formát azért választottuk 
(már a többest használja, hogy megváltoztatott 
álláspontját szópitse és födözze), mert csak ez a 
forma az, mely az állami jogrend érvényesülését 
tisztán ós határozottan kifejezi. 

Mily kevés argumentumot tud a miniszter 
ezen legújabban, párt taktika ós hatalmi érdekből 
elfoglalt álláspontjának védelmére felhozni, mi 
sem bizonyitja csattanósabban, mint hogy most 
már harmadszor búvik ő kegyelme az állami 
jogrend rozsdás pánczóljába. így aztán nem csoda, 
ha a miniszter ós mameluk-gárdája a párt takt ika 
és hatalmi érdek szemüvegén nem látja tisztán 
és határozottan, mint érvényesül az állami jog-
rend különösen Francziaországban és Belgiumban, 
hol a kötelező polgári házasság már annyira 
fölszaporitotta a szabadszerelem szövetségeseit, 
s ezek a testiség emanczipácziójával az anarchis-
tákat , hogy az államnak legszigorúbb repressziv 
rendszabályai sem elegendők már a jogrend 
tiszta és határozott órvónyesitésére. 

Csak e kötelező forma az — folytatja a 
miniszter, — mely elkülöniti az állami s egyházi 
hatásköröket (miután t. i. az állam az egyházi 
hatáskört teljesen absorbeálta), megelőzi az ösz-
szeütközéseket (nagyon természetesen, mivel 
előzetesen már az egész egyházi joghatóságot 
házassági ügyekben megszüntette), rendet, remé-
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lem, maradandó rendet teremt az életviszonyok 
ezen a terén (minőt láttunk Francziaországban 
a kötelező forma mintahazájában, hol e forma 
daczára napirenden vannak a vadházasságok s 
a nőcsere s a maradandó rend érdekében mind-
untalan változtatnak a polgári házasságjogon), 
s ez a forma az, s ezt nyomatékosan ki kell 
emelnem (mint afféle kálvinista egyházgondnok), 
mely az egyház szabadságának legjobban kedvez 
(valamint az utas szabadságának is legjobban 
kedvez azon helyzet, melybe akkor jut, midőn 
erősebb úti társa őt holmijából kifosztotta). 

Bebizonyitani törekszik azután a miniszter, 
hogy a kisegitő (szükségbeli) polg. házasság nem 
felel meg az állam érdekeinek, mivel az állami 
jogrendben ket té osztja" a házasságokat, t. i. 
olyanokra, melyek egyházilag megköttettek, ezek 
a teljes értékűek; s a repudeáltak házasságaira, 
melyeknek maga az állam is, miután csak 
kisegitőkópen engedi meg, kevesebb értéket 
tulajdonit. 

A polg. házasság száz éves története azt 
bizonyitja, hogy annak általán bármely formájá-
ban, nemcsak kevesebb, hanem éppen semmi 
erkölcsi értéket sem tulajdonítanak a ker. népek 
s azért 99°/0-a nem mulasztja el az egyházi 
házasságkötést. De miután a kisegitő polg. házas-
ság törvénye nem kényszerit senkit, hanem min-
den embernek megengedi, hogy lelkiismerete és 
hitelve szerint házasságot köthessen, az nemcsak 
a ker. házasságjognak, hanem a szabadság esz-
méjének is sokkal jobban kedvez, mint a köte-
lező polg. házasság, mely minden házasulandónak 
lelkiismereti szabadságát az államtörvény Pro-
krustes ágyára szorítja. 

Ugyanez áll a fakultatív polgári házasság-
ról, mely szintén érintetlen hagyja a lelkiisme-
reti szabadságot; s azért szerettem volna hallani 
a minisztertől, kik azon elsőrangú egyházi tekin-
télyek, kik vele együtt egy véleményen vannak, 
hogy t. i. a kötelező polg. házasság sokkal elő-
nyösebb az egyháznak, sokkal jobban biztosítja 
az egyház szabadságát, mint fakultativ formája. 
— Hasonlóképp nem áll, hogy a házasságkötés 
kötelező formája sokkal jobban biztosítja azt a 
nagy állami érdeket, hogy a két nagy köre az 
emberi létezésnek, az állam s egyház egymás 
mellett szabadon ós harmóniában fejlődjék. Az 
egyszerű hivatkozás Angliára, hol csakis a fakul-
tat iv polg. házasság divik, halomra dönti az ön-
kényes miniszteri okoskodás kártya-várát. 

Az igazság egyszerűen az, hogy a kisegitő 
ós fakultativ polg. házasság a kisebb rossz, a 
kötelező polg. házasság pedig a nagyobb rossz, 
nemcsak az egyház, hanem az állampolgárok 
szabadságára nézve is. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 3. Nagy „ideák*, nagy szavak olym-

pusi ködben! — 
így lehet jellemezni azokat a hivatalos nyilatkozato-

kat, melyek államférfiaink ajkairól az újévi üdvözlések 
alkalmából a „közvélemény" tájékoztatására. Az egy Appo-
nyi Albert gróf nyilatkozatát kivéve, a mely maga is némely 
pontot találgatás tárgyául — ezt kívánván a taktika — 
homályban hagyott, a többi megnyilatkozás, kezdve Pod-
maniczky Friczi báró szabadelvű aranyifjuskodásától fel 
egész Büsbach Péter színpadi menydörgéseiig — a „hon-
árulás" ellen, valamennyi újévi nyilatkozat több-kevesebb 
ügyességgel s emelkedettséggel végzett frázis-cséplés. Ne-
vezetes a dologban az, hogy a kormánypárton az egy 
Wekerlét kivéve, csupa lutheránus és kálvinista alloquálta 
egymást. A lutheránus Podmaniczky Friczi bárót meggra-
tulálta Pulszky Guszti, a ki szintén lutheránus, beszélve ő 
a „konkolyhintés" ellen. Wekerle miniszterelnököt az egy-
szál „kath." szóhoz jutottat meggratulálta a, ha nem 
csalódunk, kálvinista Perczel Dezső.*) A kálvinista Bánffy 
Dezsó' báró képviselőházi elnököt meggratulálta a lutherá-
nus Büsbach Péter. Csupa lutheránus, csupa kálvinsta! 
Hja, mert övék a hatalom és a dicsőség Tisza K. kegyel-
méből. 

Wekerle miniszterelnök ur mintha nem is tudná, vagy 
csakugyan nem tudná, hogy miről van a szó, úgy beszélt 
ez alkalommal is a valláspolitikai kérdésekről. Csupa ke-
gyes nem-sértés, nem-csorbitás, „ellenkezőleg valódi vallás -
és lelkiismereti szabadság" az egész ember, Wekerle — 
beszédében : 

„A nagy ideáknak, ugyanis habár két különböző, de 
rendszeresen összefüggő köre foglalkoztatott bennünket a 
mult évben : az egyházpolitikai kérdések és az adminisztráció 
reformálásának szüksége. (Halljuk ! Halljuk !) Előkészítettük 
az előbbieket abban a szellemben, a melyben hagyomány-
ként vettük át azoktól, a kik először vezették azokat a ma-
gyar közéletbe. (Elénk helyeslés.) s merem mondani, meg-
érlelődtek azok a magyar közvéleményben (Elénk helyeslés) : 
előkészítettük azokat tisztán és változtatás nélkül, ugv, a 
mint megígértük; előkészítettük ama elvek szemmeltartásá-
val, hogy nem a vallásokat akarjuk sérteni, nem az egyház 
jogait akarjuk csorbitani, sőt ellenkezőleg a valódi vallás-
és lelkiismereti szabadságnak, ti békés egyetértésnek ujabb 
védvárait akarjuk megteremteni. (Elénk helyeslés.)" 

A „valódi" vallás- és lelkiismeretszabadság védvárait 
készíti a miniszterelnök ur ! Nekünk mondja ezt és most, 
mikor a katholikusság egész Magyarországból készül a mi-
nisztérium által tervezett „szabadságok" ellen, mint a valódi 
vallás- és lelkiismereti szabadságba ütközők ellen tiltakozni 

*) Ha névleges katholikus, annál rosszabb. 
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és sikra szállni. Miniszter urak! Alszanak önök? No majd 
fölébrednek. Majd belátják még önök, hogy az az „irány", 
melyet követnek, nemcsak nem helyes, nemcsak nem „egye-
dül lehetséges", hanem valóban — lehetetlen! 

Apponyi Albert gróf nyilatkozata, mint rendesen, most 
is ugy viszonylik a többi nyilatkozatokhoz, mint Plátó vagy 
Cicero enuntiatiója az agórán vagy a fórumon szójátékos-
kodó szofisták kiabálásához. Államférfiaknál és politikusok-
nál, ide sorozva a diplomatákat is, a szavakra nézve három 
dolgot kell szem előtt tartani : a szókimondást, a szótartást 
és a szókinemmondást, a valamiről való hallgatást. Figyel-
jétek meg ezt a mostani nyilatkozatot mind e három szem-
pontjából. 

Kimondja, hogy ha a tvjavaslatok ugy a mint előter-
jesztve vannak, érvényre emelkednek, azokból még „súlyo-
sabb zavarok" fognak keletkezni, mint az eddigiek. 

Megmutatja, hogy szótartó, mert újra felhívja az or-
szág figyelmét arra, hogy neki kezdet óta „minden egyes 
tételében átgondolt" s a „maguk összeségében organikus 
egészet képező" — terve van az ország bonyolult ügyeinek 
megoldására. Ezt ő kezdet óta hirdeti s most is szavát 
tartja. 

De harmadszor még most sem látja elérkezettnek az 
időt arra, hogy mit ért szabadelvüség alatt, csak annyit 
mond. hogy „abban kétség nem lehet, hogy az egyház-
politikai kérdéseknek megoldása csak szabadelvű irányban 
eszközölhető." 

Nem tudom eltaláltam-e Apponyi Albert gróf lelkének 
titkos gondolatát, de nekem ugy látszik, hogy most a napi-
rendre került törvényjavaslatok tárgyalása alkalmára akarta 
ő hagyni annak érvényre emelését az egész ország felett, 
hogy milyennek kell lenni a szabadelvüségnek, hogy 
Magyarországot boldogíthassa. És csakugyan, Apponyi mint 
Hercules elérkezett a váló utak keresztezéséhez. Meg fogja 
az ország tudni tőle, hogy mi a szabadelviíség s ha boldo-
gítani akar, meddig szabad mennie, mit nem szabad boly-
gatnia, bántania. Meg fogjuk tudni tőle, hogy mi nagyobb 
tényező az erkölcsi világrendben — ő szerinte is : — 
kötelesség-e vagy a szabadság ? a tárgyilagos szent igazság-e 
vagy a róla való emberi felfogás és vélemény? Isten-e 
vagy az ember? 

Már ezért is érdemes volt megélni ezt az 1894-et, 
hogy meglássuk, lesz-e Apponyiból Magyarország számára 
a 19-ik s a 20-ik század legnagyobb státusférfia vagy nem ? 

Halljuk újévi nyilatkozatát! 
„A mi tisztelt barátunk, Horánszky Nándor azt mon-

dotta, hogy az egyházpolitikai javaslatoknak bírálatába és 
mérlegelésébe még idő előtti bemenni ; ezt fönn kell tartani 
a közös megbeszélés, a közös tanácskozás idejére. Ezt köve-
teli a párt iránt való ildom és kötelesség. Ez tökéletesen 
igaz. En e tekintetben az ő kijelentéseit csak egygyel tol-
dom meg. 

Kétséges lehet ebben az országban a jelenlegi kor-
mány javaslatainak sorsa; kétséges lehet az, vájjon azok 
törvényerőre emelkednek-e vagy sem. De előttem alig kétsé-
ges, hogy azok jelen alakjukban és minden további biztosí-
ték nélkül törvényerőre emelkednek, akkor a kérdések azok-
nak törvényerőre emelkedése által befejezve nem lesznek, 
hanem a végrehajtás stádiumában ujabb és az eddigieknél 

is talán sulyosabb zavaroknak fognak utat nyitni. (Igaz ! 
Ugy van !) 

Mindebből mi következik, tisztelt barátaim? Az kö-
vetkezik, hogy váljék bár törvény a kormány javaslataiból 
vagy nem, a mit én a kormányra nézve döntő, de a nem-
zeti szabadelvüség ügyére nézve igen másodrendű kérdésnek 
tekintek, (Elénk helyeslés. Igaz! Ugy van!) — mert abban 
kétség nem lehet, hogy az egyházpolitikai kérdéseknek meg-
oldása csak szabadelvű irányban eszközölhető — váljék 
tehát azokból törvény vagy nem, nekünk ezen a téren ön-
állóan megoldandó feladataink fognak maradni. És ezen 
föladat megoldására nem fogok más alapra vállalkozni, mint 
ama kijelentéseim alapján, melyeket részint az országgyű-
lésen, részint választóim előtt, részint pártgyűléseken tettem. 
(Elénk helyeslés.) E kijelentésekből sem levonni, sem azok-
hoz hozzáadni valóm nincs ; mert a mint az országgyűlésen 
megindulandó vitáknál alkalmam lesz azokra bővebben visz-
szatérni, ezt ujabban beigazolni, azoknak minden egyes 
tétele át volt gondolva; azok a maguk összeségében orga-
nikus egészet képeznek, mely nem indult ki párttaktiká-
ból és a liberálizmus csillogásával egymásra Hezitálásból, 
(Zajos helyeslés és tetszés.) hanem a nemzet összes társa-
dalmi tényezőinek, az állami szervezet teljesítési képességé-
nek gondos átfontolásából és annak a mérlegeléséből : 
Yersate diu, quid valeant humeri, quid ferre recusent. 
(Élénk helyeslés és tetszés.) 

Ennek folytán ezen a téren sem váltunk fölöslegessé 
a kormány zászlóbontása által, sőt hiszem, hogy a nemzet-
nek megnyugtatására, a felekezeti békének helyreállítására, 
az állam feladatainak e téren való megvalósítására is 
a döntő és a végszónak kimondása, a végleges alkotásoknak 
létesitése a mi osztályrészünk fog lenni. (Élénk helyeslés 
és éljenzés.)" 

Esztergom. A bibornok-hgprimás bevezető és kisérő 
szavai Magyarország főpásztor ainak együttes pásztor-
leveléhez. — 

Nostis YV. Fratres ac Filii temporum, quae vivimus 
studia in omnem rem, quae Catholica dicitur iniqua, in 
Ecclesiam Christi inimica. Haec studia nostris his diebus 
apud nos quoque civitate donata nostis, quia tristes ea 
sentitis, augustiati gemitis, afflicti experimini, et inviti 
patimini. 

Mala haec, quae, nos jam feriunt; mala majora, qua 
timemus : quo praevertat considerans modum, quibus im-
minuat, exquirens media; queis in spem immutet salutis, 
agitans consilia Chorus Episcoporum in suis Conferentiis 
nuper celebratis una mente, uno corde, ore uno decrevit 
ad Yenerabilem Regni Mariani Clerum Populumque fidelem 
Pastorales communiter exaratas mittere Literas, quibus 
inde auctoritas insit, unde interno pollent vigore : e divina 
Episcoporum missione ; quibus inde quoque gravitas ac 
pondus accedat, unde dimittuntur: e gravi Senatu gravium 
Virorum. 

Következik a főpásztori levél szövege. 
Azután jön a következő intézkedés : 
Relate ad has Pastorales Literas dispono et ordino : 
1. Ut proximo Epiphaniae Domini festő idest 6. Ja-

nuarii anni 1894. in omnibus et singulis huius Archi-Dioe-
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cesis Ecclesiis, in quibus divina peraguntur, Populo ad 
concionem congregato ex sacro praelagantur ambone. 

2. Ut — in quantum adjuncta permittunt — Domi-
nicis festum Epiphaniae excipientibus earum tenor sermo-
nibus ad auditorum captum accomodatis explicetur fusius-
que exponatur, quatenus malis, quibus iam premimur intel-
lectis, — mediis, quae ea minuant cognitis : omnes et sin-
guli Fideles cum suis uniti Pastoribus vires applicent ad 
haec adhibenda, ilia propulsanda et taliter ad pericula, 
quae imminent majora, praecavenda. Sic tamen sacer animo 
modabitur orator, sicque verbis temperabit, ne fervor pro-
prium pectus, oratio aliéna pectora indecoro pulset 
tumultu. 

3. Ut vero zelus Yester certum et optatum adducat 
effectum ; ut bonus, — quem dat Pater coelestis petenti-
bus se, reviviscat et vigeat in omnibus spiritus : quoties 
in Festis vel Dominicis hae Literae in Ecclesiis tractantur, 
toties in pomeridiana devotione Augustissimum Sacramen-
tum in Ostensorio, ritu expositionis servato, exponatur; 
coram Eo alternatim cum Fidelibus Litaniae 0 0 . Sancto-
rum cum adnexis quattuor primis et sexta, precibus voce 
supplici dicantur, subin in cantu adjungatur vel : „Hallgasd 
meg, hallgasd meg, hallgasd meg Uram könyörgésünket 
etc." vel „Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga" — 
de Sto Stephano ; — demum ritu in Ecclesia sueto San-
ctissimum Sacramentum reponatur. 

Datum Strigonii, 23. Dec. 1893. 
Claudius Franciscus Cardinalis Vaszary m. p. 

Archi-Episcopus. 

Győr, jan. 2. Fel az Istenhez! — Zalka János győri 
püspök az itteni katholikus autonomia tisztelgőinek újévi 
köszöntésére a következő emlékezetes nyilatkozatban vála-
szolt: 

Általam nagyrabecsült szives megjelenésükért fogad-
ják köszönetemet. Istennek szent áldását kivánom mind-
nyájukra és kedves övéikre. Bizony, terhes időket élünk, 
egyik vészes esztendő elmúlik, jön utána a másik. Az egész 
elmúlt esztendő ijesztés, fenyegetés volt, a mult esztendő-
ben rakta le egyik miniszter a másik után a törvényjavas-
latokat a képviselőház asztalára, de ez évben fognak az 
asztalhoz ülni, hogy meghányják-vessék, idomitsák azokat. 
Hogy fogják idomitani a képviselőházban és a főrendiház-
ban, azt ma még nem tudjuk, de mindenesetre aggasztó a 
helyzet. A kath. egyház érdekeit akarják háttérbe szorítani. 

A katholikusok jogainak megsértése a szülők jogainak 
megszorításával kezdődött, midőn az 1868. 53. t.-cz. 12. §-át, 
a mely csak deklarativ volt, miniszteri rendelettel kötele-
zővé tették. Innét mentek át a matrikulák államosítására 
és ezt a nemzet tekintélyére hivatkozva teszik. Nem tudom, 
hogy a nemzet tekintélyének emeléséhez mennyivel járul 
hozzá, ha az anyakönyvek államiak lesznek s a gimnáziumot 
és theologiát végzett papok helyett jegyzők fogják vezetni 
s hogy az egyháznak az anyakönyvvezetésből mennyi 
szupremáciája volt az állam fölött? De igenis respektálni 
kell a szegény népet, mely eddig könnyebben juthatott a 
matrikulákhoz. S mennyi költségébe kerül az államnak? 
A matrikulákat az egyház hozta be a tridenti zsinat alapján, 
a státus jónak találta és polgári érvénynyel látta el s ha 
bármikor kivánt az állam valamit bevétetni, azt az egyház 
mindenkor ellenkezés nélkül megtette. Ám legyen állami 
anyakönyvvezetés, dogmáinkba nem ütközik, mi folytatni 
fogjuk a magunkét saját czéljainkra. 

Sérti azonban az egyház tanait a polgári házasság 
törvényjavaslata, Van Magyarországnak 900 esztendős ká-

nonjoga és erről a 900 éven keresztül érvényben levő 
kánonjogról mondjunk le? Nagy kivánság. A házasság-
szentség, felbonthatatlan és a házasság érvényességét érintő 
akadályok felállitására és a biráskodásra egyedül az egy-
háznak van joga. Ebből nem engedhetünk. Ez a javaslat 
is ott fekszik a képviselőház asztalán, ebben az évben fog-
nak ehhez is hozzáülni, a képviselőházban és főrendiházban 
megvitatni, hogy minő módositásokkal intézik el. nem tud-
juk. En csak azt mondhatom hozzá, a mit ő felsége kőszegi 
beszédemre válaszolt : Bízzunk az Istenben ! 

Az autonómia kérdését 1872-ben kezdték vitatni. 
Hiszem, hogy az eszmék azóta megtisztultak. 

Nem szoktam szavaimat eszemmel elrejteni, kimon-
dom tehát bátran, hogy az 1872-iki alapot én sem fogad-
nám el, mert voltak akkor, kik azt mondták, ide az erszényt, 
ide a pásztorbotot. Szegénységből jöttünk fel, az erszény-
nyel nem törődnénk, hogy ha a terhes adók után még ma-
rad, legyen a szegényeké, legyen az egyházé, de a pásztor-
botot nem engedem kicsavartatni kezemből, sem félelemből 
el nem dobom. 

A püspöki kar részéről különben nem talál ellenzésre 
az országos katholikus autonómia eszméje, de félek, hogy 
a kormány gördit elébe akadályokat. E teremben mondta 
nekem egyik volt miniszter : Ha kilencz millió katholikus-
nak autonómiája, lesz, akkor minden kormány megbukik 
mellette. De bizzunk benne, hogy az 1894. esztendő ezt is 
meghozza, módját — egyenes vagy tört választás legyen-e, 
nehogy turbulens elemek kerüljenek oda, hol komoly férfiak 
tanácskoznak — majd megválasztják. 

Isten szent áldását kérem mindnyájukra. 

Gyulafehérvár. Felhivás Erdély katholikusaihoz. — 
Erdélyi Katholikusok! Kegyelmes főpásztoraink nagy-

szabású közös pásztorlevele, melyben katholikus akczióra 
szólitanak fel bennünket, már kezeinkben van. Most már 
rajtunk a sor, hogy tettre ébredve az eddigi szunyadozásból 
katholikus nevünkhöz méltók legyünk, hogy legdrágább kin-
csünket, kath. hitünket, egyházunk hitelveit lábbal tiporni 
ne engedjük, hogy az azokat mélyen sértő törvényjavaslatok 
ellen szavunkat felemeljük és pedig bátran, melyet mindenki 
meghalljon. Csatlakozzunk tehát magyarországi testvéreink-
hez, jelenjünk meg a jan. 16-iki országos kath. nagygyűlé-
sen minél többen ; muttassuk meg, hogy mi erdélyiek távol 
bár a központtól, elszórva bár felekezetek közé, katholikus 
öntudattal gondolkozni tudunk, hogy szintvallani nem szé-
gy éljük. 

Erdélyi Katholikusok! Mi, kik több mint két évtized 
óta autonómiával birunk, s Státusunk szervezve lévén, ismer-
jük kath. vezérférfiainkat, lelkesitsíik egymást e szent ügy-
ért vivandó védelmi harczban. Elvárják tőlünk, és pedig 
méltán magyarországi testvéreink, hogy tömegesen jelenjünk 
meg a nagygyűlésen; s nekünk ezt most annál is inkább 
tennünk kell, mert Státusunknak nem kis szégyenére annak 
egyik vezérfia „örömmel üdvözölte" az egyházpolitikai tör-
vényjavaslatokat. Ne feledjük, Katholikusok, hogy „nem sza-
bad, — mint szentséges Atyánk mondja — más elveket 
vallani a magánéletben, s másokat a közélet terén úgy, 
hogy az egyház tekintélye a magánéletben elismertessék, a 
közéletben pedig mellőztessék". (A közös pásztorlevélből.) 

Erdélyi Katholikusok! Sokan még mindig abban a 
véleményben vannak a katholikusok közül is, hogy az egy-
házpolitikai tvjavaslatok hitelvekbe nem ütköznek. íme, 
szentséges Atyánk és kegyelmes főpásztoraink nyilatkozatai 
már előttünk feküsznek; itt már tovább titubálásra nincsen 
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hely. A veszély mely egyházunkat s drága hazánkat fenye-
geti, mind nagyobb és nagyobb mérveket ölt; minden 
keresztény hivő hivatalos tehát, de nemcsak hivatalos, hanem 
köteles is résztvenni e védelemben. Ha valaha, úgy most 
kérjük világi katholikusainkat, hogy hitükhöz való hű ragasz-
kodásukat most mutassák ki, bátor fellépésükkel és szavuk-
kal most támogassanak bennünket, mert a mi ügyünk az 
ő ügyök is. 

Sokat várunk különösen a ft. plébános uraktól, kik 
leginkább ismerik hiveiket. Nagyon kérjük tehát, hogy legye-
nek azon, hogy mind magok jöjjenek, mind pedig minden 
tekintélyes hitközségből legalább egy világi katholikust 
magukkal hozzanak. Sok időnk nincs a szervezkedésre, még 
csak két hét; azért siessenek megjelenésöket gróf Zichy 
Nándor úr ő esciájánál (Budapest, I. Verbőczy-utcza 23.) 
bejelenteni, hogy igazolványról, illetve belépti-jegyről ideje-
korán intézkedhessenek. Ne képezzen akadályt a téli hideg, 
mert hisz a mostani vasúti berendezésnél fűtött kocsiban 
kényelmesen lehet utazni. 

Erdélyi Katholikusok ! Föl tehát, védekezzünk a közös 
veszély ellen a törvény által megengedett eszközökkel ! 
Yigyük magunkkal a hit buzgalmát, a szeretet tüzét, hogy 
gyujtsunk, lelkesítsünk és lelkesítve mimagunk is megerő-
södjünk katholikus öntudatunkban! Istennek erősítő szent 
kegyelme legyen velünk ! Kóródy Péter, theol. tanár és a 
kath. nagygyűlés országos bizottságának tagja, (közm.) 

Freiburg (Breisgauban). Janssen könyvének hetedik 
kötete és valami ennek nyolczadik kötetéről. — 

Annyit jelentene, mint nappal világosságot gyújtani, 
ha Janssen könyvét a német nép történetéről ismertetni 
akarnám. Az u. n. reformácziót a német népre való romboló 
hatásában oly drasztikusan fel nem tüntette senki. Ez a könyv 
Janssen halálakor nem volt befejezve. Ki fogja a nagy 
míívet befejezni, kérdezte mindenki aggódva, midőn két év 
előtt karácsonykor Janssen halva feküdt? Hat kötet már 
megjelent volt, melyekben a német nép vallás-politikai tör-
ténete a középkor végétől egész a 30 éves háború kitöré-
séig, mely folyománya vala a vallási forradalomnak, le volt 
vezetve. Az örökséget, a mű folytatását, nagy örömére az 
érdeklődőknek, végre átvette Janssen meghitt barátja és 
tanítványa, Pastor, az innsbrucki egyetemen a történelem 
professzora, kit maga Janssen kért fel a mü befejezésére. 

Pastor épp most adta ki a mü 7 kötetét, melyben 
előadja a német nép társadalmi állapotait, ugy a mint azok 
a vallásujitástól s abból kifolyólag a 30 éves háborúig ki-
fejlődtek. A 6. kötetben tudvalevőleg a német nép művé-
szete és irodalma volt ismertetve az ő határtalan vallási és 
erkölcsi elvadulásában. A 7. kötet átvéve a szót leirja Német-
ország iskoláit s tudomány egyetemeit, a német nép tudo-
mányosságát és műveltségét a reformácziótól a 30 éves há-
borúig. Nagyrészt Janssen feljegyzései s előmunkálatai 
szerint van kidolgozva az egész; de azoknak kiszemelése 
és rendbe állítása rendkívül nagy munkába került, mert a 
kézirat egy része Janssen betegsége alatt összekavarodott. 

Janssentől vannak megírva a következő fejezetek: Az 
egyház szakadás óta támadt hanyatlás az iskolákban. Nép 
iskolák — a tanítók díjazása — a tanuló ifjúság és annak 
egyelmezése. Újonnan alapított protestáns latin iskolák és 

gimnasiumok — a tanítók fizetése — tanszakok és tanmód. 
Iskolák katholikus vidékeken. Az iskolai dráma a protes-
tánsoknál és katholikusoknál. Egyetemek. 1. Egyetemek 
katholikus hatóságok alatt — egyetemi működése a jezsui-
táknak. 2. A protestáns egyetemek. Humanisztikus tanul-
tanulmányok — philologiai műveltség — latin költészet. 
Jogtudomány s jogi tanulmányok. Történetírás. Mennyiség-
tan és csillagászat. — Pastor egészen újonnan dolgozta ki a 
következő fejezeteket: Természettudományok, gyógytudomány. 
Philosophia és theologia a protestánsoknál. Theologia és 
philosophia a katholikusoknál. A szentírás német fordítása 
katholikusoknál és protestánsoknál. A prédikáczió katholi-
kusoknál és protestánsoknál. Könyvcensura. Könyvnyomta-
tás és kereskedés. Lapirodalom. 

E hetedik kötetben rendkívül gazdag tartalmából 
jelenleg csak néhány kiválóbb kiderített tényre utalunk itt. 
így például az 553. lapon ki van mutatva, hogy a mit 
Luthernek tulajdonítottak eddig, a német, az u. n. hoch-
deutsche Sprächet vagyis az irodalminyelvetilletőleg, az Luther 
nélkül is kifejlődött volna, mert már fejlődésben vala. To-
vábbá az 554. lapon be van bizonyítva, hogy Luther a 
szentírás fordításakor a szent szöveg meghamisítását rend-
szeresen űzte, hogy uj tanítását a bibliából látszassék me-
ríteni. Különösen szeretett magán Luther ilyenkor két rö-
vid szó által segíteni. S ez a két engedelmes szó az 
„allein" és a „nur.a A legfőbb hamisítások egyikét Luther 
ily módon a Róm. 3, 28. versébe beirt „allein" szócska 
által követte el: „So halten wir es nun, dass der Mensch 
gerecht werde ohne des Gesetzes Werk, allein durch den 
Glauben." 

„Az egyedüli prot. lelkész, irja Döllinger (Kirche und 
Kirchen 469—470.), a kiről tudomásra jutott, hogy ebben, 
a szentírás meghamisításának a pontjában, ekklézsiájával 
nyíltan szembe szállott, az az Amerikába kivándorolt porosz 
prédikátor, Ehrenström. 0 hitközségének tagjait megtaní-
totta a görög nyelvre s azután szemük láttára kimutatta 
nekik, hány különféle helyen fordított Luther hamisan. 
(Y. ö. Wangemann, Preusz. Kirchengesch. 3, 132. lap). 
Ellenben Palmer (Homiletik 303. 1.) a prédikátorokat nagy 
hangon figyelmezteti, hogy a nép előtt soha se említsék, 
hogy Luther est vagy azt a helyet rosszul fordította. Ez 
titok, melyről hallgatni kell; legfölebb annyit szabad 
megengedni, hogy a fordítás nem világos, homályos. 

így tartják lefogva a protestáns német népet, száza-
dokon át, a tévedésben ; igy csalják ezt a népet századokon 
által! Valóban „difficile est satyram non scribere" mikor az 
emberek a protestáns oldalon „jezsuita morál" ellen kezde-
nek üvölteni! 

Janssen könyvének 7. kötetét egyszerre 12 kiadásban 
nyomatták ki, a mi 14—15,000 példánynak felel meg. Ára a 
kötetnek, rengeteg terjedelme (700 lap) daczára, csak 6 márka. 

•A mü 8-ik kötete is nemsokára meg fog jelenni. Szin-
tén a német nép kulturális viszonyaival fog foglalkozni 
ugyanabban a században. Nagy részletességgel fog foglal-
kozni ez a kötet különösen a népgazdasági, társadalmi és 
vallás-erkölcsi állapotokkal, valamint a boszorkánypörökkel 
s boszorkányságokkal általában. Tartalma fejezetekbe osztva 
ez leszen: A kereskedés és a tőkegazdálkodás. Keresztény 
és zsidó uzsorások. Pénzügy és bányászat. Ipar. Paraszt-
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gazdálkodás. A földmivelés elhanyagolása. Fejedelmek s 
udvari élet. A nemesség élete. A polgárok és a paraszt-
ság élete. Koldulás. Szegényrendészet. A szegények foszto-
gatása. A növekvő elszegényedés okai. A koldulás és kóborlás 
elhatalmasodása. Általános vallás-erkölcsi elvadulás. Büntető 
igazságszolgáltatás. Boszorkányság és boszorkánykinzás a 
vallási forradalom kitöréséig. A boszorkányhit elterjedése az 
egyházszakadás óta stb. Szóval, tömérdek anyag a boszor-
kányügy felderítésére. 

Ha Janssen köriyve elkészül, Európa egy népének sem 
lesz oly beható és részletes kultúrtörténete ama korból, 
mint a német népnek. Hogy ellenkezik a Janssen által fel-
tüntetett kép a divatos protestáns felfogással, az természe-
tes. De a feltüntetett kép maga a valóság sok száz szem-
és fültanu által bizonyitva, ebből a szomorú korszakból, 
melyet méltán a német nemzet rothasztó korszakának lehet 
nevezni. 

Arra nézve, hogy Janssen müvét egész a régi német 
birodalom megdőltéig (1806.) lehessen folytatni, nagy a 
remény, minthogy Janssen hagyatékában tömérdek följegy-
zés ment át Pastor birtokába, ugy hogy a német nép kul-
turtörténete e század elejéig, a modern németség idejéig, 
teljesen biztositottnak mondható, ha Isten Pastornak időt 
enged s egészséget ád, a ki az ő Papstgeschichte-jének 
legnehezebb, harmadik kötetét befejezvén, Ígérete szerint, 
teljesen a német nép kultúrtörténetének fog élni> 

Páris. A párisi kath. egyetem felirata a szentírási 
tanulmányokról szóló pápai encyklika alkalmából és XIII. 
Leo pápa válasza. — 

Mgr d'Hulst rektor és a párisi kath. egyetem theolo-
giai kara XIII. Leo pápához, a „Providentissimus Deus" 
kezdetű encyklika alkalmából a következő feliratot intézte : 

„Szentséges Atya! 
A párisi kath. egyetem rektora és az ebben az egye-

temben kánonilag felállított hittudományi kar tanárai, mi-
után a „Providentissimus Deus" kezdetű encyklikát olvas-
tuk s megfontoltuk, nem mulaszthatják el kötelességszerűen 
teljes ragaszkodásukat és engelmességöket nyilvánítani szent-
séged minden tanítása, utasítása és tanácsa iránt, melyek 
ebben az okiratban foglaltatnak: különösen pedig az isteni 
ihletés hatásaira vonatkozólag, melyek oly módon terjed-
nek ki a kánoni könyvek minden részére, hogy ezáltal 
azokból minden tévedés ki van zárva. 

Elismerjük és köszönetet mondunk szentségednek azért, 
hogy az atyáktól átszármazott hagyományos tanításra, melyet 
a theologia mesterei alapjaikra vezettek vissza s az egye-
temes zsinatok meghatároztak, szentségednek emez apostoli 
levele által még nagyobb világosság derült ama törvényekre 
vonatkozólag, melyeketa szent irás magyarázásánál szem előtt 
kell tartani. Örömmel gondolunk arra is, mennyire fogja szent-
séged encyklikája elősegíteni annak a felfogását, mily első-
rangú szerep jut a theologiai tudománykarokban egyfelől a 
szentírási tudományszak tanításával megbízandó tanárok 
szakszerű megválasztásának és alkalmas kiképeztetésének, 
másfelől ama széleskörű és mélyreható ismereteknek müve-
lésében és fejlesztésében, melyek a szent könyvek tanul-
mányozásának alapul szolgálnak. Ennek a magasztos czélu 

törekvésnek szentséged biztos szabályokat állított fel, me-
lyeknek követése köteles és áldásthozó leszen. 

Szabad legyen nekünk itt megemlíteni azt, hogy 
15 év óta, a mi egyetemünket pártfogoló és vezérlő püs-
pökök kormányzása alatt, a .párisi theologiai kar, az 
általános Bevezetést és bibliai magyarázást érintő minden 
tanszaknak oly alakot és oly terjedelmet igyekezett adni, 
a melyet korunk szükségletei követelnek. Ehhez az igye-
kezethez, ha valaha, ezentúl még inkább fogunk ragasz-
kodni, miután szentséged encyklikájában uj forrást találtunk 
erőnk felfrissítésére és alapot lépéseink biztonságára, boldo-
gok lévén abban a gondolatban is már, hogy igyekezeteink 
Jézus Krisztus helytartójának örömet okoznak, és mi az ő 
óhajait megelőzve járunk. 

Ebben a meggyőződésben élve borulunk le szentséged lá-
bai elé fiúi hódolatunkat mutatva be atyánknak s kérve mun-
kálkodásunk jutalmául alázatosan apostoli áldását. 

M. <XHülst, rektor, J. Paguelle de Follenay, vicze-
rektor, P. de Broglie, az azologetika tanára, P. Terrien 
és P. Be La Barre a dogmatika tanárai, Vigourou, Biliion 
a szentírás tanárai, Graffin, a keleti nyelvek tanára, 
Duchesne, P. Largent, az egyháztörténelem tanárai, Gas-
parri, Boudinlion a kánoni, jog tanárai, P. Bulliot a 
scholastica philosophia tanára." 

XIII. Leo pápa erre következőleg válaszolt: 
„Kedvelt fiainknak, a párisi Institut Catholique rekto-

rának és theologiai kara doktorainak. 
XIII. Leo pápa. 

Kedves fiaink, üdv és apostoli áldás ! Mi tudtuk, mily 
tisztelettel s nemes ragaszkodással viseltettek ti személyünk 
és tekintélyünk iránt. Erről mi ujabb tanúságot nyertünk 
abban a levélben, melyet ti egy szívvel-lélekkel intéztetek 
hozzánk e napokban. A mi ebben a levélben meghatott, az 
a ti sietéstek, hogy nekünk teljes engedelmességteket tanú-
sítsátok. Kijelentettétek, hogy készségesen fogadtátok és 
megtartjátok a tanításokat és utasításokat, melyeket a mi 
apostoli hivatalunk kötelessége irt elő a bibliai tanulmá-
nyok ügyében. Örömet okozott nekünk az is, midőn értesül-
tünk e levélből abbeli erős elhatározásotokról, hogy e 
tanulmányokat felfrissült erővel fogjátok folytatni s hogy 
a megkezdett uton még szilárdabb és biztosabb lépéssel 
fogtok előretörni. 

Valóban, nagyfontosságú dologról van a szó ; és mi 
nagy szeretettei szenteltük jó idő óta minden gondunkat és 
minden munkánkat arra, hogy ennek az ügynek menetét 
szabályozzuk és haladását felfokozzuk, és most joggal véljük 
eredményül várhatni, a mint ezt mi is kijelentettük, a leg-
szebb gyümölcsöket. 

Hogy ezt a czélt elérjük, más támogatás mellett 
örömest számítunk a ti fakultástokra is. Erre buzdit benne-
teket karotok tudományos hírneve és a lelkesedés, melylyel 
tudomásunk szerint, a tanítás ügye iránt viseltettek. Bizo-
nyára, hogyha a nagy gondok között, melyekkel az egyház 
kormányzása reánk nézve jár, mi vigasztalásra és enyhü-
lésre szorulunk, akkor ezek között a vigasztalások közt sem 
becsre, sem kedvességre nem a legutolsók azok, melyeket 
nekünk a katholikus tudomány-egyetemek nyúj-
tanak, ezek a tiszteletre méltó menedékhelyek, 
hol a legnagyobb tudományok otthon érzik magukat, s 
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hol az ifjuság biztos tető alá kerül a tévedések 
fertőzése ellen. Közőlük nem egy, különösen Franczia-
országban, a midőn nem régen az igazi kereszté-
nyek bátor és bőkezű iniciativája létre hozta őket, 
tapasztalta kegyünket és kapott tőlünk megerősitést ; vala-
mennyinek pedig szivünkből adtuk tekintélyünk és taná-
csunk támogatását. Valamennyien számithatnak a jövőben 
is hajlandóságunk folytonosságára, a minek, erősen él ben-
nünk a remény, valamennyien meg fognak tudni felelni 
egyre növekvő becsű szolgálataikkal és folyton gyarapodó 
gyümölcsözéssel. 

Ebben a nemes versenyben a párisi kath. egyetemnek 
nem szabad engedni egynek se; ennek a nagy fővárosnak 
méltósága és befolyása megköveteli, hogy az ottani egye-
tem első sorban elsőül haladjon. És erre nézve kedvező 
előjel eddigi működése ; ezt várni lehet a pártoló püspökök 
éber vezetésétől ; és ez a mi óhajunk is, melyet püspöki 
jubileumunk alkalmából kifejezünk. 

Haladjatok lelkesen, kedves fiaim, s theologiai fakul-
tástok szünet nélkül a legfényesebb példákkal járjon elül; 
terjessze a katholikus világra a tudásnak egyre gazdagabb 
forrásait; terjessze azokat messzire, meg nem bolygatva 
tisztaságukat, megerősitve imigyen az egyház szép remé-
nyeit és szaporítva egygyel ama világváros diszeit. 

Adja Isten, a tudományok Istene, hogy megtelje-
tek az ő szelid világosságával s megerősödjetek az ő ere-
jével. Ezt kérjük le reátok az apostoli áldás által, melyet 
nagy szeretettel adunk reátok egyenkint és együttvéve és 
tanítványaitokra és egész tudomány-egyetemetekre. 

Kelt Rómában. Szent Péter mellett, 1893. decz. 16. 
Pápaságunk tizenhatodik évében. 

XIII. Leo pápa.u 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Országos katholikus nagygyűlés. 

— Budapesten, 1894. január 16-án. — 
(Hivatalos jelentés ) 

A kath. naggyülést előkészítő szűkebb bizottság f. hó 
11 dikén este 7 órakor a Kath. Kör helyiségeiben tartotta 
azt az értekezletet, melyből a nagygyűlésre való felhivás 
kiindult. Ezen az ülésen Esterházy Miklós Móricz és Zichy 
Nándor grófok elnököltek. Az elnökség mindjárt az ülés 
elején közölte a biboros hgprimásnak a Kath. Kör százas 
bizottsága elnökéhez, Zichy Nándor grófhoz intézett levelét, 
melyben válaszol a bizottság feliratára. Tudatja, hogy 
a nov. 30-adikán tartott püspöki konferenczián a nm. püs-
pöki karral ama feliratot közölte, hogy a püspöki kar 
helyesléssel fogadta az idők viszonyai által indokolt kath. 
nagygyűlés eszméjét, programmját és ügyrendjét, s hogy 
a püspöki kar tagjai a nagygyűlésen a lehetőséghez képest 
testületileg fognak megjelenni. 

A herczegprimás a nagygyűlést személyesen fogja 
megnyitni és bezárni. 

A Kath. Kör és a százas bizottság elnökeinek a 
nagygyűlést előkészitő munkálkodását és majdan elnöklését 
helyeslőleg tudomásul veszi és arra kéri az elnökséget, 
hogy az ügy fontosabb mozzanataira nézve vele, vagy 
megbizottjaival érintkezésbe helyezkedni szíveskedjék. 

Ennek kapcsán az ügyrend és programm elfogadtatott-
A tárgysorozat a kath. egyházat a maga általános-

ságában, a katholikusok kötelességeit a magán és közélet-
ben, a kath. egyház autonómiáját, a házasság kérdését, 
a kath. tan- és nevelésügyet: szóval a katholiczizmust az 
életben és az aktuális kérdések iránti vonatkozásaiban 
igyekszik felkarolni. 

A nagygyűlés ügyrendje pedig a következő : 
1. A nagygyűlésre való felhivás az elnökség által 

a napi lapok utján eszközöltetik. 
2. Kiváló katholikus férfiakhoz az elnökség külön 

meghivókat intéz. 
3. Belépti jegyekre szóló igazolványt a bizottság-

tagjai és egyházi férfiak mindazon katholikus férfiaknak 
adhatnak, kiknek hithűségét és katholikus gondolkozását 
kétségbe nem vonják. 

4. Ezen igazolvány (meghivó) előmutatása mellet 
fogják a belépti jegyeket a külön kijelölendő helyiségekben 
1 korona belépti dij ellenében kiszolgáltatni. 

5. A nagygyűlés napjának délelőttjén ünnepélyes 
istenitisztelet tartatik; a gyűlés maga azon nap délutánján 
folyik le. A gyűlést követő napon hálaadó istenitisztelet 
tartatik. 

6. A nagygyűlésen csakis az elnökséget és az általa 
felhivott szónokokat illeti meg a szó. Inditványok ez úttal 
nem tárgy altatnak. 

7. A tárgyalást az elnökség vezeti és a rendet az 
erre kijelölt közegek utján fentartja. 

A bizottság folytonosan érintkezésben marad az 
elnökséggel, és azt tanácsával és közreműködésével gyámo-
lítja és irányítja. 

A vidékről lelkes egyháziak és világiak közreműködé-
sét kérjük és várjuk, mert az ügynek sikere leginkább ettől 
függ. De ezen vidéki összeköttetés már azért is szükséges 
és kivánatos, mert ez a következő nagygyűléseknek is 
alapul fog szolgálni. 

IRODALOM. 
Két uj katholikus lapról. 

Az 1894-ik év elején két be nem töltött helyet 
elfoglaló katholikus lap mutatta be magát. 

Az egyik a „Szent Gellért" cz. vallásos hetilap ; 
a másik a „Katholikus Egyházi Zeneközlöny", „az 
egyházi zene összes ágaira kiterjedő havi folyóirat." 
Amannak felelős szerkesztője Bartl Ferencz, temesvár-
józsefvárosi káplán ; emennek laptulajdonos szerkesztői 
Erney József és Langer Viktor székesfővárosi egyházi 
karnagyok. 

A »Szent Gellértéről már volt szó lapunkban. 
Czélja a vallásosság emelése s a csanádi egyházmegyében 
a megye védőszentje tiszteletének terjesztése. Főpásztori 
gondolat mind a kettő. Áldás van és marad rajta. Ez a 
lap az, a mi Francziaország minden egyházmegyéjében 
minden szombaton megjelenik a hivek épülésére és tájé-
kozására: „Semaine religieuse", szent olvasmányt és tájé-
kozást ad egész hétre. A mutatványszám tartalma két 
képpel a következő : 1. Beköszöntő és tájékoztató, a lapot 
ismertető vezérczikk. 2. Az egyházi év. Rövid elmélkedé-
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sek ünnep- és vasárnapjaink felett. 3. Szent Gellért. Élet-
rajz. 4. Mária a katonák védőasszonya. 5. Heti hircsar-
nok. 6. Egyleti élet. 7. Könyvszemle. 

Megrendelhető a szerkesztőnél Temesvárott egész 
évre 1 frt 50 krért, félévre 75 krért. 

A „Kathólikus Egyházi Zeneközlöny " szerkesztői 
mindenek előtt avval a kérdéssel igyekeztek tisztába 
jönni, mielőtt a lapot megindították volna, hogy „vájjon 
szükség van-e egyáltalában ilyen vállalatra?" Arra a 
meggyőződésre jutottak el, hogy „igen — mindnyájunk-
nak." Az egyházi zene terén nagy a — baj. „Legna-
gyobb része azoknak, igy szól a programm, kik az egy-
ház rendeletei ellen — az egyházi zene tekintetében — 
vétenek, nemcsak hogy nem akarva cselekszi azt, hanem 
ellenkezőleg teljes tudatában látszik lenni annak, hogy 
dolgát mindenkor és mindenben a legjobban végzi." 
Hogy e visszás állapoton segitsen, a „Kathólikus Egyházi 
Zeneközlöny" „egyszerűen, de kimerítően s a mi a leg-
fontosabb, az egyház akarata szerint és rendeletei alapján 
mindenről fog felvilágosítást nyújtani s mindenre rá fog 
mutatni, mire az egybáó szolgálatában álló énekeseknek 
és kántoroknak okvetlenül szükségük van. E végből rövid 
értekezésekben mindent fog tárgyalni mi zeneileg a szent 
Liturgiával szorosan összefüggésben áll. Továbbá mellék-
letein ugy a különféle szertartásoknál előirt összes éne-
keket, mint a régi egyházi énekes könyveinkben létező 
szebbnél-szebb, de csak kevesek által ismert ősrégi ma-
gyar énekeket fog nyújtani. A hasznos tudnivalók nagy 
halmazából pedig annyit és olyat fog hozni, hogy abból 
az egyháznak bármely alkalmazottja meríthessen." 

Előfizetési ára egész évre 1 frt 60 kr, félévre 80 
kr. Szerkesztősége és kiadóhivatala van Budapesten, VI., 
váczi-körut 15. II. 30. 

Megérdemli a pártolást. Az előfizetési pénzek a 
Pesti könyvnyomda-részvénytársaság hangjegyszedő-osztá-
lyába küldendők (Hold-utcza 7.). 

Nem közönséges előfizetési felhívás, 
hézagpótló kritikai lap alapítására felszólítás 

a mi hozzánk a következő nyilatkozatban beküldetett. 
Sietünk is mi itt azonnal, mind Luga László és az általa 
jelesen szerkesztett „Irodalmi Szemle" érdemeit hirdetni, 
mind pedig az uj kath. kritikai lapot és annak alulírott 
szerkesztőjét a „Religio" t. olvasóközönségének szokott lelkes 
pártolásába ajánlani 

Halljuk a felhivást! 
„Az egri Irodalmi Szemle tizennyolcz évi hasznos 

és üdvös pályafutása után megszűnt. Gazdag bányája lesz 
a megjelent tizennyolcz kötet annak, ki a magyar egyházi 
irodalom történetének megírására vállalkozni fog, s az illető 
bizonyára hálás szivvel fog gondolni a már pályavégzett 
folyóirat derék szerkesztőjére, a magyar hirlapirás terén 
bokros érdemeket szerzett Luga Lászlóra, ki csaknem húsz 
éven át gondos figyelemmel kisérte az egyházi irodalmat 
s méh-szorgalommal gyüjté össze szerény, de tartalmas 
lapjának köpűjébe annak termékeit. 

Nagyon helyesen jegyzi meg a Magyar Állam (1893. 
294. sz.) : „Sajnálattal veszszük tudomásul a beszüntetést, 
mert e folyóirás tizennyolcz éven át híven szolgálta a 

kath. kritika ügyét, s most ezentúl éppen ezen a téren 
fog hiányozni egy irodalmi szakközeg, a melyre pedig 
irodalmunk jövőjének érdekében legnagyobb szükségünk 
lenne." 

Tiz év óta működve — több és kevesebb sikerrel — 
mint az egyházirodalomnak egyik szerény munkása, külö-
nösen a magyar kath. egyházi irodalomtörténetének meg-
írása képezte leghőbb vágyamat. Tettem is e téren kísér-
leteket Kath. vallásos költészetünk a jelen században, 
Vallásos irányú szépprózánk fejlődése, Miskolczon született 
és lelkészkedő r. kath. papok az irodalmi téren, Nagyböjti 
szónokok az egri egyházmegye tagjai közül, Szerény néze-
tek a kath. egyházi szónoklat jelen állásáról czimfí nagyobb 
s több kisebb dolgozatomban. 

Szivemen viselvén, hogy irodalmunk ne maradjon 
kritikai közlöny nélkül, mely az eszméket tisztázza, ismer-
tet, irányt jelöl és tájékoztat: elhatároztam, hogy az 
Irodalmi Szemle megszűnése által keletkezett hézagot 
egy uj vállalat megindításával iparkodom némileg pótolni. 
A folyóirat, ha kellő pártolásban részesül, ily czimen fog 
megjelenni: „Irodalmi Közlöny." 

Ismertetni fogom tárgyilagosan, a személyeskedés 
teljes kizárásával, a kath. egyháziaktól kiadott, s a kath. 
irányú műveket. 

Figyelemmel fogom kisérni a kath. irodalmi mozgal-
makat, irodalmi egyletek s magyar egyházirodalmi iskolák 
működését. 

Figyelmem tárgyát fogja képezni a kath. irányú 
hírlapirodalom, melyhez még sok szó és megjegyzés férhet. 

Repertóriumot, kimutatást fogok közölni mindazon 
kath. vonatkozású czikkek- és értekezésekről, melyek a 
nevezetesebb lapok és folyóiratok hasábjain megjelennek. 

Ismertetni fogom régi egyházi írók, különösen hit-
szónokok érdekesebb műveit. 

Különös figyelmet fogok szentelni a hitszónoklat fon-
tos ügyének, mi által folyóiratom gyakorlati szempontból 
is ki fog tűnni. 

Mindent elkövetek arra nézve, hogy a kath. egyházi 
és világi irókat elvközösségbe hozzam s erős gárdává 
tömöritsem. 

E főbb pontok alkotják programmomat, mely idővel 
a kellő anyagi és szellemi támogatás esetén mindenesetre 
bővülni fog. 

Kérek tehát kegyes pártolást. 
Napjainkban minden művelt embernek tájékozva kell 

lennie az irodalom nevezetesebb mozzanatairól. Annál 
inkább elvárhatjuk ezt a paptól, különösen pedig oly irány-
ban, hogy az egyházi irodalom kiválóbb termékeiről legyen 
értesülve. Igaz ugyan, hogy a kath. hírlapok és folyóiratok 
Irodalom cz. rovatában szintén megemlittetnek a beküldött 
művek s esetleg ismertetés is jelenik meg róluk, azonban 
a tüzetes ismertetést csakis egy e czélra szolgáló szak-
közlöny teljesítheti legpontosabban. 

Az általam tervezett lap első száma 1894. jan. 25-én, 
Pálfordulása napján fog megjelenni, azután pedig minden 
hó közepén másfél ivnyi tartalommal. Előlizetési ár egy 
étre 1 frt 60 kr. Csakis egész évre fogadhatok el elő-
fizetést. Etiam erga sacra mittitur. 

Egyelőre csak szíves jelentkezést kérek jan. 15-ig. 
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Isten kegyelme s a főtiszt, papság kegyes pártolása 
nélkül ezen önzetlen vállalatom persze nem fog létesülni. 
Azért ismételten kérem, testvéri bizalommal kérem szeretett 
paptársaimat, hogy minél számosabban csoportosuljanak a 
kibontott lobogó alá. 

Eger (lyceum), 1894. Babik József,, 
tanítóképző tanár." 

— Jézus Szentséges Szive, oktató imádságos könyv. 
Melléklettel: Szűz Mária szent szive tiszteletére. Hübner 
Ágoston S. J. főgymn. tanár. Patisz György S. J. nyomán. 
— Második kiadás, Budapest, 1893. A „Jézus szentséges 
Szive" czimü imádságos könyv első kiadása egy esztendő 
leforgása alatt 3000 példányban teljesen elfogyott. Ez örven-
detes tény megerősiti egyrészt az Ur Jézus kijelentésének 
igaz voltát, miszerint szents. Szive győzedelmeskedni és 
uralkodni fog az emberiség között minden ellenkezés daczára ; 
de másrészt azt is bizonyitja, hogy jó magyar népünk kebe-
léből nem halt, nem veszett ki a megtestesült isteni szeretet 
iránt való áhitatos kegyelet, melyet felkölt lelkületi őseink 
magasztos példájából a magyar hitbuzgalom aranykorában 
bőségesen merített. Ez örvendetes tény arra késztetett 
bennünket, hogy e közkedveltségü és tisztelt közönségünktől 
ujolag és ismételten sürgetett imádságos könyvet második 
kiadásban is világgá bocsássuk. Tartalmát tekintve, ezen 
kiadás azonos az elsővel; annyiban talán amannál is töké-
letesebb, a mennyiben tisztelt jóakaróink becses észrevéte-
leinek figyelembevételével egyet-mást helyreigaz itottunk ; 
igy p. o. a hó első vasárnapjára szolgáló imádságokat 
együvé csoportosítottuk és a havi áhitatgyakorlatok rovatába 
iktattuk; a szentséges atyánk, XIII. Leo pápa által ajánlott 
engesztelő sz. áldozásra vonatkozó tudnivalókat bővebben 
ismertettük ; végül az énekek számát nehánynyal szaporí-
tottuk. E második kiadásnak külső alakja épp oly diszes, 
mint az elsőé volt; általában méltó tárgyához és legfőbb 
•czéljához, mely nem egyéb, mint az emberiséget az isteni 
Sziv tökéletes szeretetére vezérelni és abban megszilárditani. 
Azon reményben, hogy ezen kiadás is tisztelt közönségünk 
tetszésével találkozik, arra kérjük t. megrendelőinket, hogy 
a könyvet mennél szélesebb körökben terjeszteni szívesked-
jenek. Az 516 oldalra terjedő könyv vászonkötésben 80 kr. 

— Chagrin bőrkötésben és aranymetszéssel 1 frt 40 kr. — 
Fűzve nem adjuk. Megrendelhető a szerzőnél Kalocsán 
)Collegium). 

V E G Y E S E K . 
jQ^^* Boldog újévet kívánunk előfizetőinknek, munka-

társainknak, olvasóinknak! 
Az 1894-ik év és a congrua. Az 1894-ik év a 

papság anyagi helyzetére nézve is kedvező auspiciumok 
közt kezdődik. Mindjárt az országos nagygyűlést követő 
Te Deum után összeülnek főpásztoraink a budapesti közp. 
papnevelő intézet nagytermében a káptalanok és nagyobb 
javadalmasok küldötteivel tanácskozni a congrua rendbe-
hozása végett. Ez az 1894-iki évnek már most kimagasló 
harmadik nagy eseménye. 

Isten éltesse! 1894. jan. 1-én mutatta be az Ur-
naTí Veszely Károly prépost, borbándi plébános az erdélyi 

egyházmegyében, aranymiséjét csendben és szerényen, a hogy 
szokott élni. Jól mondja laptársunk, a „Közművelődés" 
szerkesztője, Zlamál Ágoston, a jubilánsnak szentelt vezér-
czikkelyében, hogy —• nincs széles e hazában kath. pap, vagy 
egyházához hiven ragaszkodó laikus is, ki e nevet nem 
ismerné, — nincs tudományos testűlet és kivált hazai 
történelemmel foglalkozó tudós, ki buvárlatai közt e névvel 
nem találkozott volna. Büszke e névre a tudomány, a napi 
sajtó, a magyar katholikusság, — de sokkal büszkéb-
bek vagyunk reá mi, erdélyiek, hisz ő — a miénk. 
Yeszely élete igazán telve van fényes momentumokkal. Ezek 
rendületlen hitének, megtörhetlen hazafiságának és fáradha-
tatlan munkásságának mindmegannyi ékesen szóló bizonyité-
kai. Az 1820-ik év október 20-án született Bécsben. Elemi és 
gymnasiumi tanulmányait Gyulafehérvárt, a bölcseletieket Ko-
lozsvárt s a hittudományi kurzust ismét Gyulafehérvárt végezte. 
Tehetsége, szorgalma és viselkedése fényes jövőt Ígértek a tö-
rekvő ifjúnak. Áldozópappá 1844. jan. 1-én szentelték fel. Mű-
ködni kezdett mint gymnasiumi tanár Szebenben, aztán káplán 
volt Brassóban. Itt érte őt a szabadságharcz, melyben ő is 
megtette hazafiúi kötelességét. Életével koczkázott, a ki 
akkor ezt tette. Yeszelyre is bekövetkeztek a gyászos napok. 
A gyulafehérvári földalatti lakások (kazamaták) egyikében 
vala elzárva. Itt várta Ítéletét, sorsát. Megjött a nagy nap ; 
fegyveres őr kiséri a hadbíróság elé, hol az auditor stentori 
hangon olvassa fel: „Kari Veszely Priester und gewesener 
Gymnasial-Professor wird wegen Hochverrath aus Gnade 
zum Tode durch Pulver und Blei verurtlxeilt,—jedoch . . 
szóval a halálos Ítélet börtönre lőn változtatva. A mint 
Veszely maga sokszor tréfálkozva megjegyzé, az a „jedoch" 
mentette meg az életét. A börtönből 1851-ben szabadult ki 
s különböző állásokban 1864-ig Gyulafehérvárt volt alkal-
mazva. Káplán, tanár, szentszéki aljegyző s végre 1860-ban 
gymn. igazgató, szentszéki jegyző s a Batthyáni inté-
zet őre leve. Élénkep emlékeznek vissza az akkori 
tanárok Veszely bámulatraméltó munkásságára. Egy iro-
dalmi kör alakult a fehérvári papok és tanárok körében, 
melynek éltető. szelleme és lelke Veszely vala. Ő maga 
szakadatlanul dolgozott; a tudományos folyóiratok folyton 
telve valának értékes dolgozataival ; pap- és tanártársait 
buzdította, lelkesítette, s szellemileg s ha kellett, anyagi-
lag is támogatta. 1864-ben a baróthi plébániát foglalta 
el, melynek történetét is megírta. Itt 1867-ig lelkipásztor-
kodott. 1867-ben a marosvásárhelyi hívek őt választják 
plébánosuknak s Veszely engedve a bizalomnak, Maros-
Vásárhelyre megy. Csakhamar főesperessé, 1869-ben pápai 
kamarássá s ugyanazon év folyamán czimzetes pré-
posttá neveztetik ki. S ekkor történt, hogy az egyház-
megyei papság az autonómiai kongresszusra kétszer egy-
másután Veszelyt választja követének, s ő a Budapesten 
tartott kongresszuson 1869-ben és 1870-ben élénk részt is 
vett. 1874-ben a státusgyülés az előadói tiszttel ruházza 
fel. De ezen állást sem tarthatta meg soká, mert már a 
rá következő évben a kolozsvári kath. hívek bizalma a tekin-
télyes plébánia élére helyezi. Hat éven át viselte ezen plé-
bánia terheit s 1881-től kezdődőleg a borbándi hivek lelki 
ügyeit gondozza. Kétségkívül fényes mult ez, mely az 
ünnepelt iránt mindenkiben a tisztelet érzelmeit ébreszti 
fel. S ezen multat Veszely teremtette meg magának. 
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Nem protekczió, hanem a tevékenység, — nem kegyhaj-
hászás, hanem épen a szilárd akaraterő emelték őt 
a kitüntetések fokozatán mind fennebb és fennebb. 
Irodalmi munkásságának termékei számos kötetet tesznek 
ki. A „Gyulafehérvári füzetek", az „Erdélyi kath. hitszónok", 
az „Erdélyi róm. kath. autonomia" stb. nagyon keresett 
müvek. Irt és dolgozott a „Történelmi tár"-ba, a „Száza-
dokéba, a kolozsvári lapokba, a „Közművelődésibe, az 
„alsó-fehérmegyei tört.- régész.- és természettud. egylet 
évkönyveibe" s több más folyóiratba és lapba. Imetssel 
és Kovács Ferenczczel együttesen megirta az 1868-iki 
utazásukat Moldva-Oláhhonban, melylyel a Szt. László-
társulat bizta vala meg. Irodalmi működését méltá-
nyolva, a Szt. István-társulat irodalmi osztálya mindjárt 
megalakulása alkalmával Yeszelyt rendes tagnak választotta 
meg. Az „erd. róm. kath. irod. társulat" egyik legrégibb 
tagja; évek során át elnöke vala s a közgyűléseket mind-
annyiszor egy szélesebb körökben is elismerést és feltűnést 
keltő beszéddel vagy felolvasással nyitotta meg. Az „alsó-
fehérmegyei történ.-, régész.- és természettud. egyletnek" 
tiszteletbeli elnöke, a megyének képviselője, a róm. kath. 
Státusnak igazgató-tanácsosa s ez évig jegyzője, az alsó-
fehérmegyei r. kath. tanitók önképzőkörének elnöke stb. 
Es mindenütt tesz, mindenütt fárad, — tesz és fárad most 
js hajlott kora daczára. Az Ur Isten bizonyára megadja 
nekünk azt, hogy itt Magyarországon, hol most köztünk 
a kétségbeesés, félelem és halál szele sivit, mielőbb örven-
detes Alleluját énekeljen Máriának megújhodott és meg-
ifjodott nemzedéke. Kérjük Istentől, hogy a jubiláns Veszely 
Károly ezen diadalünnepen még közöttünk legyen ! S a jó 
Isten ezen Simeoni örömben részeltetni is fogja érdemes, 
agg szolgáját. 

— A katholikus nagygyűlésen, mint a derék „Pécsi 
Közlöny" irja, tömegesen szándékoznak megjelenni a vidéki 
katholikusok. Szabadkáról mint azt a „Sz. é. V." czimü 
szabadkai lap jelenti, már vagy husz intelligens uri ember 
jelentette be ebbeli szándékát, hogy részt vesz a nagy-
gyűlésen. Tolnáról pedig Pécsy József prépost ur vezetése 
mellett Geisz László földbirtokos, Tenzlinger Lajos föld-
birtokos, Rozmayer Ferencz nagykereskedő, báró Eliaschek 
Ede hajóskapitány, Fischer János urad. inspektor, Beszédes 
Géza urad. tiszttartó, Szászy Frigyes községi biró, Perler 
Keresztély bérlő. A tolnai róm. kath. hitközség megbízásá-
ból : Varga József iskolaszéki világi elnök és Schaffler 
Antal hitk. világi elnök, a tolnai róm. kath. tanitói kar 
képviseletében Perler Mátyás kántortanító szándékoznak 
megjelenésükkel a katholikus ügy iránti buzgolkodásuknak 
kifejezést adni. Pécsről is tekintélyes számmal fognak 
megjelenni, 

•— Görög-katholikus hitközség Budapesten. A buda-
pesti görög-katholikus egyház, mint ilyen, a nyíregyházi 
hitközség filiálisa. Ennek a tarthatatlan helyzetnek akar 
véget vetni az a mozgalom, mely Firczák Gyula munkácsi 
görög-katholikus püspökkel az élén, azt akarja, hogy Buda-
pesten külön gör. kath. hitközség legyen. Másfél évvel 
ezelőtt már egy bizottság összeírta a budapesti görög-

katholikusokat és konstatálta, hogy a fővárosban körülbelül 
kétezeren vannak, a kik külön magyar rituáléval biró 
budapesti görög-katholikus hitközség alakítását óhajtják. 
Firczák püspöknek az a szándéka, hogy a hazafias terv 
megvalósításába belevonja a román görög-katholikusokat is, 
a kik azonban idegenkednek az eszmétől. 

— Uj Katholikus Kör van készülőben Pécsett, ahol 
annak létesítése érdekében magánjellegű értekezlet volt már. 
Isten áldása van a kath. körök alakításán mindenütt. 

— Császka György, kalocsai érsek ur ő exja a bajai 
kath. legényegyesület házára 5000 frtot adományozott kará-
csonyi ajándékkép. 

— A Kossuth-könyvtárt egy országgy. képviselőkből 
alakult bizottság által megindított gyűjtésből 16,000 frtért 
megvették a nemzeti muzeumnak. Az „Egri Hiradó" 
jelentése szerint Samassa József egri érsek ur a nevezett 
könyvtárt meg akarta szerezni az egri lyceumi könyv-
tárnak. ígért érte 22,000 frtot két héttel előbb, mint a 
hogy a tényleges vétel a nemzeti muzeum számára létre 
jött. „Mily fejlemények, fordulatok hatottak, úgymond az 
„Egri Hiradó", ez eredménynél közre, tudjuk bár, de azok 
részletezését, a bevégzett tény után fölöslegesnek talál-
juk." A történelem számára jó lesz azonban a fordulat-
ról referálni. Samassa érsek intencziója czélt nem ért 
ugyan ; de maga az elhatározás nagy tett számba me-
gyen s-„jóindulatának, mint a nevezett lap mondja, ezt 
a bizonyságát — megőrzi Eger." 

SUT Felhívás előfizetésre. 
Magyarországban napirendre került az Isten ügye, 

a vallás, a minek e lap, a „Religio", nevét, lelkét, minde-
nét szenteli ötvenkét esztendő óta. 

Mikor most dűlőre kerül a vallás dolga; mikor az 
állami hatalom maga veszi kezébe az elkereszténytelene-
dés, az Istentől való elszakadás, a vallástalanság és isten-
telenség szabadságának a zászlaját: akkor a vallás, az 
isteni vallás jogait kell védelmezni mindenkinek, a kinek 
lelke van s ad valamit az örök üdvösségre. 

Mi itt e lapban készek vagyunk áldozni időt és 
fáradságot, egészséget és lelkesedést, készek vagyunk fel-
áldozni mindent, hogv Isten igazai az emberek elméjében 
teljes világosságukban ragyogjanak s meghajlítsanak min-
den emberi akaratot Jézus Krisztus boldogító uralkodásá-
nak szives és lelkes, nemcsak elismerésére, hanem imádatos 
tiszteletére és dicsőitésére is egyszersmind. 

Csak egyet, igen, csak egyet kérek a felemésztő 
fáradozás közben támogatás gyanánt t. olvasó-közönségem 
lelkes érdeklődésétől; azt, h o g y kiki igyekezzék komolyan 
szivére venni a mit kérek, hogy kiki igyekezzék maga 
mellé még egy előfizetőt és legalább tie olvasót meg-
szerezni. 

A Majer Istvánok lassanként mind átvonulnak az 
örökkévalóságba. Hevesebb s végzetesebb harczok dúlnak 
mint valaha. Egy Majer István nyomdokába tiz uj Majer 
Istvánnak kell lépni. 

Az előfizetés módja a lap homlokán van kiírva. Elő-
fizethetni félévre 5 frttal. A szerkesztő. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnö7elde-utcza 8. 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. 

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

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, január 10, 3. I. Félév. 1894 

TARTALOM. Vezêreszmêk es Tanulmányok : Imádkozzunk, mert nagy események elé megyünk ! — Ima a Szent Család tiszteletére. — 
A polgári házasságjogi törvényjavaslat. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Jókai-jubileum bábeli eszmezavarral és Polónyi robbantó 
bombájával. — K a l o c s a : Az orsz. kath. nagygyűlés jelentősége. — P é c s : Főpásztori szózat. — S z é k e s f e h é r : Főpásztori levél. — 

Imádkozzunk, mert nagy események elé 
megyünk ! 

Oportet semper orare ! Luc. 18, 1. 

Egyik hazai papnevelő-intézetben a kath. 
nagygyűlés alkalmából a ki tet t Oltáriszentség 
előtt közös novenát tar tanak és pedig főleg az-
zal az intentióval, hogy a názáreti Szent Család 
pártfogásával sikerüljön hazánkban ár ta lmat lanná 
tenni azt az áramlatot, a melynek főczélja alá-
ásni a ker. családi élet fundamentumát, a házas-
ság szentségével megpecsételt hitvesi frigyet. 
Azért a rendes imádságokhoz csatolnak még 
külön imádságot a Szt. Családhoz. Ez az ima 
majdnem szórói-szóra ugyanaz, melyet XIII. Leo 
a Szt. Család-társulat részére szintén helyben-
hagyott; csak i t t -ot t van ra j ta változtatás, a 
mint azt az imádság alkalma megkívánta. Ha 
esetleg mások is akarnák igénybe venni, alább 
közöljük. 

A „ Quid tunc" lelkes Írójának szavai még 
mindig csöngenek fülünkben. Tudjuk, arra con-
cludált: hogy imával az Úrhoz kell fordulni! 
Igen, mert oportet semper orare ! Mily szigorú 
szabály rejlik szavakban! 

Nem tanácsot ad az Ur, mikor mondja : 
oportet! 

Nem kis dolgot követel, mikor mondja: 
semper ! 

S a szorongatott szivnek mennyire megfe-
lelő dolgot követel, mikor mondja : orare! 

Kinek nem ötlött szemébe az ó-szövetségi 
írásban az a gyakori: „clamaverunt ad Dominum !" 

Ha megszorult az Isten népe, ha az ellenség 
nyakukra t ö r t : belátták botlásaikat, s hogy az 
ellenségtől megszabaduljanak, mindenek előtt is: 
clamaverunt ad Dominum ! 

Minő megható látvány a hegyen imádkozó 
Mózes! Népe viv az ellenséges haddal; Mózes az 
ég felé emeli kezeit és imádkozik győzelemért; 
a mint lankadt kezei leesnek, előre nyomul az 
ellenség; amint megint emeli, újra győz az ő 
népe. De nem birván Mózes kezeit folyton fönn 
tartani , megtámasztotta. Mintha az Isten nem 
elégednék meg a benső imával, hanem a test 
imájá t is követelné, a karok emelését! 

De még arra az esetre is, ha nem volna az 
isteni Gondviselés tervei szerint való dolog, hogy 
most megszabaduljunk a vexától : a ki tar tó ima 
legalább erőt fog kölcsönözni, hogy a szenvedés 
poharát teljesen kiüritsük, s a keresztet a kal-
vária tetejére fölvigyük. Lám az Ur maga mint 
adott erre példát az olajfák kertjében! Miután 
harmadszor is imádkozott, jö t t az angyal s meg-
erősité. S mily nyugodtan szói ekkor övéihez: 
„Dormite jam et requiescite! Ecce, qui me tra-
dit, appropinquat. Eamus in occursum illi!" — 
Hej ! mikor viharok dúlnak, a száraz és gyönge 
ágak könnyen töredeznek. Hogy el ne essünk, 
erőre van szükségünk! „Adjutorium nostrum in 
nomine Domini !" — „Clamavi ad Te, et exau-
disti me!" 

Mint biztos tudomásunk van, egyesi zárdák-
ban is buzgón imádkoznak a mi intentiónkra! 
Sorakozzunk mennél többen ! -f-

HW Mai számunk másfél iv vagyis 12 oldal. 
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Oratio in honorem S. Familiae. 
0 amant iss ime Jesu ! qui ineffabilibus tuis 

vi r tut ibus famil iam a te electam in te r r i s con-
secrasti, c lementer aspice Christianas familias, 
pro quibus ad tuos pedes provolut i te propi t ium 
deprecamur. 

Memento t ua s esse has familias, tuo Sacra-
mento t ib i dicatas et consecratas, ipsas ergo 
tuere, a periculis eripe, ipsis in necessitatibus 
occurre, e t v i r tu tem largire, qua in imi ta t ione 
famil iae tuae sanctae jug i t e r perseveren t ; u t 
mortal is suae vi tae t empore in tu i obsequio et 
amore fideliter inhaerentes , va leant t andem Tibi 
ae ternas laudes persolvere in coelis. 

0 Mar ia! Mater dulcissima, Domina et Pa-
t rona nostra , memento tuum esse regnum, pro 
quo tuum praesidium imploramus. Ne meminer is 
in iqu i ta tum, sed protege t u a m haered i ta tem, 
eique opem porrige, quam fidenter exposcimus, 
cert i divinum t u u m Unigen i tum precibus tuis 
obsecuturum. 

Tuque e t iam, gloriosissime Pa t r ia rcha , sancte 
Joseph po ten t i tuo patrocinio nobis succurre, e t 
Mariae manibus vota nost ra Jesu Christo porr i-
genda submi t t e . 

Jesu, Maria, Joseph, i l luminate nos, succur-
r i te nobis, salvate nos! Amen. 

Ima a Szent Család tiszteletére. 
Oh édes Jézus, ki az ál talad kiválasztot t 

családot le í rha ta t lan erényeid ál tal megszentel-
ted, t ek in t s kegyesen a keresztény családokra, 
melyekér t lábaid elé borulva esedezve kérünk, 
légy i rgalmas irántok. 

Tekints arra , hogy ezek a családok a tiei-
dek, a t e szentséged által vannak megáldva s 
neked szentelve: védd t ehá t s a veszedelmektől 
óvd meg őket ; adj erőt nekik, hogy a te 
szent családot követésében á l lhata tosan meg-
m a r a d j a n a k ; hogy halandó életük idején a te 
t iszteletedben és szeretetedben hűségesen megma-
radván, végre neked örök há lá t és dicséretet 
mondhassanak a mennyekben. 

Oh Mária ! Boldogságos anya, Nagyasszo-
nyunk és pár tfogónk, emlékezzél meg, hogy a te 
országod ez, melyér t hozzád o l ta lomér t könyör-
günk. Ne tek in tsd a gonoszságokat, hanem védd 
meg a t e örökségedet ; nyú j t s neki segedelmet, 
me lye t bizalommal kérünk, tudva, hogy a te 
egyszülött is teni Fiad kéréseidre engedői fog. 

Te is, dicsőséges pá t r ia rchánk, szent József, 
siess h a t a l m a s segítségeddel o l ta lmunkra s kéré-
seinket Jézus elé ter jesztés véget t tedd á t Mária 
kezeibe. 

Jézus, Mária, József, ad ja tok világosságot, 
segedelmet, s mentse tek meg minke t ! Amen. 

A polgári házasságjogi törvényjavaslat. 
A) Az igazságügy miniszteri beszéd. 

Cuique suum 

A miniszter beszédje további fo lyamában 
a házasság megszűnésének kérdését vet i fel, s ám-
bár a józan ész követe lményeként kényte len 
elismerni, hogy „a házassági viszony természeté-
nél fogva egész életre köt te t ik , egész életen á t 
kell annak tar tania ," mégis csakhamar erőt vesz 
r a j t a a protes táns felfogás, mely szerint a tel jes 
érvényű házasság is bizonyos esetekben, habár 
„szigorúan megha tá rozo t t okokból" felbontható.1) 

E szembeszökő ellenmondás sikeresb maski-
rozása czéljából a miniszter nem a fe lbontha ta t -

I t t azután a miniszter majdnem szórói-szóra sorolja fel a 
prot. Sztehlo Kornél ügyvéd és kodifikátor „A. házassági elválás 
joga" czimü müvében foglalt házasságbontási indokokat. Különben 
Sztehlo éppen most bizonyítja, a Jogtudományi Közlönyben meg-
jelenő czikkeivel, hogy a három alapelven kivül a tvjavaslat jogi 
moustrumához semmi köze sincs. 

lanságot, hanem a separációt (ágy s asztaltóli 
válás) ál l í t ja szembe a felbonthatósággal, s e két 
in tézmény összehasonlításából törekszik levonni 
sa já t praekoncipiál t á l láspont jának jogosultságát, 
ekkép okoskodán: . . . az életközösség mindkét 
in tézmény mel le t t tel jesen megszűnik, joguk ós 
kötelességeik elenyésztek, vagyoni és minden 
egyéb viszonyok ugy lesznek rendezve, min tha a 
a házasság tel jesen megszűnt volna. Marad tehát 
gyakor la t i lag csak egy különbség a ke t tő között : 
hogy a separacionál fennmarad az egyszerű 
kötelék . . . . 

Igaza van a miniszternek, hogy a separa-
czió s a felbonthatóság között csak ez az egy 
különbség marad t fön. De mivel ez az egyszerű 
kötelék teszi a házasság lényegét : a két intéz-
mény közti különbség oly nagy, mint az ég és 
föld között i különbség. 

Ugyanis először a separációnál fönmaradván, 
a kötelék, s a megromlot t házasságnak közön-
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ségesen oka levén az egyik vagy mindkét házas-
fél rosszakarata : ennek javulásával a megromlo t t 
házasság is repará lható , a megszakí to t t élet-
közösség s evvel kapcsolatos jogok ós köteles-
ségek újból felvehetők. Mi, azt hiszem a minisz-
t e r is fogja megengedni, a családi, állami, társa-
dalmi érdeknek s közerkölcsisógnek sokkal meg-
felelőbb, min thogy házasfelek kényte lenek legye-
nek a családi élet szégyenét ós szerencsétlenségét 
birói kogniczió és mé l t a t á s alá bocsátani, hogy 
uj szerencsét próbál janak ós gyermekeik szülők 
nélkül marad janak . 

De feltéve, hogy az á r t a t l an fél csakugyan 
boldog lesz u j házasságban: vál jon ezen egyéni 
boldogulás felór-e azon nagy társadalmi veszede-
lemmel, melyet az ál lami törvényhozás felidéz, 
ha a fe lbontha ta t lanság e th ika i elvén rés t tör, 
melyen a legcsapodárabb ós leghevesebb ösztön 
betörve, — csakhamar ki fogja já tszani a legszi-
gorúbb törvényeket . 

A házasság a miniszter szavai szerint t e r -
mészeténél fogva az egész elet t a r t a m á r a kö tö t t 
viszony. Mint i lyent köt ik ezt a házasfelek szivük 
sugallatából. A házasság élethossziglani t a r t a m á t ó l 
függ a család egysége, szilárdsága, erkölcsi t iszta-
sága, mi egy a társadalom egységével és szilárdságá-
val. Ezen nagy tá rsada lmi ós hazánkban még külö-
nös nemzet i érdeknek, — alá van rendelve min-
den egyéni érdek, boldogulás ós jogosultság. Ezt 
hangoz ta t t a eddig minden hangnemben kormány, 
képviselőház, napisaj tó. S most egy igazságügy-
miniszter az állam nagy érdeke gyanán t hangoz-
ta t j a , hogy egyes, legtöbbször önhibájuk mia t t 
szerencsétlen házasfelek boldogulása, jogosultsága 
a magyar társadalom boldogulásánál, jogosultsá-
gánál előbbre való. 

A miniszter t j avas ia tában á t lép te az állam 
tételes jogkörének rubikonját , midőn a felbont-
ha ta t lan ságnak ál tala is h i rde te t t a lapelvét — 
mely alul, min t egyetemes feltótlen igazság alul, 
kivétel nincs — habár szigoruabb felfogással, t. i. 
csak az egyik házasfél vétkessége, s ennek birói 
bebizonyi t ta tása esetén szegi meg. A házassági 
ba jokat a házasság megszüntetésével gyógyí tani 
annyi, min t a be teget megölni, a gyereket a 
fürdővel kiönteni. A megromlot t házasság orvos-
sága nem a házasság megsemmisítésére, hanem 
a vétkes fél megjavítása. Hisz éppen szabadelvű 
államjogászaink harczolnak körömszakadtig a 
halálbüntetés ellen, minden, még a legmegátal-
kodot t gazember jav i tha tósága mia t t . Miért volna 

t e h á t j av í tha ta t l an éppen a vétkes házasfél, ós 
ki lehetne erre nézve sikeresebb tényező, min t 
h i tes társa ós gyermekei, avagy kinek lehetne ez 
nagyobb érdekében, min t éppen ezeknek? S azért 
éppen megfordí tva igaz az igazságügyminiszter 
okoskodása : hogy a felbonthatatlanság in tézményét 
nemcsak az a nagy állami érdek kivánja, a mely 
t iszta ós boldog családi é le te t akar, nemcsak az 
a nagy állami érdek kivánja, mely a házasságok-
nak erkölcsi épségét, ós jogi szilárdságát akarja, 
de egyszersmind kivánja maguknak a feleknek, 
maguknak a gyermekeknek is az érdeke. 

Különösen pedig ez utóbbiakról szólva, az 
igazságügyminiszterrel szemben bá t r an ál l i thatom, 
hogy nemcsak minden családatya ós családanya, 
de minden nemesen gondolkodó államférfi ugy 
fogja tekinteni , hogy nem a kisebb, hanem leg-
nagyobb ba j a gyermekekre, s az ál lam érdekére 
nézve, ha szüleik házassága felbontat ik. Avagy 
ta lán nem legnagyobb állami érdek a gyermekek 
felnevelése, kiképeztetóse, jövöjüknek szüleik ál tal 
való biztositása, a mi csak élethossziglani házas-
ságban lehetséges. Talán azt k ivánja az állami 
jogrend, hogy a házasság birói felbontásával a 
gyermekek természetes gondviselőiktől elszakítva 
a tá rsadalom te rhé re legyenek, vagy elzüllödten 
az anarchis ták légióit szaporítsák, min t ezt Fran-
cziaországban lát juk. 

Ezek után, azt hiszem, mindenki meg fogja 
engedni, hogy az ál lami jogrendre kisebb baj, ha 
a gyermekek, min t a miniszter oly emfatice 
mondja, „ tanúi ós birái szüleik szégyenének és 
bűnének", mire a gyermeki szeretet mindig fá tyol t 
b o r i t ; m in tha kényte lenek tanúi ós birái lenni 
szüleik legnagyobb szégyenének ós bűnének ; még 
pedig minő bűnnek ? Egy természetel leni bűn-
nek ! Mivel kivetkőzve minden szülői érzésből, és 
csakis sa já t boldogulásukat ós jogosul tságukat 
szem előt t tar tva , — szentségtelen kezekkel tépik 
szét a szeretet és hűség gyöngéd kötelékét , 
melyet maga a tes t ós vér szőtt, és melyek által 
a szülők és gyermekeik egyesítve vannak, o t t 
hagyván gyermekeiket egy bizonytalan jövő sötét 
éjszakájában. A szülők ezen természetel lenes bű-
nének birái s egyszersmind bünte tői lesznek a 
gyermekek, kiknek á tka lehangzik a sirba . . . *) 

') Mult nyáron a párisi legfőbb ítélőszék előtt egy azenzácziós 
per folyt le. Az államügyész gyilkosság miatt vádolt egy különben 
feddhetetlen, példás előéletű fiatal jogászt. A bünvád lényege szerint 
vádlott szüleinek házassága bíróilag felbontatván, vádlott anyja uj 
házasságra lépett. A fiúnak szüleit forrón szerető szive anyja ezen 
tette miatt fájdalomtól majdnem megszakadt, buskomorrá lett s 
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Egyes szerencsétlen házasságok mindig voltak, 
vannak és lesznek az emberi te rmészet vele szü-
le te t t gyarlósága, fogyatkozása miat t , — akár 
felbonthatat lan, akár fe lbontha tónak dekre tá l ja 
az állam törvénye a házasságot. Avagy ta lán 
Francziaországban, hol fe lbontható a házasság, 
tisztább-e és boldogabb a családi élet, nagyobb-e 
o t t a házasságoknak erkölcsi épsége és jogi szilárd-
sága, min t Európa többi országaiban, hol az fel-
bon tha ta t l an ? Erre a választ elég világosan adja 
idézett párisi pereset. 

A miniszter, a házasság megszűnési módjai-
nak inkább szentimentál is regényhőshez, min t 
államférfiuhoz illő indokolása után, nagyon okosan 
beszédje végére siet. 

Ez a vége nem egyéb, m in t ismétlése a 
miniszter ál tal eddigi beszédjében, nagyhangzású, 
de üres frázisokkal felczifrázott azon hamis fel-
fogásának, hogy a házasság egyszerű polgári jog-
viszony, melynek rendezése kizárólag az ál lam 
jogkörébe esik. 

Ezen minden jog- s erkölcsbölcsész, s a tör-
ténelem által megczáfolt téves felfogás már 
annyi ra beleet te m a g á t az igazságügyminiszter 
eszejárásába, hogy csa la tkozhata t lanságának biz-
to r öntudatában fe lkiá l t : Nincs semminemű liitelvi 
sérelem ebben a törvényjavaslatban. Hitelvi sérelem 
volna csak akkor (hall juk a nagy hit tudóst) , ha 
parancsolna a törvény olyat, a mit valakinek vallási 
elvei tiltanak (hát bizony annyi t sem tud a mi-
niszter, min t az iskolás gyermek a kis kátéból, 
hogy a keresztényeknél a házasság szentség, 
t ehá t vallási elveik t i l t j ák nekik azt, ami t paran-
csol a törvény, t. i. a polgári házasságot), vagy 
ha tiltana a törvény olyat, a minek megtételét vala-
kinek vallási elvei parancsolják (még csak az kel-
lene sz. I s tván szabad országában, hogy a sza-
badelvüség uralkodásának 6-ik lus t rumában azt 
t i l tsa , a mi t akadálytalanul megenged az auto-
k r á t a czár s a török szultán kath. a lat tvalóik-
nak , hogy házasságukat szentségnek vallják, és 
naint i lyent kössék meg. A miniszterelnök újévi 
beszédjében hangoz ta to t t „nag ideák" ezen lelki-
i smere t i zsarnokságot is közel kilátásba helyezik). 

Az igazságügyminiszter beszédje további 
folyamában egy veszélyes műté thez fog, hires 

elkeseredettségének ;egy sötét pillanatában mostoha apját agyon-
lőtte. A biróság ennyi enyhitő körülmény miatt a szerencsétlen 
fiatal embert felmentette. Ilyen lesz az igazságügyminiszter tör-
vényjavaslata alapján nagy bölcsen kontemplált tisztább és boldo-
gabb családi élet hazánkban is. 

dialekt ikájával elválasztja az emberben a jogi 
lényt az erkölcsi lénytől. A jogi lények számára 
reklamál ja magának a polgári házasság ál ta l 
megalkotandó egységes polgári jogrendet , nem 
törődvén azzal, hogy az erkölcsi lények között 
bármily magasak legyenek az elválasztó falak a 
házasság felfogására nézve. Uram, uram, igazság-
ügyminiszter uram ! ha nem j u t t a t j a érvényre a 
jogi lényekben is, az erkölcsi lényekben, a lelki-
i smere tekben viszhangzó igazságot, hogy a házas-
ság első sorban erkölcsi szent életviszony, szent-
ség, hiába erőlködik az egységes polgári jogrend 
megalkotásában ; ez épp oly hamar fog megbom-
lani, amin t már megbomlot t sok szabadelvű kép-
viselő s a félhivatalosok esze a polg. házasság 
indokolásában és sürgetésében.1) 

Törhete t len szempont elsőrendű követelmény 
minden igazságos miniszter és bölcs kormányra 
t e h á t egyedül az lehet, hogy hazai 800-dos alkot-
mányunk ál ta l nemzetünk ősi vallásának bizto-
s i tot t szabadságát, tanai t , in tézményei t engedje 
érvényesülni, nemcsak az erkölcsi lényben, az 
egyéni és magánéletben, hanem a jogi lényben, 
vagyis a polgári közéletben is. Áll ez különösen 
a házasságra nézve, mely az ország túlnyomó 
többségének hi te ós meggyőződése szerint szentség, 
s azér t egyedül a szentség a lakjában kell ós lehet 
ezt azoknak érvényesen kötni. 

Ha t e h á t a miniszter elismeri, hogy a há-
zasság az egyház t ana i szerint ily vallási intéz-
mény, akkor hagyja azt az egyháznak befolyása 
és gondozása a la t t . Egyedül csak ez esetben nem 
jönnek összeütközésbe a kormánynak az állami 
jogrend fel té t len érvényesülését czélzó törekvései 
a valláserkölcsi élettel. Egyedül igy lesz bizto-
sí tva a család jogi szilárdsága s erkölcsi fensége. 
Egyedül igy fogják á tha tn i a valláserkölcsi kö-
telességek a család és házasság intézményét . 
Egyedül ezáltal fog a család ós házasság intéz-
ményének épsége s erkölcsi magyarsága biztosí-
tékot nyerni. 

A mi t az igazságügyminiszter beszédje végén 
még mond, annak éppen az ellenkezője igaz. 
Hiszen a miniszter által éppen most emii te t t 
t é ren a t javas la t teljesen megbéní t ja az egyházak 
működésének szabadságát, ál tala az emberi élet 

*) Hogyan interpretálja a félhivatalos Nemzet a kormány 
békeigéreteit, erre csattanós bizonyság annak decz. 28-ik számá-
ban VA sátán mozog" feliratú vezérczikk, milyent csak a fizetett 
fanatizmus irhát. Én a Nemzet szabadkőműves szerkesztőjének 
ezen őrjöngő förmedvényért magyaros újévi gratulácziót küldtem, 
a mit nem tett ki a Nemzet homlokán. 
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e két nagy körének, az államnak s egyháznak 
harmonikus közreműködése lehetetlenné van téve, 
mivel az állam részéről nem érvényesül azon 
méltányos és békülékeny felfogás, melyet az egy-
ház tanusit. Nem is abban kell a kormánynak 
keresnie és találnia hivatását, hogy az egyházi 
jogrendnek a maga terén való érvényesülését az 
állampolgárok meggyőződésében s érzelmeiben 
megzavarja vagy aláássa. S azért ha, a mint nem 
hiszem és remélem, a házasságnak ilynemű ren-
dezése Magyarország jogrendjévé, eltörülhetetlen 
jogrendjévé fog válni, az ilyen jogrend egészen 
alkalmas arra, hogy a mi jó magyar népünkben 
is az állam törvénye s intézménye a házasság ós 
család jogi szilárdsága, s erkölcsi fensége iránti 
véleményt teljesen megrenditse. 

A mitől Isten óvja meg szegény hazánkat! 
Dr Sur dny i János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 9. Jókai-jubileum bábeli eszmesav ar-

ról és Polónyi robbantó bombájával. — 
Jókai megérdemelte az ünnepeltetést. Lángeszét nem 

hevertette, nem ölte szórakozásba, mulatságba és ezeknél 
százszorta rosszabb időpazarlásba, hanem bámulatos szel-
lemi gazdagsággal, meseszerű bőkezűséggel kamatoztatta 
félszázadon át irodalmi működésének könyvtárrá felszaporo-
dott termékeiben. Petőfi a páratlan magyar lyrikus és Jókai 
a felülmúlhatatlan termékenységü magyar regényiró, világ-
hírűvé tették a magyar szépirodalmat. Jókai tehát meg-
érdemelte, hogy ötvenéves Íróságának jubileumán az egész 
ország ünnepelje. Es megünnepelte őt az egész ország 
a fény és napsugár kábító pompájával, ugy mint halandót 
életében Magyarország talán még egyet sem. Jókai ünnepe 
az egész világ figyelmét reánk fordította ; rendkívüli ünne-
peltetése rendkívüli szellemességének megfelelő elismerése 
vala. Egyéniségének kedvessége és varázsa ezen az ünnepen 
is oly nagynak bizonyult, hogy most, az ünnep után, 
bátran fel lehet Jókai személyes kedvességére való tekin-
tetben vetni a kérdést, hogy mi nagyobb : az egész ország 
ünneplése-e, vagy maga az ünnepelt ember? 

Maga az ünneplés és annak országos méretei és 
ragyogása ellen tehát nincs és nem lehet senkinek semmi 
kifogása. Az, igy véve a dolgot, örvendetes és lelket emelő 
esemény Magyarország történetében. A szellemi nagyság 
tisztelése, az érdemek elismerése, mindenkor emeli a nem-
zeteket . . . Ámde e földön hiába való minden igyekezet, 
mely tiszta fényt akar — árnyék nélkül — előállítani. A 
legjobb és legszebb igyekezetek alkotásából épp ugy el 
nem távolitható a hiány, a tökéletesség hiánya, mint ma-
gából az emberi természetből a gyarlóság és tökéletlenség. 
A tökéletlenség szellemünknek vele született féloldala, 
mely ugy kiséri lehető legjobb tevékenységünket, mint 
árnyék a fényes tárgyat. 

Mi a Jókai-ünnepnek erről az árnyékoldaláról még 

egy ideig hallgatni óhajtottunk, hallgatni akartunk. De nem 
hallgattak róla a minden lében locsi napilapok. Mindjárt 
az ünnep estéjén neki estek a királyi trónnak, hogy oly 
alakban és nem másképen szólott közbe a királyi felség a 
nemzet ünnepébe. S két nap múlva, jan. 8-án, a „Magyar-
ország" *) már igy kezdett a dologról szólni: „A tömjén 
füstje elszállott, az ünnepi ódák elhangzottak, a szivek fel-
ocsúdtak az elfogódottság édes mámorából s elfoglalta újra 
jogát a kérlelhetetlen Ítélet. Nem akartuk a keserű való 
ürömcsöppjeit belevegyiteni az ünneplők serlegébe, nem 
akartuk az ünnep magasztos összhangját a kritika disszo-
nancziájával zavarni; de kötelességünk észrevételeinket meg-
tenni ma, a mikor az aranyfüst immár elszállott/" S a 
„Magyarország" kritikája kettőt kifogásol: a királyi leiratot 
és az ünnep rendezőinek szerinte abbeli „tapintatlanságát," 
hogy „az egész ünnepélyt irodalmi ünnepléssé változtatta át." 

' A királyi leirat dolgában még minden végleges lenni 
akaró ítélet elhamarkodott ítélet. Még nem ismerjük annak 
hátterét és összes rugóit. Tény, hogy a király szive meg-
nyilatkozott s részt vett a nemzet ünnepében. Hogy miért 
tette ezt oly — hogy mondjam csak? — tartózkodó begom-
bolkozással, azt csak a király tudja maga és, vagyis 
talán találóbban mondva, vagy Tisza Lajos gróf ur. Éppen 
azért, mert a dolog háttere nem világos, nem lehet azt 
most még plein-airben lefösteni. Majd eljön ennek is az 
ideje. S ez az idő tulajdonképp nem is oly messze van 
már. Hiszen, a kik nem alszanak, a hátterek világos látá-
sának napját már láthatták a látóhatár szélén, magának 
Jókainak egyik ünnepi beszédében — feltűnni. 

A „Magyarországának nincs igaza abban, hogy a 
rendező-bizottság „tapintatlanságot" követett el, midőn a 
Jókai-ünnep „irodalmi" jellege fölött egész a legutolsó 
pillanatig oly gondosan őrködött. Éppen ellenkezőleg, a 
rendező-bizottságnak, s annak élén b. Eötvös Lorándnak, 
az Akadémia elnökének, nagy tapintatosságára és finom 
társadalmi érzékére vall az, hogy a Jókai-jubileumot „iro-
dalmi"- jellegében megtartva, országossá, impozánssá tudta 
fejleszteni. Köztudomásu dolog, hogy az üdvözlő szónokok 
közt a legutolsó napokig nem lehetett olvasni a — kormány 
nevében szólásra kijelöltet. Csak az utolsó pillanatban 
vegyült be ünnepbe, a kormány felszólalása által, a poli-
tika. S gróf Csáky kényes feladatának — szívesen el-
ismerjük — ez esetben tapintatosan felelt meg. Bár oda-
állították őt az irodalmi ünnep élére politikai szereplőnek, 
ő a tulajdonképpeni politikát, a szabadelvű politika szolgá-
latát ez esetben ügyesen kikerülte. De már Jókai maga, 
a kultuszminiszter üdvözletére mondott válaszában bele-
esett a kulturharczos szabadelvű pártpolitika stagnáló vizébe 
nyakig, s csak többi remek szónoklásainak köszönheti, hogy 
dicsőségesen került ki az ünneplésből. Mert mit mondott 
Jókai gróf Csákynak s a szabadelvű párt szabadelvű kor-
mányának üdvözletére felelve ? Igazi poétái licentiával meg-
tette az emberi kulturát kultuszszá vagyis istentiszte-
lésé, vallássá. Aztán pedig végzetes csalódással, mint Tisza 
hive s a szabadelvű párt vezérembere, azt hivén, hogy a 
jelenlegi kormány valláspolitikai törvényjavaslatai — alko-
tás, még pedig nagy, és nem rombolás, még pedig óriási, 
azt mondotta, hogy „kormányunk egy év alatt végezte ötven 

*) Jan. 9. sz 
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év munkáját.11 A szabadelvű pártnak dicsekvése, önbálvá-
nyozása, Jókai büvüs-bájosan beszélő' ajakára bizva! Jókai-
nak eme szavaiban sütött ki a királyi tartózkodás sötét 
hátterének megvilágitó plein-airja, az olympusi ködöket szét-
verő' királyi nap. Nagy volt az igyekezett Jókai „irodalmi" 
jubileumából politikai tőkét csinálni s a Jókait ünneplő „egy-
séges" nemzetet ugy tüntetni fel. mintha az a Jókai által 
támogatott szabadelvű pártpolitikának „egységesen" hódoló 
és tapsoló nemzete volna! A király a királyi trón magas-
latán akart maradni s jónak látta a pártpolitika eszközévé 
le nem szállni. 

A kath. papság részvétele az ünneplésben megfelelő 
és méltóságos volt — a megjelenést s a távolmaradást 
együttvéve. Jókait bámulva tiszteljük; de „szabadelvű" 
párti járom nem kell. 

A polgári házasság ellen való szavazásra reversait sokat 
adott honatyákra vonatkozó bábeli eszmezavar jellemzését 
kénytelenek vagyunk ma térszüke miatt átugrani s csak 
Polónyi bombáját és annak hatását mutatjuk be futólag. 

Átadjuk a szót a jelenetről a figyelemre méltó „Ma-
gyarországának. Ugrón G. lapjának : 

„Megjegyzésre méltó körülmény, a polgári házasság-
gal foglalkozó igazságügyi bizottság jan. 8-iki tárgyalásá-
ról szólva, hogy a javaslatnak alig van paragrafusa, melyet 
az eredeti szövegezésben meghagynának; ha másnak nem, 
hát a miniszternek magának mindenesetre van módositani 
valója. Ez a körülmény legjobban mutatja, mennyire ala-
pos konssiderálás előzte meg a javaslat készitését. Leg-
inkább kitűnt ez azonban annál az inczidensnél, mely a mai 
ülést, ugy mondhatnók, szétrobbantotta. Elbeszélve ennek 
az inczidensnek a históriáját, nem adhatnánk neki találóbb 
czimet mint ezt: 

A Polónyi bombája. 
A tanácskozás a 28. §-hoz ért, mely az egyházi fo-

gadalmat, mint házassági tiltó akadályt tárgyazza. Polónyi 
abból indulva ki, hogy az egyházi fogadalom az osztrák 
törvény szerint bontó akadály, kifejtette ama képtelensége-
ket, melyek a magyar és az osztrák házassági jog külön-
bözőségéből a trónöröklés rendjére nézve származhatnak. 
A csupán egyházilag kötött házasság Ausztriában törvényes, 
nálunk törvénytelen ; az egyházi fogadalom ellenére kötött 
házasságból származó gyermekek nálunk törvényesek, 
Ausztriában törvénytelenek. Már most tekintve, hogy a 
magyar és az osztrák korona elválaszthatatlan birtoklására 
csakis törvényes leszármazó van hivatva, felhivta a kormányt, 
terjeszsze elő e részben a programmját. 

Szilágyi hetykén odavetette : 
— Tárgyalják előbb a §-t, azután majd beszélhe-

tünk erről. 
Letárgyalták a §-t, de a ki a programmal adós ma-

radt, az Szilágyi volt. 
Polónyi megsürgette a választ. 
Az igazságügyminiszter hangja kérővé vált: 
— Ne tartsuk fel a tárgyalást; végezzünk előbb a 

fejezettel, majd nyilatkozom akkor. 
És letárgyalták a fejezetet is s Szilágyi még mindig 

nem nyilatkozott. 
A gonosz Polónyi azonban minden áron hallani akarta 

a programmot. 

Az igazságügyminiszter felállt a helyéről és szólott r 
— Ma már nem érünk rá — már elmúlt két óra. 

Majd beszélünk róla holnap. 
Polónyi nevetett és kihúzta az óráját: 
— Az óra még nem kettő, kegyelmes uram, csak fél 

kettő; még volna időnk meghallgatni ebben a fontos kér-
désben a kormány nyilatkozatait. 

Szilágyi nem felelt rá semmit, hanem kérte a bizott-
ságot, hogy holnapi ülését ne délelőtt, hanem délután 5-kor 
kezdje el. 

Addig van ideje a minisztertanácsnak törni a fejét 
annak a dilemmának a megoldásán, hogyan állhatnak az 
uralkodóház tagjai két különböző házassági jog uralma 
alatt." 

Hogy bábeli eszmezavar lepte meg az emberek elméjét, 
a mely alól még legokosabb embereink is alig tudnak sza-
badulni, mutatja az, hogy Magyarország legeszesebben szer-
kesztett napi lapja, a „Budapesti Hirlap" is áldozata lett 
már az elmék határtalan konfúziójának mai számának vezér-
czikkében, midőn nagy komolyan kivágva a mellét, azt 
mondja, hogy a Polónyi által felvetett kérdés „nem is fontos, 
nem is komoly, sőt nincs ráczió se benne." Homéri ka-
czajra méltó az állítás megokolása. A két állam (Ausztria 
és Magyarország) házasságjogának eltéréseiből a (királyi 
családbeliek) házasságának érvényességére s a gyermekek 
törvényességére absolute semmi konfliktus nem következik." 
Most következik a pyramidális képtelenség ! „Ebből (hogy 
a királyi csalág tagjai nálunk is Ausztriában is otthono-
sak) következik, hogy az osztrák törvény szerint kötött 
házasságukat mint érvényest Magyarországon is, a magyar 
törvény szerint kötött házasságukat Ausztriában is respek-
tálni kell." 

Már most, mi következik — ebből? 
Az, hogy, — például csak egyet vegyünk, — hogy a 

királyi család tagjainak házassága Ausztriában is, Magyar-
országban is egyszerre felbonthatatlan és felbontható lesz, 
fehér is, fekete is. így fog kelleni azt „respektálni" itt is, 
ott is. Ausztriában felbonthatatlan lesz az ottani törvény 
szerint, de felbontható is lesz egyúttal a „Budapesti Hir-
lap" okosságából kifolyólag az ott respektálandó magyar 
törvény értelmében. Viszont Magyarországban felbontható 
lesz a magyar törvények szerint és egyúttal felbonthatatlan 
is lesz — az itt „respektálandó" osztrák törvény szerint. 

Bábeli bolond beszéd! 
És ezek az urak most akarnak — kodifikálni! 
Mit?. . . 
Ha királya volnék most Magyarországnak, ezt mon-

danám a szabadelvű törvényhozó uraknak : 
Uraim! az Istenért, menjenek haza — pihenni és 

tanulni. Hisz nem képesek okosan gondolkozni ! ?? 

Kalocsa. Az orsz. kath. nagygyűlés jelentősége. — 
E czim alatt a Mócsy Antal szerkesztése alatt meg-

jelenő lelkes „Kalocsai Néplap" a következő vezérczikkel 
üdvözli a katholikusság ébredését hazánkban : 

„Hazánkban minden vallásnak hivei szervezkedve 
vannak és szükség esetén ezen szervezet alapján, sorom-
póba lépnek vallásuk jogainak, érdekeinek védelmére. Mi 
katholikusok meglehetősen oldott kévét képezünk s azért 
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szavunk, panaszunk elhangzik, annak daczára, hogy 
magunk többen vagyunk az országban, mint más vallású 
polgártársaink együttvéve. 

Mig a kath. vallás államvallás volt, addig nélkülöz-
hettük a szervezkedésben rejlő erőt ; mióta azonban az 
államvallással járó előnyöket elvesztettük és csak az ál-
lamvallás hátrányai maradtak meg számunkra (pl. ja-
vainkat az állam kezeli s annak gyámsága alatt állunk), 
azóta jogaink, érdekeink napról-napra csorbittatnak, s 
már most halaszthatatlan a szervezkedés, a világi ka-
tholikusoknak tömörülése, hogy szavuk felemelésével 
pásztoraikat támogassák. Elleneseink szeretik a dolgot 
ugy föltüntetni, mintha pásztoraink nyáj nélkül álla-
nának, s mintha csak a saját érdekeiket védelmeznék, 
midőn a kath. vallásról van szó. Meg kell mutatnunk, 
miszerint él bennünk az a tudat, hogy a kath. vallás 
nemcsak a pásztorainké, hanem a mienk is, sőt, hogy 
minket, mint családos embereket, az még jobban ér-
dekel. 

Ennek kimutatására, alkalmasabb szervezett hiányá-
ban, kínálkozik az 1894. január 16-ikán Budapesten meg-
tartandó országos kath. nagygyűlés. 

E nagygyűlésen szó lesz a katholikusok kötelessé-
geiről a magán- és közéletben, a kath. egyház autonó-
miájáról, a házasság kérdéséről, a kath. tan- és nevelés-
ügyről stb. 

Nem azért szervezkedünk, hogy támadjunk ; mert 
hisz a katholikusok türelmesek; ha nem volnánk azok, 
többségünkkel a többi vallásfelekezetek fölött uralkodhat-
nánk — és mivel ennek sok tekintetben az ellenkezője, 
áll, bizonyítja azt, hogy igen is türelmesek voltunk, va-
gyunk. Ha nem akarunk végképen háttérbe szoríttatni, leg-
főbb ideje, hogy jogaink, érdekeink védelmére tömörüljünk. 
Isten látja lelkünket, hogy mások lelkiismereti szabad-
ságát nem kívánjuk sérteni, de ideje, hogy megköveteljük, 
miszerint a mi lelkiismereti, vallási szabadságunkat is kí-
méljék. Nem kívánjuk a másét, de ideje, hogy a magunkét 
ne hagyjuk, s a mit eddig elvettek tőlünk, azt is vissza-
követeljük. Követeljük, hogy egyenlő mértékkel mérjenek. 

Sérelmeink épen nem kicsinyek. 
Vegyes házasságban a gyermekek — a természetes 

jog ellenére — nem lehetnek katholikusokká, ha mindkét 
szülő kívánja is. 

Közép-iskoláink a kormány közvetlen vezetése alatt 
állanak, mintha csak az államéi volnának ; nem így a 
felekezetekéi. Vallási s tanulmányi alapjainkat a kormány 
kezeli ; minden más felekezet maga kezeli azokat. A va-
sárnapi munkaszünet oly „bölcsen" van rendezve, hogy a 
kath. munkások ezrei alig tehetnek eleget az Isten és az 
anyaszentegyház abbéli parancsának, hogy szent misét hall-
gassanak, mert délig szabad dolgozni, csak délután kell a 
munkától tartózkodni. Most meg a házasságot kívánják 
ugy rendezni, hogy az a rendezés homlokegyenest ellen-
kezik a katholikus házassággal. 

Törvényhozásunk így halad egy idő óta folytonosan, 
talán épen tervszerűen a kath. érdekeket sértve. Talán 
Bzért, mert eddig éppen a hithű katholikusok voltak leg-
megbízhatóbb támogatói a kormánynak ? Mintha csak 
szándékosan akarnák a katholikusokat elidegeníteni. 

Hát mindig csak mi engedjünk ? 
Ez nem mehet folytonosan igy ; hisz vannak dol-

gok, melyekben nem is engedhetünk, mert az engedés, 
illetve hozzájárulás egyenlő a hittagadással. S mivel mi 
érezzük azt, hogy szent vallásunk sohasem hozott s nem 
is hozhat minket ellentétbe hazafiúi érzésünkkel, sőt tud-
juk és érezzük, hogy annál jobb hazafiak vagyunk, minél 
inkább ragaszkodunk szent hitünkhöz és minél inkább 
megtartjuk annak parancsait ; mert épen szent hitünkből 
merítjük az erőt, az önmegtagadást a sokszor nehéz ha-
zafiúi kötelességeknek zúgolódás nélküli teljesítésére : nem 
hisszük, nem hihetjük el, hogy javára szolgáljon hazánk-
nak az, mi sérti vallásunkat, lelkiismeretünket. 

A házasságot rendezni kívánják ; mert e téren sok 
a hiba nálunk. Jól teszik, ha rendezik ; mi katholikusok 
panaszkodhatnánk a legtöbbet és legjobban a házassági 
visszaélések miatt. De miként akarják rendezni? Ugy, 
hogy abba, mi katholikusok, meg a görög-keletiek is 
(kikkel együtt az ország lakosságának háromnegyed részét 
teszszük), bele nem nyugodhatunk ; mert nálunk a házas-
ság szentség, a rendezők pedig, a protestáns álláspontra 
helyezkedve, azt akarják, hogy csak szerződés legyen, 
mely a községi jegyző előtt az irodában köttetik és ez a 
valami legyen az egyedül érvényes házasság, az a házas-
ság pedig, mely Isten oltára előtt a pap által köttetik az 
egész életre, semmi. 

Ha protestáns atyánkfiai belenyugosznak az ilyen 
irodai házasságkötésbe — bár ők is bizonyára szent 
dolognak tartják a házasságot — az az ő dolguk ; mi 
katholikusok bele nem nyugodhatunk ; s mert a házas-
ságnak ez a formája — mely t. i. semminek tekinti a 
templomban kötött házasságot — minket vallásunkban, 
lelkiismeretünkben sért, nem szabad a kormánynak a 
törvényhozásnak rajtunk ezt a sérelmet elkövetnie, annál 
inkább nem, mert van arra mód, hogy az állam a maga 
érdekeinek szempontjából, a házasságot a vallásosság sé-
relme nélkül rendezze. 

Ezt tudtára adni a törvényhozásnak egyik czélja a 
január 16-iki kath. nagygyűlésnek. 

Vannak, kik mi eredményt sem várnak a nagy-
gyűléstől. 

Hát hiszen, ha az valami jelentéktelennek bizonyulna, 
bizony alig lenne hatása ; de ha megtelik a fővárosi Viga-
dónak nagyterme a vallásuk érdekeiért buzgó katholiku-
sok ezreivel, lesz annak nyomatéka annál inkább, mert 
nyilvánvaló, hogy tél közepén időt, kényelmet, pénzt 
áldozni, esetleg egészséget koczkáztatni csupán azért, 
hogy lelkiismeretünk által indíttatva, szent vallásunk 
védelmére keljünk, meg fogja győzni másvallásu és nézetű 
honfitársainkat, különösen a hatalom kezelőit arról, hogy 
az ország többségét képező katholikusok valahára felébred-
tek és készek a katholikus érdekek védelmére kelni, nem 
lesz tehát tanácsos azokat sérteni. 

Ismerve azon előzményeket, melyek után adta csak 
király Ő felsége ahhoz beleegyezését, hogy a kath. érde-
keket sértő egyházpolitikai javaslatok, különösen a pol-
gári házasság alkotmányos tárgyalás alá vétethetnek, — 
feltételezhetjük, hogy ezen beleegyezés nem adatott 

i volna meg, ha az ország katholikusai kellő számú nagy-
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gyűlések tartása által figyelmeztettek volna arra, hogy 
az ország lakosaágának többségét képező katholiku-
sok lelkiismeretükben sértve érzik magukat a terve-
zett polgári házasság által. Ám ennek kifejezést adni 
még mindig hasznos lehet. Lám, midőn Tisza alatt a pol-
gári házasság első izben került hazánkban szőnyegre, 
„a keresztények és zsidók közötti házasság" formájában, 
azt a képviselőház csaknem egyhangúlag fogadta el, a 
főrendiház pedig csak 4 szavazattal vetette el. A tavasz 
elején a főrendiházban már 25 szavattöbbséggel nyilvá-
nította a főrendi ellenzék (mely egyéb kérdésekben tulaj-
donképen kormánypárti) az egyházpolitikai javaslatok 
iránti nem tetszését. Most a képviselőházban már jócskán 
fognak ellene szavazni, s még többen fognak tartózkodni 
a szavazástól. Mindkét csoportbeliek száma annál nagyobb 
leend, minél impozánsabban fog az ébredő kath. öntudat 
a nagygyűlésen megnyilatkozni — s a főrendiházi ellen-
zék annál inkább fog e javaslatoknak visszavetésére fel-
buzdulni. 

Nincsen tehát még minden veszve ; és ha esetleg 
ezen nagygyűlés nem is lenne képes ez úttal megaka-
dályozni az egyházpolitikai javaslatoknak törvényerőre 
való emelését,*) a nagygyűlésnek mégis roppant hordereje 
lesz ; mert az előbb-utóbb minden bizonynyal győzelemre 
vezető szervezkedésre a szükséges lépések meg fognak tétetni. 

Azért félre a csüggedéssel ; tegye meg minden 
értelmes, öntudatos katholikus a magáét, és végre is ki 
fogjuk igazaink, jogaink elismerését, tiszteletben tar-
tását vivni. Egyelőre a legközelebbi teendő s a jelszó: 
minél többen vegyünk részt a január 16-iki katholikus 
nagy gyűlésen ! 

Pécs. Főpásztori szózat a kormány valláspolitikai 
tvjavaslatai következtében beállandó vallás-erkölcsi vihar-
ban tájékozásul és erősítésül: 
A pécsi egyházmegye tisztelendő papságának és híveinek 

üdvöt és áldást az Urban. 
Krisztusban kedvelt Testvéreim és híveim ! 

A viharnak, mely vészt hord méhében egyházunkra 
és hazánkra egyaránt, s immár összecsapni készül fejünk 
felett, csak előszele volt, mikor mult évi nagyböjti pász-
torlevelemben lelkipásztori lángbuzgalmatokat a fenyegető 
romlás ellen való tevékenységre irányítottam és serken-
tettem, ho^y készületlenül ne találjon benneteket és fegy-
vertelenül Sión ostrománál a veszedelem. 

A kath. lelkek közijedelme immár igazolt félelemmé 
vált amiatt, hogy a vallás nélkül szűkölködő lelkiismere-
tek felszabadítása a kath. lelkiismeretek békójává lesz. 

A m. kir. magas kormány egyházpolitikai pro-
grammjának sorozata konkrét törvényjavaslatok alakjában 
a törvényhozás döntő ítélete alá bocsáttatott. 

A sejtelmek, aggódó reménykedések baljóslatszerü-
ségét a valóság szemmel látható, kézzel tapintható vész-
teljessége tölti be. 

Ennek képe sötét, fenekén meginog az egyházi és 
hazai társadalom, a bonyodalmak szövevényességéből 
hiányzik a kivezető fonal. 

*) Dehogy nem ! 

A vallás szabad gyakorlatában a vallástalanság tör-
vényesitése is bennfoglaltatik. 

Mintha nem a vallás lenne a tiszta erkölcs alapja, 
mely ha megdől, Róma ledől és rabigába görnyed! 

Mintha a szétmálló válog is lehetne alapkő, melyre 
a magyar társadalmi jogrend nagy épületét építeni kellene. 

A zsidó vallás reczepcziója, a zsidó vallásnak a ke-
resztény vallásokkal teljes viszonosságba való hozatala a 
ker. dogmának, a szent keresztség eltörülhetetlen jelle-
gének megtagadása, a keresztény nép erkölcsei megha-
misításának utja, lejtője. 

A polgári anyakönyvezésről szóló törvényjavaslat 
egyházunk anyakönyveire szerzett jogainak konfiskácziója 
és papjaink lelkiismeretének ujabb kínpadra húzása. 

Az általánosan kötelező polgári házasságról benyúj-
tott törvényjavaslat pedig mindezeknek alapja, kiépítése 
és betetőzése ; a család elkereszténytelenitése ; az egy 
személyben egyesitett polgár és keresztény közti hadi-
lábonlét, e vészes dualizmusnak az emberekre való ráerő-
szakolása ; azon vár, melyet ugyanazon ember polgári ke-
zével épit és keresztény kezével leront és viszont keresz-
tény szemével kinevet, mit polgári szemével becsben 
tartania kell ; mert a polgári házasságról beterjesztett 
törvényjavaslat a ker. katholikus hitágazatok egész soro-
zatának megtagadása, tehát olyan jogoknak polgári tör-
vényvkönyvbe^ szándékolt beiktatása, a melyek az egyházi 
törvénykönyvben foglalt jogoknak lábbaltiprása, a minél 
fogva, mit a polgárjognak kénytelen tekinteni és tör-
vényként tisztelni, ugyanazt ugyanazon polgárban a ke-
resztény, mint jogtalanságot köteles gyűlölni, mint tör-
vényesített erőszakot lelkiismeretén kárhoztatni ; minél 
fogva a férfi és nő közti életszövetségnél, bár ezt a ke-
resztény katholikus lelkiismerete csak ágyasságnak tekinti, 
a polgári formát igénybe venni kénytelen, mert hiszen a 
vallásszabadság nagyobb dicsőségére gondoskodva van 
arról, hogy ne találjon papot, ki őt a polgári kötés előtt 
egvházilag összeadni merészelné és viszont kit szenvedé-
lye belevitt a polgári kötésbe, akár az egyházi kötés 
lehetetlensége miatt, akár mivel az egyházi kötés aka-
dályainak elhárítását daczból vagy könnyelműségből el-
mulasztja, hiában ébred és háborodik fel lelkiismerete, a 
lelkiismereti szabadság nagyobb dicsőségére, ott van a 
törvény kényszere, hogy a szerencsétlen áldozatot a lel-
kiismeret kínpadján kifeszítve tartsa. 

A polgári házasságról szóló törvényjavaslat megtaga-
dása a ker. házasság egységéről, felbonthatatlanságáról, 
szentségi jellegéről való hitágazatoknak, megtagadása a 
szentségi jellegből folyólag az egyházi kötésre előirt for-
mának. 

Pedig, ha a házasság szentségének kiszolgáltatói 
nemis a papok, hanem magok a házasuló felek, ugy hogy 
a felek egész egyéniségöknek egymás irányában való 
kölcsönös átadása — és elfogadásának ténye, vagyis az 
úgynevezett természeti házassági szerződés maga a vele 
egyidejűleg létesülő szentségi házasság olyképpen, hogy a 
ker. házasság nem más, mint a szentségi kegyelemmel 
együtt létrejött és minden izében elválaszthatatlanul átha-
tott házassági egyesség ; és ha mindjárt a házasságkötés 
tridenti formája emberi jogú intézmény is, mely valamint 
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a tridenti szent zsinat előtt a házasság lényegéhez nem 
tartozott, ugy bármikor is más. formával felcserélhető 
lenne, mégis ha már a házasságok nyilvántartása végett 
szükségességét és czélszerüségét a tridenti formának senki 
tagadásba nem veheti — hiszen a törvényjavaslat is a 
házasság érvényességéhez a polgári közeg előtt két tanú 
közbejöttével való kötés formáját irja elő — akkor a 
ker. kath. házasságoknál a tridenti forma mellőzését s e 
helyett a polgári forma alkalmazását vindikálni époly 
kevéssé lehet, mint azt praetendálni, hogy valamely feje-
delemnek hadapródjait, lovagjait az egyház avassa, neme-
seit a nemesi levéllel a pápa ruházza fel. 

Sérelmes a törvényjavaslat azért is, mivel a házas-
ság szentségi jellegéből folyólag, de a tridenti szent zsi-
nat dogmatikus határozmányai értelmében is az egyházat 
megillető jogkört a házassági bontó akadályok megálla-
pitása és a házassági bíráskodás tekintetében az állami 
hatalom körébe viszi át a ker. kath. honpolgárokra 
nézve is. 

Ennyi sérelemre, és még többekre, melyekre részle-
tesebben kiterjeszkedni nem enged jelen főpásztori szóza-
tom kerete, méltán jajdul fel országszerte a kath. lelkiis-
meret és méltán kiált segélyért e sérelmek ellen azokhoz, 
kikre az ország sorsának intézése bizva van. 

Itt ugyanis nagy vallási, társadalmi, állami és nem-
zeti érdekek vannak koczkán. 

Mert mi is a keresztény katholikus és mi is a pol-
gári házasság? 

A házasság a természet rendjében két különböző 
nemű egyénnek az emberi nem fentartása és tökéletesbi-
tése, kölcsönös segélynyújtás és boldogitás czéljából kö-
tött életszövetsége és legbensőbb egysége, melyben t. i. 
a két egyén egymást teljesen áthatja, eltölti, mintegy 
egyik a másikába átolvad, egy szivvé és lélekké lesz ugy, 
hogy ezen egységben a két egyén majdnem egy önálló, 
sokkal tökéletesebb erkölcsi személylyé magasul. 

Tudnivaló dolog ugyanis, hogy a férfi és nő az 
emberi fogalom tehetségeit nemének megfelelő irányban 
és mértékben örökli a természettől. A férfi több értelmi 
és testi erőt, a nő több érzést, lángolóbb kedélyt, na-
gyobb kitürést nyert a Teremtőtől. 

A házassági frigy erkölcsi személyében tehát e tehet-
ségek mind összpontosulva találtatnak és a házasfelek 
mintegy közös tulajdonaivá lesznek. 

Ez eletszövetségnek, legbensőbb egységnek alapja, 
összetartó kapcsa a szeretet. 

A természet kötelménél fogva a házasfelekre há-
ramló kötelesség a gyermekek nemzését, táplálását, ruhá-
zását, nevelését illetőleg, valamint e házassági szövetség-
nek állandóságát föltételezi, ugy máskülönben a házassági 
együttélés egyéb kötelességeivel is, ugy mint a kölcsönös 
testi-lelki segély-nyújtás, a gondolkodás, érzés, akarás, 
vágyaknak kölcsönös türelem és engedékenység által való 
összhangzatban tartása, egymás boldogítása, testi-lelki 
tökéletesítése stb. mind oly nehéz dolgok, melyek csak 
kölcsönös áldozatok, önmegtagadás folytonos lánczolatán 
át valósithatók meg. Áldozatot pedig hozni olyan dologért 
nem fogunk, a mi iránt közönyösek, vagy éppen hidegek 
vagyunk ; hosszantartó, maradandó áldozatokra pedig ké-

pesek nem leszünk, ha csak áldozataink tárgyai iránt 
szeretettel nem lángolunk. 

Méltán mondhatom tehát, hogy a házasság éltető 
eleme a szeretet; sőt maga a házasság sem más, mint 
azon vágy, mely szeretni és szerettetni óhajt. 

Ezen természetjogi szempontból vett házasság ke-
resztények közt a Krisztus rendeléséből, hozzájárulván és 
vele legbensőbben egyesülvén, azt át és keresztül hatván 
az ő szent kegyelme és ereje segélyül is a házassági ne-
héz kötelmek teljesítésére, megszentelésül is az Isten 
előtt való tetszésre, maga a házassági szentség. 

„A házasság nagy és fönséges szentség. Tehát nem 
csupán közönséges világi szerződés, a sziv természetes és 
múlékony vonzalma, szeszélyes és bizonytalan egyesülés — 
nem, a házasság szentség: maga az Isten tanuja, birája 
és boszulója e nagy szerződésnek s ezért ítélnek el a 
keresztények minden hidegséget, mert az nem egyéb gya-
lázásnál, minden elidegenedést, mert az nem egyéb eskü-
szegésnél, minden hűtlenséget, mert az nem egyéb szent-
ségtörésnél. A katholikus egyház jobbjában a kereszttel, 
baljában az evangeliummal, szemeit szakadatlanul az ég 
felé emelve, megáldja a jegyeseket, megszenteli frigyö-
ket." (Dupanloup.) 

„A házassági szeretet nincs többé megosztva : az ily 
szent frigv csak a halállal végződik és a gyermekek nem 
kénytelenek többé nézni, mikép taszítják el anyjukat s 
mikép lép annak helyébe egy másik asszony. A házasság 
hűsége, szentsége és szerencséje alapjait képezi az álta-
lános jólétnek, forrását az állam fejlődésének; e törvény 
ugy politikai, mint valláserkölcsi tekintetben nagy jelen-
tőséggel bír." (Bossuet.) 

Már most rmiféle szabályzatok, miféle törvényho-
zók lennének képesek mindezeket pótolni ? Vagy szembe 
állitsuk-e ezzel a képpel azt a másik házasságot, mely 
nem egyéb polgári szerződésnél, mely távol Annak oltá-
rától, ki egyedül képes a fogadások szentségben való 
tartását hatásosan biztosítani, sőt az 0 nevének említése 
nélkül köttetik ? — azt a házasságot, mely nem bir sem-
minemű vallásos jelleggel, nem nyer áldást és reményt 
onnan felülről, mely nem ismer szigorú kötelezettséget 
Isten szine előtt, melyet nem szentesit a lelkiismeret előtt 
más, mint a törvényes kényszer zabolája, mely nem ré-
szesiti a hitveseket más intelemben, mint abban, hogy az 
ország törvényeit megtartsák és a hazának polgárokat 
szolgáltassanak? — azt a házasságot, mely mögött az 
elválás szomorú lehetősége leselkedik, mely alapját képezi 
azon nyomorult családoknak és nevelési rendszereknek, a 
melyeket, fájdalom, nagyon is gyakran kell szemlélnünk ?" 
(Dupanloup.) 

Ám vegye bárki kezébe a házassági törvénykönyvet ; 
az egyikbe a kánonit, a másikba a törvényiavaslatbelit ; 
és vizsgálja elfogulatlan szemmel egyiknek és másiknak 
rendelkezéseit. 

A kánoni a házasságot egész mivoltjában, terjedel-
mében, nemcsak jogi hanem lélektani, erkölcsi mozzana-
tainak összes vonatkozásaiban, a törvényjavaslatbeli ellen-
ben legkivált csak jogi oldalán öleli fel, melyben a 
lélektani és erkölcsi szempont a semmiségben vész el. 

A kánonok házassági jogában a házastársak élet-
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hossziglanos szövetségénél, a kölcsönös testi-lelki segély-
nyújtás, boldogitás, lelki tökéletesedés, megszentelődés, a 
gyermeknemzésnél az Isten teremtői munkásságában az 
emberi nem fentartását illetőleges részesség, a gyermek-
nevelésnél az Isten képmása és hasonlatosságára való 
kiképzés, kiidomitás, a házasság alapját és fentartó ele-
mét képező szeretet és hűség, valamint a többi nehéz 
házassági kötelmek szakadatlan érvényesülésénél ott vir-
raszt az isteni kegyelem és a házasfelek lelkiismerete. 

A törvényjavaslatnak ellenben csak a rideg §§-ok 
állanak rendelkezésére, melyek megmondják, mi történ-
hetik, ha kihűlt a szeretet, elveszett a hűség ; de arra 
nincs ereje, sem hogy a szeretetet ébrentartsa, sem hógy 
a hűtlenséget csirájában megfojtsa, vagy : ha az lankad, 
ez ingadoz, azt uj lángolásba hozza, ezt megszilárdítsa: 
mert a lelkiismeret más hatalom alatt áll ; az államnak 
csak a törvény kényszere van kezében ; de a kényszer a 
szeretetnek sem szülője, sem élesztője, hanem megölője ; 
a hűségnek szintén nem a külső kényszer a biztositéka, 
hanem azon, hogy ugy mondjam, önként magára vett 
erkölcsi szükség, melyet a szenvedélyek belső megölése, 
a ker. önmegtagadás teremt. 

Az egyházi házasság a templomban megy végbe, 
hová szent félelemmel és bizodalommal megy be a hivő, 
honnét vigasztalódva távozik a bánkódó, erősödve az in-
gadozó ; honnét Isten áldása száll a hűre, átka a hit-
szegőre. 

A polgári házasság a füstös hivatalszobában megy 
végbe ; semmi sincs, mi a házassági nagy lépés horderejét 
a közönséges napi dolgok színvonalán felülemelően szembe-
tűnővé tegye. 

A ker. katholikus házasság felbonthatatlan, a tör-
vényjavaslat értelmében vett polgári házasság pedig fel-
bontható. 

De mily bő forrása e felbonthatóság a házassági in-
tézmény elfajulásának. 

A házassági kötelék végleges felbontása mily kár-
hozatos a gyermeknevelésre, mikor a gyermekek atyjok-
tól, vagy anyjoktól, még ezek életében elválasztatván, 
kis koruktól gyűlölni tanulják és szokják azt, ki pedig a 
vérség és természet kötelménél fogva tiszteletben tartani 
és szeretni tartoznának. 

A házasság felbonthatatlansága csirájában fojtja meg 
azon legtöbbször kisszerű okokat, zsörtölődéseket, félre-
értéseket, melyek a házasélet feldulására vinni alkalma-
sak; a felbonthatatlanság tehát mentő vára a házassági 
intézménynek. 

A házasság felbonthatósága és más uj házasságkö-
tés lehetősége falszabaditja a szenvedélyeket, lángra nö-
veszti a kisebb összekoczczanások, félreértések szikráját, 
megszünteti a házaséletben annyira szükséges kölcsönös 
elnézés öumegtagadását s a rosszakaratuaknál ösztönzés 
azon okok, ténykörülmények tételére, melyek a felbontás 
kimondását indokolttá teszik. 

A házasság felbonthatatlansága mellett boldogtalan 
házasság esetében szenvedhet az egyén ; de a házasság 
felbonthatósága mellett elfajulásnak, pusztulásnak indul 
maga a házassági intézmény. 

E különbség fényesen igazolja a kereszténységnek a 

házassági kérdésben is mélyen járó és magasan szárnyaló 
szellemét. 

De hát érintetlen marad kinek-kinek szabadsága há-
zasságát a polgári kötés után az egyház áldásában is 
részesíteni, és kényszerítve nem lesz senki házasság vé-
gett a polgári közeg előtt megjelenni, mielőtt arról, hogy 
szándéklott házassága egyházilag is megáll, meggyőződést 
szerzett magának. 

Vékony szál, melybe kapaszkodnak mindazok, kik 
a törvényjavaslatban a kath. lelkiismeretnek érintetlensé-
gét keresztül vittnek szenvelgik. 

Mintha nem ismernék az emberi természetnek lélek-
tani compositióját, a szenvedélyek felhullámzásaiban meg-
gondolatlan könnyelműségét, a mámor elmultával kijóza-
nodását, a kijózanodás után a lelkiismeret felébredesét, 
és e lelkiismeret szerinti elhatározás- és cselekvésnek a 
már megtett lépés után erkölcsi és jogi lehetetlenségét. 

Mintha csak hiányzanék bennök az érzék azon kö-
telezettségre, hogy a honpolgárokat ezen lelkiismereti 
gyötrelmekbe, melyekből nincs szabadulás, bele taszitani 
ne engedjék. 

Mindezekből láthatni egész nagyságában a veszélyt, 
a romlást, mely az ismert egyházpolitikai kormányi pro-
grammpontozatok életbe léptetése esetén egyházunkra és 
hazánkra nehezednék. 

És hálákat adhatunk az Urnák, hogv a megpróbál-
tatások e nehéz napjaiban teljes egyértelműségét hozta 
létre az ország püspökeinek, hogy e sérelmes intézménye-
ket egy szivvel és lélekkel kárhoztassák és papjaikkal, 
híveikkel kezet fogva a fenyegető veszély eltávoztatására 
egyesülten sikra szálljanak. 

Üt immár az utolsó óra! 
Álljon azért most talpára minden katholikus és ma-

gyar, és kiáltása legyen esdeklés a trón zsámolyáig el-
ható, óriási tiltakozás a törvényhozás termeibe felhangzó. 

Népek, idők örök nagy Ura Istene, ki a létnek tel-
jességét birod s a népek életének szabsz határt ; ki nem-
zetünket annyi balsors és viszály után, e hazában egy 
ezredév véghatáráig, a keresztény hit oltalma alatt eljut-
tatád : oltalmazd erős karoddal, esdekelve kérünk, hű 
népedet, hogy a második ezredév küszöbét szent neved 
dicsőségére, ősi hitének romlása nélkül lépje át. 

Ezek után. szent hitünk erejébe vetett bizodalommal 
közölvén '/• alatt a magyarországi püspöki ' karnak a 
fenyegető veszedelem távoztatására az ország katholiku-
saihoz intézett közös pásztorlevelét annyi példányban, 
hogy minden egyházmegyei áldozópapnak és tényleges 
tanítónak egy-egy példány kezeihez jusson, egyházme-
gyém lelkészkedő papságának szoros miheztartásul a kö-
vetkezőket rendelem. 

1. A közös pásztorlevelet a kézhezvételt követő leg-
első alkalommal, mikor a hivő nép az isteni tiszteletre 
egybegyűlve van, egész terjedelmében a szószékről fel-
olvassák azon nyelven, a melyen aznap az egyházi szó-
noklat tartandó lett volna, a székesegyházban és minden, 
ugy plébániai, miût fiókközségi, valamint szerzetesi tem-
plomokbán is ; hol ugyaneznap több isteni tisztelet van, 
ugyaneznap, egyébként pedig a következő alkalmakkor a 
többi nyelveken is, melyek a plébániában használatosak. 
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2. Ennek megtörténte után minden vasár- és ünnep-
nap egész virágvasárnapjáig szakadatlan sorban, a közös 
pásztorlevelet magyarázólag és pedig hamvazószerdáig a 
ker. kath. házasságról szóló egyházi tant, ezután pedig 
virágvasárnapjáig a többi hitágazatokról, melyek ez egy-
házpolitikai programmpontozatokkal megtámadva vannak, 
szóló tant (a hitről, a hithagyás iszonyatosságáról. az 
egyedül üdvözitő egyházról, az egyház titokzatos testéről, 
benső és külső tagjairól, a szent keresztségről, ennek 
eltörölhetetlen jellegéről stb.) egyházi beszédeikben a 
hivő népnek ősi hitében való megerősítésére fejtegessék. 

3. A kérdéses programmpontozatok sorsának eldől-
téig ugy a székesegyházban, mint a plébániai, fiókköz-
ségi és szerzetesi templomokban, minden vasár- és ünnep-
nap az ünnepélyes isteni tisztelet után a kath. egyház 
békéjeért és diadaláért a hivő néppeL könyörgésképen öt 
„Miatyánk"-ot és öt „Üdvözlégy'-et elmondjanak, a mise-
könyvből a „békességért" foglalt mise imádságokból vett 
és a nép nyelvére lefordított oratióval. 

4. Minden plébános a plebániájabeli főkép a válasz-
tásoknál befolyásosabb híveinek aláírásaival is az illető 
orsz. képviselőjöket az egyházpolitikai törvényjavaslatok 
elleni állásfoglalásra kérje fel. 

5. A küszöbön álló országos kath. nagygyűlés mi-
nél nagyobb sikerének biztosítására a körülményekhez 
képest ugy a maga, mint híveinek körében a lelkészkedő 
papság minden lehetőt elkövessen. 

„Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam !" 
Az ostromlott Sión várának védelmi harczában helyt 

állván, s e védelemből a részét kiki magának kivévén, 
amikor ezen az oltárainkért vivott. küzdelem közepett a 
nagyböjti szent időbe léptek át, kettőztessétek meg buz-
góságtokat, a szent ügyért való lelkesedésteket, töreked-
vén benső megszentelésből, imádságból, bőjtölésből, a 
szentek ezen kenyeréből, meríteni uj erőt és bátorságot 
és kitartást harczolni az Ur harczait. 

A nagyböjti időre és az egész évre zsinórmértékül 
szabom a múlt évi böjti szabályzatot. 

A békesség és erősség Istene legyen szent kegyel-
mével és maradjon velünk mindenkoron. Amen. 

Kelt Pécsett, 1894. évi január bó 1-ső napján. 
Nándor s. k. 

püspök. 

Székesfehérvár . Főpásztori levél, melylyel a közös 
főpásztori levél a székesfehérvári egyházmegyében kihir-
dettetett : 

Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi ! 
In exordio novi, quem Deo largiente ingressi sumus 

anni, omnes Vos in Sanctissimo Nomine Jesu, Principis 
Pastorum, saluto, Vobisque omnibus gratiae coelestis, quam 
Idem Dominus Noster Jesus Christus pretiosissimo suo 
sanguine nobis paravit, uberrimos adprecor thesauros. Sed 
et avet animus episcopi Yestri, quem Spiritus Sanctus 
posuit regere Sanctam Albaregalensem Ecclesiam, hac tem-
porum, qua premimur, iniquitate, has inter, quibus con-
stringimur, augustias, Vestros, auxiliante Dei gratia, con-
firmare solarique animos, Yosque, omni qua in Vos omnes 
et singulos sum paterna charitate, cohortari et obsecrare, 
ut aucto, s an et a opitulante gratia, in dies Vestro zelo, 
auetis in dies Vestris studiis, tum Vestram Vobis certam 

reddatis vocationem et electionem,1) tum animarum Vobis 
creditarum operemini Salutem, Ecclesiamque Sanctam Dei, 
tantis hoc difficillimo rerum cursu afflictam adversis, sacer-
dotali tueamini robore atque constantia. 

Nostis enim, quod et Christi in terris Vicarius nuper 
haud medioeri profecto animi dolore enunciarat,2) praeter 
ea, quae in legibus Hungáriáé cum Ecclesiae iuribus dis-
crepant, et eius facultatem agendi minuunt, ac professioni 
Catholici nominis officiunt, et alia fuisse postremis istis 
annis vei publica auetoritate décréta, vei acta, haud minus 
sane Ecclesiae ipsi reique Catholicae perniciosa; eo autem, 
qui nunc est communium rerum nostrarum cursu, valde 
pertimescendum, ne longe graviora eveniant religioni damna. 

Nostis leges anni 1868. iniuriis in Sanctam Dei 
Ecclesiam refertas ; nostis iniuriosum rei Catholicae decre-
tum ministerii cultus et publ. instit. ddto 26-a Febr. a. 
1890., eiusque tristissimas sequelas. Nostis recentius 
rogandas Comitiis Regni propositas fuisse leges, novas 
easque grandes praecedentibus addituras in Christi Eccle-
siam iniurias. 

His in angustiis Nostris, has inter Sanctae Dei 
Ecclesiae irrogatas iniurias, haec inter, quae fidelium 
aeternae saluti imminent, pericula, episcopi Hungáriáé die 
30-a Novembris anni elapsi in Regni metropoli congregati, 
suam decrevere levare publice vocem, ad tuenda Sanctae 
Matris Ecclesiae iura, ad tuendam aeternam fidelium sibi 
creditorum salutem, contra molimina in rei catholicae 
damnum adusque suseepta. 

Quare communi consilio exarata est ad Clerum 
populumque fidelem epistola pastoralis, omnium Eegni 
Mariani praesulum signata manu, quae festo Epiphaniae 
Domini fidelibus e sacro ambone praelegatur. Hanc itaque 
epistolam Vobiscum VV. PF. et FF. DD. communico, ad 
Vestram roborandam constantiam, ad Vestros solandos 
animos, simulque constituo, ut in cunctis dioeceseos meae 
Ecclesiis Curatores animarum, proximo Epiphaniae Domini 
festo, dum solemne celebratur Sacrum, omni, qua sunt in 
Sanctam Dei Ecclesiam fide, fidelitate et amore ; omni, quo 
ardent, ad tuenda huius Sanctae Matris iura, zelo ; omni, qua 
flagrant ad salvandas animas charitate, clare etcumemphnsihanc 
epistolam populo fideli praelegant. In exordio autem enun-
tient populo fideli, eadem illa die in omnibus, qua late 
patet, Hungáriáé ecclesiis, hanc praelegi sollicitorum de 
incolumitate fidei iuriumque Ecclesiae episcoporum episto-
lam. Idem autem fiat in Ecclesiis Regularium. 

Sed et ultra tendant Vestrastudia, vestrique labores, 
VV. FF. et FF. DD., quibus animarum cura crédita est. 
Vobis, si umquam alias, hoc tristissimo tempore, insigni 
plane vigilantia, zelo, contentione, qua verbo, qua opere et 
exemplo strenue est adlaborandum, ut opponentes murum 
pro domo Israel,3) Ecclesia Sancta Dei, impavide proelie-
mini proelia Domini; quotquot enim istic sunt inimici 
Catholici nominis, non dissimulant profecto quid velint, 
nimirum armis omnibus ad nocendum aptioribus illud 
assequi, ut Ecclesia resque Catholica in deteriorem quotidie 
conditionem compellantur.4) Vos itaque VV. FF. et FF. 
DD. vehementius quam unquam alias hortor et obsecro, 
ut nulli parcatis labori, quo Vestri episcopi, totiusque 
Regni Antistitum sancta iuvetis molimina, ut tantum peri-
culum a fidelibus nostris nostraque patria propulsetur. 
Quare necesse est, ut zelo procurandae gloriae Dei, anima-
rumque salutis incensi, aeeipiatis armaturam Dei, et con-
cordissimis animis, coniunctisque viribus in aciem, duetu 
episcopi Vestri, prodeatis, ac sacerdotalem Vestram vocem 
attollentes, Dei legem et Sponsae eius, Ecclesiae, sanctam 
doctrinam atque praeeepta populo fideli annuntietis, inanes 

') II. Petr. 1, 10. 
-) Ep. encycl. Constanti Hungar. 
3) Ezech. 13, 5. 
4) Leo XIII. ep. encycl. Const. Hung. 
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fallacias,5) ineptas impiasque doctrinas, quae nostris diebus 
abunde circumferuntur, refellatis, audaces inimicorum Ec-
clesiae impetus reprimatis. 

Surrexit Elias propheta, — ait Spiritus Sanctus per 
Ecclesiasticum — quasi ignis, et verbum illius quasi facula 
ardebat.6) Imitamini exemplum flagrantis in gloriam Dei 
zeli. Mementote Apostolorum impavidae ad martyrium usque 
fortitudinis atque constantiae, in portando nomine Jesu 
coram gentibus, in dilatanda tuendaque Christi fide. Erigite 
itaque deiectionem populi nostri.7) Pugnate pro populo 
nostro et Sanctis nostris.8) Sit vestrorum certaminum 
Signum illud, quod heros ille, heroum dux, immortalis 
memoriae Judas Machabeus dederat suis : „Dato signo 
suis: Dei victoricie."9) Arma Yestra in isthac defensio-
nis, non aggressionis, lucta sint: Sermo Dei, vivus 
et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti,10) 
quem Sancta Dei annuntiat Ecclesia ; arma Yestra, tela 
vestra, oratio.11) Talis autem cum sit esseque debeat 
Vestrarum pugnarum indoles, caritate illa regatur, necesse 
est: consiliique prudentiam temperantiamquehabeatcomites.12) 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
Az első országos katholikus nagygyűlés 

ügyében három oszlopos emberünk, Vaszary K. bibornok, 
Zichy N. és Esterházy M. M. gróf urak oly tevékenységet 
fejtenek ki, a melynek messzeható óriás erkölcsi értékéről 
s Magyarország sorsára való befolyásáról csak az utókor 
fog teljes képet nyerni. Tiszteletünket s e fáradhatatlan 
tevékenység fejében köteles hálánkat az idő csak fokozni 
fogja. 

— Esdve leérünk az utolsó pillanatok közeledtével 
újból minden paptársunkat, hogy világi hiveket, intelligens 
embereket igyekezzenek felhozni vagy felküldeni a kath. 
nagygyűlésre mennél többet. Ennek — a hivek hitvallásának 
kell lenni. így akarja az Isten. 

— Hir szerint Csáky Albin gróf miniszter Bécsbe 
azért ment fel, hogy ő felségének jelentést tegyen arról, 
mit szándékozik tenni a kormány a kath. autonomia és a 
kongrua-rendezés ügyében. 

t Gyászhír. A legmélyebb részvéttel vettük mélyen 
megszomorodott tanártársunk s e lapot dolgozataival meg-
tisztelő barátunk következő gyászjelentését, kérve az elke-
seredett szivek számára Istentől vigasztalást s az elhunyt 
papanya részére paptársainktól ájtatos mementót: „Alul-
irottak mély fájdalommal jelentik, hogy a forrón szeretett 
anya, nagyanya és napa özv. Aschenbrier Antalné szül. 
Dobry Anna asszony életének 79-ik évében rövid szenve-
dés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után f. 
hó 6-án az Urban elhunyt. A boldogult hült tetemei f. hó 
8-án délután 3 órakor fognak a selmeczbányai r. kath. 
felső sirkertben örök nyugalomra elhelyeztetni. Az engesz-
telő szent miseáldozat f. hó 9-én 9 órakor fog a plébánia 
templomban a Mindenhatónak a boldogult lelki üdveért 

s) Collos. 2, 8. 
6) Eccli 48, 1. 
7) I. Mach. 3, 43. 
8) I. Mach. 3, 43. 
9) II. Mach 13, 15. 
10) Heb. 4. 12. 
") Tertul. De Oratione. 
12j Leo XIII. Ep. Encycl. Const. Hung. 

bemutattatni. Selmeczbányán, 1894. január hó 6-án. Az 
örök világosság fényeskedjék neki! Özv. Sziklav Yilmosné 
szül. Aschenbrier Paula, dr. Aschenbrier Antal, Aschenbrier 
József és neje Horniczky Albin mint gyermekei és menye. 
Sziklay Gizella, Sziklav Mária, Sziklay Irén mint unokái." 

— Az apostoli király által kinevezett országos 
kongrua-bizottság e hó 20-ára van a kultuszminiszté-
riumba tanácskozásra összehiva. 

= Püspök aranymiséje. Az erdélyi egyházmegye 
angyali lelkű főpásztora, nm. és ft. Lönhart Ferencz püs-
pök ur folyó évi julius hó 28-án fogja pappá szentelteté-
sének 50 éves jubileumát ülni. Az erdélyi róm. kath. iro-
dalmi társulat magas védnöke tiszteletére ez alkalomból 
irodalmi pályázatot hirdet: 1. az erdélyi egyházmegye törté-
netének és 2. egy alkalmi ódának megirására. Áz előbbi-
nek jutalma a lelkes dr. Tódor József, kanonok és ország-
gyűlési képviselő, elnök adományából 400 korona, határ-
ideje f. é. junius 1-eje, terjedelmének minimuma 10 nyom-
tatott iv. Az utóbbi jutalma a társ. pénztárából 100 korona. 
Határidő ugyanaz. 

— Sajtóliiba-igazitás. Az 1—2. sz. 1. 1. 2. old. 4. sorában 
felülről óhajtottak helyett óhajtották; 2. 1. 1. old. 4. sorában felül-
ről fuvollásod helyett fuvallásod; 8. 1. 2. old. 12. sorban felülről 
tájékoztatására után elhangzottak ; 9. 1. 1. old. 21. sorban alulról 
kötelessége-e helyett a kötelessége-e; 11. 1. 1. old. 26. sorban felül-
ről (közm.J helyett (Közm.) ; 13. 1. 1. old. 20. sorban alulról 11-ikén 
helyett 4-ikén olvasandó. 

Figyelmeztetés. 
A budapesti kath. nagygyűlés előkészítő bizottsága 

tegnap kezdte meg a belépti jegyek kiadását. A belépti 
jegyek csakis , a meghivó felmutatása ellenében adatnak 
ki a „Budapesti Katholikus Kör" titkárságánál. (Buda-
pest, IV., Koronaherczeg-utcza 17. szám.) 

Felhivás előfizetésre. 
Magyarországban napirendre került az Isten ügye, 

a vallás, a minek e lap, a „Religio", nevét, lelkét, minde-
nét szenteli ötvenkét esztendő óta. 

Mikor most dűlőre kerül a vallás dolga; mikor az 
állami hatalom maga veszi kezébe az elkereszténytelene-
dés, az Istentől való elszakadás, a vallástalanság és isten-
telenség szabadságának a zászlaját : akkor a vallás, az 
isteni vallás jogait kell védelmezni mindenkinek, a kinek 
lelke van s ad valamit az örök üdvösségre. 

Mi itt e lapban készek vagyunk áldozni időt és 
fáradságot, egészséget és lelkesedést, készek vagyunk fel-
áldozni mindent, hogy Isten igazai az emberek elméjében 
teljes világosságukban ragyogjanak s meghajlitsanak min-
den emberi akaratot Jézus Krisztus boldogitó uralkodásá-
nak szives és lelkes, nemcsak elismerésére, hanem imádatos 
tiszteletére és dicsőítésére is egyszersmind. 

Csak egyet, igen, csak egyet kérek a felemésztő 
fáradozás közben támogatás gyanánt t. olvasó-közönségem 
lelkes érdeklődésétől ; azt, hogy kiki igyekezzék komolyan 
szivére venni a mit kérek, hogy kiki igyekezzék maga 
mellé még egy előfizetőt és legalább tiz olvasót meg-
szerezni. 

A Majer Istvánok lassanként mind átvonulnak az 
örökkévalóságba. Hevesebb s végzetesebb harezok dúlnak 
mint valaha. Egy Majer István nyomdokába tiz uj Majer 
Istvánnak kell lépni. 

Az előfizetés módja a lap homlokán van kiirva. Elő-
fizethetni félévre 5 frttal. A szerkesztő. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnö^elde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

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

KATHOLIKUS EGYHÁZI. TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Budapesten, január 13. 

Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

4. I. Félév. 1894 
< 3 ! E 

Üdvözlet és Votum 
az e lső o r s z á g o s k a t h o l i k u s n a g y g y ű l é s h e z . 

Az országos katholikus ujjászervezkedésre, vagyis a kath. egyesületekbe, körökbe, társu-
latokba való sorakozásra, a nép- és nagygyűlésekben való tömeges katholikus fellépésekre — egyet ü töt t 
az óra 1848-ban, mikor Kossuth Lajos, a büszke lutheránus miniszterelnök utóbb „kormányzó ur," 
a katholikus autonomiát kérő peticzióra, hazug ajakkal, azt mondta, hogy „elkéset t / 

Akkor senki sem gondolt még — kath. nagygyűlésre, mert sötét volt átláthatatlanul, 
s éjfél után egyet ü töt t még csak az alvók fölött a nagy óra. 

Pedig egy tett — már egy rendszer összes konzekvencziáit hordja magával méhében. 
A büszke lutheránus kormányelnök vakmerő és vérlázitó visszautasításából már le kellett volna 
tudni vonni a konzekvencziáját annak, hogy mi lesz a katholikusságra nézve Magyarország, hogyha 
lutheránus vagy kálvinista, vagy a mit szintén előre lehetet t volna kiszámitani, zsidó-protestáns-
szabadkőmüves szövetkezés veszi át a hegemóniát benne? 

Katholikus rabszolgaság ! 
A zsidó-protestáns-szabadkőmüves koaliczió, a kocsis ostorral a kezében, ex odio papae, 

képes oly hajszába kergetni a magyar államiság kocsijába fogott jobb sorsra érdemes igavonó 
nemzetet, hogy a kocsinak okvetetlenül fel kel fordulnia s izzé porrá törnie, — csakhogy nyakát 
szegje a raj ta ülő „úr," a kocsis útjában álló „uralkodó" katholikus vallás! Ez a történelem Ítélete! 

Ezt előre lehetet t volna látni már 1848-ban. De hát a végső konzekvencziákra nem 
gondolt senki. „Mundus se expediet", volt az álomkórosok takarója mindig. Akkor is, most is. 

Aztán többször ütöt t éjjel is, fényes nappal is, még az ébresztő nagy óra. 
Fényes nappal, déli 11 órakor ütöt t akkor, midőn a kálvinista Tisza K.-nak zsidó-keresztény 

házassága megbukott, s Magyarország biboros herczegprimása, a megbuktató, a népszerűség mámo-
rában, a nép lelkes éljenzései közt ha j ta to t t fel a Nemzeti Muzeumból budavári palotájába. 

E nagy esemény után földre borulva esedeztem és rimánkodtam e lapban, hogy, az 
Istenért, értékesitsük, gyűjtsük össze a népszerűség sugarait s tegyük el azokat, egyre növelve, 
egyre szaporítva, egy félelmetesebb jövő eshetőségeire. Azt indítványoztam akkor, hogy a vallá-
sának védelmére alkalmilag összefutott katholikus Magyarországot tartsuk meg az ő összekergetett 
egységében állandóan, s az összetartás-, állandósításnak eszközei : körök, egyesületek, nép- és nagy-
gyűlések legyenek szakadatlan lánczolatban összefogózva, az egész országon s minden időn által. 

Roppant álmos köszöntés fogadta az indítványt. Még akkor is, pedig már déli 11-et ütött 
volt az óra, szemeiket dörzsölve kezdtek az emberek kikelni az ágyból s azzal a propositummal 
töltötték be öltözködés közben a napot előre, hogy hiszen — „mundus se expediet"; mit beszél a 
„Religio" ? ! Egy-két „kath. kör" azonban — mégis alakult már azután és azóta! 
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Hanem most már igazán éppen delet, éppen 12-őt ütöt t fejünk felett a nagy óra. Délre, 
forduló, dülőpontra került Magyarországban nemcsak a katholikusságnak, de általában az ország 
fenmaradásának is az ügye. Nem kivételt, zsidó-keresztény házasságot felállitani; kizárólagosan 
„ kötelező ^ uralmat akarnak biztosítani, „eltörölhetetlenül", a korrupcziójaak, minden házasság fel-
bonthatósága által. A házasélet általános dissolutiója Magyarország végét, bukását, megsemmisü-
lését jelenti. 

A kérdés az: mi a halállal szemben Istennek is, az embereknek is a votuma, az óhajtása 
a kívánsága, az akarata ? 

Az élet! 
Katholikus hitfeleim, honfitársaim: Mentsük meg Magyarországot — a szellemi és erkölcsi 

elbukástól ! 
Miénk az igazság teljessége; a többi vallásfelekezeteké csak & felfogás, a, kutatás, az igazság 

teljességének — óhajtása, 
Vegyük kezünkbe Magyarország szellemi ós erkölcsi regeneráczióját; ne várjuk, hogy 

majd az állam teszi meg helyettünk, — hisz látjuk, mit tesz, mire képes; — mondjuk ki, hogy 
magunkon kezdjük a szellemi újjászületést, a magunk iskolai nevelését ós taní tását alkotjuk újra. 
s magasztosabb, erősebb tartalmat adunk iskoláinknak a felsőbb, közép- és alsó-iskolák hármas foko-
zatán által. 

Tegyük nagygyá, ellenállhatatlanná, általánossá a katholikus szellemi fensőbbségét ebben az 
országban, mindenek előtt valamennyi felsőbb iskolánk átalakítása, magasztosabb tartalommal való 
betöltése, ós legalább háromkarú tudomány-egyetemekké való felemelése által. 

A hol theologiai főiskola ós jogakadémia együtt már fennáll: kössük össze a ket tőt és 
adjunk nekik mindenütt filozófiai kart alapul: hogy ebben az országban az értelmesség pályáira mi 
katholikusok jussunk fel teljes bölcseleti iskolázottsággal, a gondolkodás igazságainak és törvényeinek 
legtökéletesebb ismeretével ós gyakorlásával, legelőször. 

Ez a szellemi fensőbbség megingathatat lan piedesztálja leszen majd számunkra. 
Vessük meg ennek az alapját annyi bölcseleti karnak felállításával, a hány theologiai és jogi 

kar t vagyis királyi ós főpapi katholikus jogakadémiát, már most, vagy a legközelebbi jövőben, össze 
lehet kötnünk. 

Legyen a filozófiának, a gondolkodás tudományának teljes elsajátítása mellőzhetetlen föltétel 
arra, hogy valaki az ország sorsát intéző értelmesség bármely magasabb pályára feljuthasson. 

Az értelmesség szaktanulmányait valamennyit kötelezőleg előzze meg a filozófiai alapvizsgálat, 
vagy magasabb fokban, nem kötelezőleg, & filozófiai doktorátus: ugy mint atyáink rendelték és tették! 

Azt mondja valaki : az állam nem lesz hajlandó ezt megtenni s nem teszi meg a maga 
iskoláiban. 

Dehogy nem! 
Utánunk fog kullogni ebben is, mint az iskolák és egyetemek alapításában, kezdet óta. 
A jobb, a fensőbb, a hatalmasabb végre is mindig győzni szokott. 
Emeljük ki Magyarországot a gondolkodás gyengeségéből ós elfajulásából a szellemi élet 

fensőbbségére. 
Ez lesz a következő ezer év nagy munkája ; ez lesz Magyarország szellemi ós erkölcsi 

megmentése. 
Excelsior! Előre! 
Első országos'katholikus nagygyűlésünk! Ez a „Religio" üdvözlése, ez a negyvenes évek 

küzdelmeiben született lapnak Votuma, kívánsága. 
Előre ! 
A jövő országos katholikus nagygyűlés már katholikus tudomány-egyetemet üdvözölhessen 

minden magasabb pályára törekvőre nézve kötelező teljes bölcseleti tanulással és vizsgázással! 
* 
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Mane, Thecel, Phares. 
— A magyar országgyűlésnek ajánlva. — 

K'/.vTf, (pilou, Qslóg hol Ivónvtov fjldsv "Ovetçoç. 
Uias. II. 56. 

(Halljátok, barátim, isteni álom jött reám szen-
deremben.) 

Kezdjük a Kereszténység szellemének igéivel : 
Coupable envers les souvenirs, on foule 

aux pieds les ins t i tu t ions an t iques ; coupable en-
vers les espérances, on ne fonde r ien pour la 
pos té r i t é : les tombeaux et les enfan ts sont 
également profanés. (Vétkezve az emlékek ellen, 
lábbal t ipor ják az ősi i n t ézményeke t ; vétkezve 
a remények ellen, mitsem a lapi tanak az u tódok 
számára : egyarán t szentségtelenít ik meg a siro-
ka t és a gyermekeket.) 

Chateaubriand. Genie du Christ. II. ch. I. 

Vagy, ha ez nem eléggé classicus, ál l jon i t t ez : 

Foecunda culpae saecula nuptias 
Priniutn inquinavere. 

Horat. Carm. III. 6. 

Vagy, ha régibb kell, ez : 
íl TtÓTtoi, f] fié y a jcsv&og 'A%ttuda yalav ínávei. 

— vvv öt], úc, avat,, é&éXovöiv ' Ayaiol 
Ttcídiv éléyycörov d-éuevac {jlsqótieööl ßQoroiGiv. 

Ilias. 1. 254. — II. 284, 285. 
(Jaj nekem ! Nagy baj éri az achaii földet. 
— most valóban téged, ó'fejedelem, készülnek az Achívok 
legcsufosabbá tenni minden beszélő halandó előtt.) 

Van ennél is ősibb, és szentebb: 

Descendit autem Dominus, ut videret civitatem 
et turrim, quam aedificabant filii Adam. 

Genes. 11, 5. 
* 

* * 

Sajátszerűn kedves és lebilincselő j á t éka 
az elmének, midőn az érzékek e lőt t álló j e lene t 
vonásain keresztül más távol inak, hol rokon és 
hasonló, hol merőben ellentétes a l ak ja i t szem-
lél tet i velünk. Mintha la te rna magica ködfátyol-
képei mosódnának egymásba. De még sem ! Keret , 
alak, mozgás megmarad, fénynek a fény, hang-
nak a hang, csak a jelmez, nyelv, cselekvény — 
mind más ; más szinpadon hasonló látvány. 

S a min t i t t kavarog, keveredik, tarkál l ik 
és nyüzsög előt tem az ember tömeg, ma jd hall-
ga tn i rendbe telepszik, és éldeli a szellemi la-
koma, az értelmes, lelkes, művészi szó gyönyörét 
— hal l juk! ha l l juk! é l j e n ! — taps, hosszantar tó 
lelkesedés, f renet icus ovatio . . . Évoé ! Évoé ! Üdv 
Sándornak, Fülöp nagy fiának ! Féket a nyelvről, 

féket a kedvről! Billikom ércze érjen a serleg 
te l t öbléhez, ne fegyverek éle véres aczélhoz vad 
viadalban. Folyjon a bor, folyjon a szó! I t t as 
öröm ragad, láza hevit . Évoé, üdv Sándornak! 
Mögötte siker, diadal kel előtte. Évoé! Olympusi 
kedv szédületes magasáu forgat a mámor , r ingat 
a kéj. Évoé ! Nem Grranikos á rka mögöt t , nem 
Issosnak aranyos zsákmánya után , nem Arbéla 
sík mezején, tengernyi hadak veresége felett , 
nem Babylon kéj lakta virányai közt, — it t , Per-
sepolis fenséges ölében, ősi dicsőségnek le t ipor t 
emlékén, veszteg a hol Kyros pihen, és már 
néma Dareios, i t t illik a kész diadalnak ülni 
to rá t . Evőé! Üdv, Makedonok! Üdv, phalanx! 
Üdv, Sándornak ! Dicsteljesb Dionysos: nem 
nympha , Satyr , Silén kisér India u t ja in , készsé-
ges daliák makedón védfala környez, még jó Bú-
kephalod hord a Kelet Nagy mezején. S ha fel-
kapsz a diadalmi szekérre, nem tigris vonja 
igá já t , mi Makedónok ragadjuk odább, nemcsak 
addig, hol India nyú j t j a lánczod elé kincsrakta 
kezét. Mig az irigy Okeanos nem enyészti utad, 
követünk, követünk ! Mert a szerencse is nyo-
modban jár , m i n t eke nyomán a vető, figyelve, 
hová vesse adománya javá t . Évoé ! hevits, Dionysos, 
hevi ts ! Nagy az oltár , Aetna legyen r a j t a a láng. 
Koszorút Sándornak, Évoé! H a h ! — Thais, Athé-
nai leánya, mily kecs! Remek, dicső lej tésed! 
Fenkö l t örömben igy repes szivünk, min t pille-
szárnyain lebegő lépésed Persepolis büszke ko-
moly várában. Lejts , Charis ! Tipord Athénai 
á t k á t az Achaemenidák palotá ja kövére. Szédits, 
Erinys, versenyt Dionysos i talával . Tomboló ked-
ved pajzán d i thyrambja szökésed; szökelj, Eume-
nis! Súlyos boszut követel Persepolis te tőin 
Athénai . Innen eredt a kényuri szó, mely Pallas 
Athéné nagyra törő népének ős haj léki ra lángot 
szórt, és — At t ika drágakövét az enyészet hamva 
bori tá . Mint tombolsz, Nemesis. Vészes tüzű pil-
lanat üszkét hullatod őrületes tánczodra kigyúlt 
s z e m e i d b ő l . . . Égjen a l a k ? Thais! Thais! mit 
művelsz? Már lobog a láng, — Persepolis fényét 
az emésztő tűz tegye por rá? Vesd el a fáklyát , 
ha j ! Nem késő még. Phlegetonnak átkos hullá-
má t zudit ja fe jünkre merényed s még az enyé-
szet, haj , a t ivornya helyére telepszik. 

Vagy ugy? ! Sándor aka r j a? A Nagy Kelet 
zsákmányából mi egy város? Halomból egy 
gyöngy? Athénét boszulja Sándor Persepolison. 
Üdv Sándornak, Aristotéles nagy t an í tványának! 
Fel, fel, u t á n a ! Üszköt Dareios fészkére és Xer-

4* 
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xés lakára lángot! Évoé! Ez a h a r m ó n i a : láng 
a szivben, tejben s a tetőn. E diadalmenet méltó 
Dionysoshoz: lángol az ut, patakzik a tűz. E 
t ropaion ragyogóbb, mint mikor hideg fegyveren 
csillog a napsugár. Évoé! Üdv Sándornak! Rom-
ból kél az u j élet. Hellas szelleme Ázsia te rmé-
keny ölében — lobog a nászszövétnek — üdv 
Sándornak az uj világuralom lakodalmán! 

# 

Quo fflf>, Bacche, rapis. tui — 
Vacuum?::: Dulce periculum est, 

0 Lenaee, sequi Deum. 
(Bor. Garm. III. 25.) 

Édes kísértés, kész veszedelem. Lám, hogy 
csalódtam. Hisz nem Persepolis ez, hanem Bu-
dapest. S ez nem az a palota , melyben Dareios 
kincsét őrzik, hanem a hol Dáriusét köl t ik. Nem 
az achaemenidák fészke ez, hanem az Ephémeri-
dâk*) költőhelye. Valamint e lelkesen tomboló 
sereg nem győztes makedón leventék, hanem 
sikerre sóvár liberális képviselők. S e Sándor 
sem a Nagy, hanem egészen más Sándor, vala-
min t nem az a théni tánczosnő az, a ki i t t j á r j a , 
hanem a debat te a polg. házasságról szóló törv. 
javaslat felett , és végre nem is Persepolis ég, 
hanem a Corp. Jur . Canonici ; — s hogy ég ! hogy 
pusz tu l ! Akár csak 1520-ban, decz. 10-dikén, o t t 
Wit tenbergben — a hová azután annyi haza-
reménye j á r t lázadást t anu ln i a császár ellen, 
hogy i t thon for rada lmat tudjon prédikálni a ki-
rály ellen — az Elszterkapu előtt , a hol ennek 
a mostani m. k. kormányi lag szí tot t liberális 
közvéleménynek az ősatyja h a j í t o t t a egy mág-
lyára a pápák bullájával együt t — emlékszünk 
még reá, nemde? Akkor is hogy uj jongtak, hogy 
tombol tak, mekkora volt a lelkesedés! No de 
nem csoda, hisz egyetemi tanulók voltak, fiatal 
vér , hév minél több, tapasztaláson okult hig-
gadtság minél kevesebb. Izgalom kell neki; 
Similis simili. Spectaculum : élvezet, heccz: gyö-
nyör, demonstráczió : üdv. Hanem az ország a tyái t 
összetéveszteni a Makedónokkal. — 

Oh ne nevessünk még, uraim, e tévesztésen; 
helyreütöm, elkomolyodhatnak ra j t a . Csalódtam, 
nem tévedtem. Igazán lakoma képét látom, iga-
zán hallom a tomboló kedv zaját, igazán gyúj-
togatnak, csakhogy — ne indignálódjanak, ké-
rem, és ne erőszakoljanak magukra oly ünnepies 
komolyságot, min tha Thorwaldsen Nagy Sándor 

*) Most még az Ephémeridák és Ahajmánélteké is. 

menetével aka rnának élőképekkel teljes felvonu-
lásban ünnepi mellékletül kedveskedni hétköznapi 
rendes viselkedésök mellet t a közönségnek — 
beismerem, ez igazán nem a világverő Makedón 
hős népe ; be lá tom, hogy nem athéni hetaera lejt 
a vendégség asztala mellet t , banem jö t tment 
eszmék és elemek hetaeriája a ház asztala körü l ; 
nem tagadom, ily ruhá t nem viselt a zordabb 
makedón, i lyenbe Babylon elpuhult fia burkolta 
e lsa tnyul t izmait , igy Chaldaea népe települt 
lakomához, igy az Euphrá t pa r t j án dőzsöltek — 

— vonások enyésznek és t ámadnak , uj kép 
bontakozik elő — 

és miu tán végig Ízleltek minden gyönyört 
és rendre szürcsöltek minden i t a l t : — He j ! Ser-
leget u j a t elő! Nem a bor, nem a bor, az edény 
lesz más ! Más arany zománcza, fénye, más billi-
kom öble varázsol a zsibbadt idegbe, s a kábult 
fejekbe legot t u j lendületet . — De, Balthassar, 
ez edények nem őseid kincséből kerültek elő. 
Oly idegen m i n d e n : vőlegény, ara, nászmenet, 
házasság — Bal thassar! hisz ezeket a tyád — 
nem Nabuko, nem is Salemből, hanem — a sza-
badkőművesség orozta el a mul t században Fran-
cziaországban az egyháztól , s most a chaldaeok 

j lohadó lelkesedése csak e zsákmány lá t t á ra éled 
már ú j r a? Gyujtóbb az ital, édesebb a bor be-
lőle, min t a pénzügyi sikerek profán billikomá-
ból ? S dagad kebled, hogy ily általános még 
nem volt öröm, nem lelkesedés még ily párto-
ka t egygyé olvasztó, mint mióta e kelyhek forog-
nak kézen? Boldogan látsz kezeket tapsolni se-
rényen ? látsz in teni feléd üdvözölve ? S azt az 
egy kezet — o t t a falon — azt, azt nem látod ? 
Szived nem változik el? A szó nem akad el a j-
kadon, s torkodon a kor ty ? ! 

Mikor falat sem látsz magad előt t mást 
min t a phalanxét . Nem olyant , mely t e tő t tar -
t ana fejed felett, legfelebb olyant, melyen te 
állsz tetőnek. — De azt a kezet? S uj jának Írá-
sát? Nem lá tod: Mane. Thecel. Phares. H a l á t n á d 
sem értenéd, nemde ? Látod a jelenben azt, a mi 
a te calculusodban rea l i tás ; ismered azt ámul-
tat, melynek eredménye je lened; és hiszed azt a 
jövőt, melyet jel lenedre akarsz alapí tani . Pedig 
az a mult is volt, melyben azt a mysticus há-
rom szót í r ták , a jelennek számításodon kivüli 
real i tásai mia t t az a jövő is lesz, melyet szá-
modra is jelent. Olvassuk el együ t t : 

Mane : Számitasz. Mesterileg számitasz. Szá-
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mot vetsz nem csak jövedelemmel és költséggel, 
hanem emberrel , pár t ta l , helyzet tel és sikerrel. 
És bevág számitásod. Meddig ? — Nincs calculu-
said közt oly egyszerű szám, mely oly biztosan 
fejezné ki, m in t e Mane, hogy numerav i t Deus 
regnum tuam, et complevit illud, (Dan. 5, 26.) 
mer t non est sapientia, non est prudent ia , non 
est consilium contra Dominum, (Prov. 21, 30.) 
— te pedig ~ az Ur ellen küzdesz. Olvass csak 
odább : 

Thecel. — Érted-e? A Ház és domináló 
p á r t j a mérlegén fináncztalentumod, energiád, 
ügyességed, és sikered nyomnak legtöbbet . Ezt a 
súlyodat megmér i serpenyőin az a kéz is, mely 
a Thecelt i r ta , — meg is mér te már , és inven-
tus es minus hobenVedd eszedbe: Is ten ellen 
küzdesz, és iuventus es minus habeus. (Dan. 5, 
27.) Dicis in corde tuo : Quis de t r ahe t me in 
t e r r a m ? Si exal ta tus fueris u t aquila, et si in-
t e r sidera posueris nidum tuum : inde de t raham 
te, dicit Dominus. (Abd. 3, 4 ) Többet is mond ; 

Phares : divisum est regnum tuum. (Dan. 5, 
28.) Min áll u ra lmad? Liberál is eszmék hul láma 
emel, és a conservat iv elemek béke- és kénye-
lemszeretete nem hat fel u tánad, nem zavar 
ura lmadban. Elemen állasz, melynek emelnie kell 
va lamit , hogy lásson valamit maga felett , emel-
nie, hogy felfelé is nyi lváni tsa ha ta lmát , mely-
nek fő kell olyan, hogy ma hódolhasson neki, 
holnap félrevethesse. Elemen, mely e lhagyta azon 
cent rumot , mely felé t e rmésze té t nem más i to t t 
szellemnek gravi tálnia kell. Mert ha nem oda, 
ugy más felé. I rányán tul te rmészetén — nem 
másí that . Bárhová is, g ravi tá ln ia szellemnek is 
kell, az egy abszolúton kivül. Ezenfelül : szabad 
a szellem annyira , hogy tö rvénye ellen véthet , 
i rányától e l t é rhe t ; oly függet lenné sohasem lehet, 
hogy ennek következményétől ment maradjon. 
Im hypothet icus szilárdságú basisod egyik részé-
nek természete és sorsod, ha megdőltél*; a másik 
részen lévő elem — megmozdulhat . E ke t tő közt 
most igy oszolvák meg fennállásod feltételei. 
Divisum est regnum tuum, még feltételeire nézve 
is ; hogy megdőltének oka szintén ebben rejlik, 
csak a p i l lana tnak kell elérkeznie, mely kide-
r i tse ezt. Emel tek , elej tenek. A mi szabadságát 
czélja ellen használja, abban semmi biztositék 
sincs, hogy más ellen is nem használja. E l té r t a 
természetestől , könnyebben t é rhe t el az önkén-
tesen választottól . Most a po ten t ia in divisione 

rejlik, s ezzel a divisum est regnum igazsága in 
potentia áll fenn. Ha megbuktá l , fennál in adu. 

S hogy kaczag Bal thassar vidám népe, ha 
e pi l lanat bekövetkezésére int i valaki. Ha Manet 
mondasz, számukra utalnak, s ezzel nem a Nos 
numero sumus-ra, hanem complevit illud-ra. Töké-
letes a regnum, te l jes a biztosság: annyian va-
gyunk, a mennyi a szilárdsághoz kell. Ha Thecelt 
emiitesz, a ranya t vetnek eléd, nem a hallga-
tásér t , hanem azt a sá rga fémet, mely a pénz-
ügyi egyensúly Cornu Copiaejéből hull szét, és 
fa j súlyánál fogva nyom többet tünékeny kéz 
i r t a árnyékbetüknél . Ha pedig Pharesra czélzasz, 
összeölelkeznek, cseng a pohár, hangos a kedv: 
nincs i t t megoszlás, egy az é r te lem! S magasra 
hág a lelkesedés ár ja . már -már tülkei a par ton : 
Sohasem halunk meg! Mi is t ud juk az irást, (ki-
vál t a régit,) olvasd: Non facit Dominus Deus 
verbum, nisi revelaverit decretum suum ad servos 
suos prophetas. (Arnos. 3, 7.) Hol a prófé ta? 

Igaz, hol van? Ha volna is, nem t i vagytok 
azok, a kikről ugyanaz az Amos i r j a : Propinubi-
tis nazaraeis vinum, et prophetis mandabitis dicen-
tes: Ne prophetetis? (Am. 2,12.) Nincs propheta, 
nem is kerestek, hogy az i rás t elolvassa és meg-
fejtse, az az irás sem létezik, semmi sem való, 
csak az, hogy vagytok. De hogy milyenek vagy-
tok ? Po ten tes estis ad bibendum vinum et viri 
fo r tes ad miscendam ebrie ta tem, (Izai. 5, 22.) 
mind persze csak metaphorice, de mi t enyhi t 
ez a dolgon ? Ennek a metaphoricus ebrietasn&k 
láza üz, ennek lelkesedése ragad, ettől ugrál tok 
fel ülőhelyetekről, e t től le j te tek körben és — 
odább, száguldoz szédületes rohanással, ennek 
heve lövel fenyegető lángot szemetekből az al-
ka lmat l an intőre, a ki ennyi szereplő mellé egy 
magában szegődött — a classicus drama min-
den szabálya ellenére — karnak. Vae mihi, si 
tacuero ! — Quia adhuc vüus procul, et apparebit 

in finem, et non mentietur. (Hab. 2, 3.) 
* 

. . . mi különös változás. Még rohannak, 
m é g t a r t a zaj, de már nem kifelé tekintenek 
fenyegetőn, hanem középre, — s a kezek nem 
intenek, nem tapsolnak, thyrsost forgatnak, s 
vadabbul forognak a szemek, süvöltéssé fajul a 
kiál tás — s az a férfi o t t középütt — nem 
Balthassar az többé, sem Sándor — s a lant 
kezében, miér t dalol? mit veri l a n t j á t ? Nem 
ennek hangjá ra le j t indulatos szőkéi tek! S e 
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jelmez, e zilált hajak, e thyrsos - botok — 
kik vagytok? — 0 messze, messze el, más 
múltba, más helyre ! Hisz ezek Maenádok a 
Hebros pa r t j án ! El az Euphrat tól , vissza a söté-
tebb múltba, mer t Persepolis és Babylon óta 
mennyivel előbbre j u t o t t u n k a világos jövőbe. 

Évoé! Évoé! R a j t a ! R a j t a ! — Ott is hang-
zik Évoé ? De mennyivel rú tabban : nem vára t 
készülnek felgyújtani , hanem életet oltani. Sze-
gény Orpheus! Revocabat homines a vaga libi-
dine, és visszariasztotta őket a fes le t t szemé-
lyektől, quae viri pretiosam animam capiunt (Prov. 
6, 26.) és ezért szét tépték őt ezek a Maenádok . . . 
Ophiolatrák, siessetek, sarkal já tok a Maenádo-
k a t ! A gyürü záródik, — közel a kezdethez a 
vég — a kigyó farkába ha rap — most vagytok 
együt t hárman : Zsinagóga, haeresis, páholy. So-
hasem lesz többé ily kedvező az alkalom ! A 
rombolás müvénél oly hatalmas a hármas szám 
mysteriuma mint az alkotásénál. Siessetek, a l an t 
hang jának varázsa szét téphetné a záródó gyürü 
b ű v k ö r é t ; — ó, annak az isteni Orpheusnak ve-
szedelmesen igéző a szava. Hal lo t ták fenevadak, 
és lábához s imul tak ; ha l lo t t ák fák, el tépték gyö-
kerüket és köréje te lepedtek ; ha l lo t t ák sziklák 
és fallá egyesültek. Ha l lo t t a az isteni Orpheus 
igéjét, nem földi varázs hangjá t , a hé tha lmu vá-
ros birodalma ellen agyarkodó barbár , és meg-
szelídült; ha l lo t ták Germánia gyökerükről t é p e t t 
tölgyei, és más földön kezdtek szebb tenyészetet ; 
hal lot ta , és fallá le t t Krisztus kereszt je s az 
egyház körül a sziklaszivü Normann és Szit tya 
— kereszt? Egyház ? Ez nem kell nekünk ! Évoé! 
Űzd Orpheust, szaggasd szét, legyen vége az 
igézetnek ! 

Es szét tépték Orpheust : feje o t t úszik a 
Hebroson, l a n t j a o t t ragyog a csillagok közt, a 
Maenádoknak pedig u j csapszéket építenek az 
Istros pa r t j án — Orpheumuk ugy is van már. 

* 

Hogy m a r a d j u n k a valónál és hagyjuk a 
symbolismus j á t é k á t ? 

Nimirum sapere est abjectis utile nugis, 
Et tempestivum pueris concedere ludum ? 

(Horat. Epist. II. 2, 141.) 

S mennyivel mondanánk ezzel ta lá lóbbat , 
hasznosabbat? Igaz ám, kérem, hogy 

Nullum est jam dictum, quod non sit dictum prius. 
(Terent. Eunuch. Prolog. 41.) 

És miér t ne jelképeznők a jelen törekvé-

seit a mul t eseményeivel, mikor oly csábító a 
hasonlóság , m i k o r nihil novi sub sole? 

* 
* * 

Bánatos sóhaj törekszik fel a kebelből: fáj-
dalom, van uj is. Tekin tse tek csak a Hebros 
vizére : az a véres fő, a mely o t t úszik raj ta, 
m i n t h a á tvál toznék. 0 miér t nem vagyok Ovi-
dius, ez u jabb metamorphos is megénekléséhez ! 
— Imént fő volt, most pajzs. Más és más ala-
kok tűnnek elő ra j ta , amin t elcsapnak felette a 
hul lámok. Ha j helyet t korona, arcz helyet t piros 
és fehér csíkok, majd sajátságos fehér jel piros 
mezőben, há rmas zöld hul lámon — nagy ég! 
Hisz ez Hunnia pajzsa ! 

De a hul lám nem pihen, s a változás még 
nem ér te végét . Eltűnik a korona, a helyén 
sajátszerűn egymásba fordul t ké t háromszög 
jelenik meg, ha t sarkú csillaggá változik, — a 
négy folyó közöl há rom elapad, csak a második 
marad meg, és önt i iszapos vizét a mező másik 
felére, miu tán kidőlt a válaszfal. A háromból 
pedig az első helyén nagy gyík tűn ik fel, mely 
sö té tben szeret zsákmánya u t án j á rn i és könye-
k e t is tud ontani, és sírni, m in t emberi kisded, 
és lesből t ámad áldozatára, ha vaczkához csalta; 
— a ha rmad ik helyén kigyó, mely keblet keres, 
hol melegedhessék és marhasson ; — a negyedik 
helyén pa tkány , undok patkány, mely bűzös 
szennyben tanyáz, és hul ladékokon csap lakomát, 
melynek ádáz foga elől nem biztos semmi, mely 
rág, rongál, és ás és nem épit semmit , és váj ja 
a lap já t gunyhónak és palotának. — A másik 
mezőn pedig emelkedik az ár, melyet a második 
folyó ön tö t t és önt. s ellepi a hármas bérczet, 
s a három állat á t fú j ja mérges lehelletét a vi-
zekre, megmételyezi, s lesz belőlök undorí tó 
mocsár. És mérgesebben fiinak, hullám támad, 
felső iszapos hulláma, lomhán és rondán, és csap-
kodja vadul a legmagasb te tő koroná já t és ket-
tős hófehér jelét, és ledől a je l a posványba. 

Kéjesen lihegnek az állatok, és u j tenyészet 
kel a vizekből: karcsú haj lékony nád, csomótlan 
káka, és selymes simasággal susogó sás. Nincs 
többé bérez, nincs tölgyderék többé szilárdan, 
nincs kőszikla keményen. Inog a nád, haj l ik a 
káka, simul a sás, az uj tenyészet az u j inspira-
tio szerint, a középső ormon pedig — mintha 
emelkednék valami — haj long az uj tenyészet 
az u j c rea tura erősen — öléből emelkedik Hunnia 
uj jogara : a vakoló. 
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Zengjük a lessust? 
Praecipe lugubres 
Cantus, Melpomene ! — 

Szegény Orpheus megérdemelné ! 
Quis desiderio sit pudor aut modus 

Tarn cari capitis ? (Horat. carm. 1. 24.) 
Minek a sirás ? Orpheus halhatatlan. Lant ja 

ot t az égen, hol majdan jel tűnik fel, melynek 
lát tára plangent te omnes tribus terrae. Most ka-
czagjatok, most tomboljatok; akkor majd ez 
teljesedik raj ta tok : Ponam inimicos tuos scabel-
lum pedum tuorum, és ebben lesz fletus et stridor 
dentium. •— Talán azért ne mondjuk ezt, mert 
nem hiszitek? S busuljunk, mer t ti uj jongtok? 
Csüggedt Róma, midőn kapuja előtt állt Hanni-
bal? — Emlékeztek az ép arczu főre, mely a 
tarpéji dombon került felszínre, midőn a Capi-
toliumnak ástak alapot? {T. Liv. 1, 55. Quae 
visa species . . . arcem earn imperii caputque 
rerum fore portendebat.) Midőn: Aves in Termini 
fano non addixeref — Perpetuitatis auspicium 
fu i t ! A pogány Róma polgára innen bizott R<>ma 
aetem«-jában; a keresztény máshonnan, és biz-
tosabb alapon tudja, hogy Rómájának hatalma 
örök. — Azért csak tombolj Carthago, örvendj 
kufárnép! Majd lesz még győztes Hannibalod 
daczára, másik Claudius Nero, a ki egy napon 
halvány főt vet táborába, melyen ugy ismerheti 
fel Carthago szörnyű végzetét, mint Hannibal, Ha-
milkar fia hajdan ot t Apuliában szülővárosáét a 
Hasdrubaléban. 

Azért van annyi dolgunk fejekkel, mert a 
főért forr a harcz. A társadalom alapja a család, 
a család pedig szentély, nem kufár- és komédiás 
nép vásáros bódéja. S e szentélyért a harczot 
nem adjuk fel. Alkothattok törvényt — mely 
hóbort nem alkotott még philosophiai rendszert, 
és mely önkényt nem ir tak még törvénytáblákra ? 
— ellene mondunk. Vethettek kényszert a lelki-
ismeretre: szabad a szó, élünk vele, Írottal ugy, 
mint élővel. Félretaszí that tok: mellettetek le-
szünk; felfüggeszthetitek joga inkat : a lat tatok 
szólal meg a tiltakozás; le t iporhat tok: felülről 
cseng fületekben hands off ! Mi hunyászkodjunk 
meg előttetek, mi, kiknek mellét a jogosság 
tudata emeli, előttetek, kik üres kebellel jö t tök 
sivár elmék fonnyasztó eszméit erőszakolni ? Ki-
nek nevében ? Ki áll mögöttetek ? Ha más igét 
nem ismernék mint ezt: 

uXV ov Zsvg avÓQsGöi vor^iaTa návra xsXsvxcc. 
(Ilias. 18. 328.) 

még akkor sem csüggednék. Csakhogy mást is 
ismerek: Haec dicit Dominus exercituum : Isti 
aedificabunt, et ego destruam, et voeabuntur 
termini impietatis, et populus, cui iratus est 
Dominus, usque in aeternum, (Malach. 1, 4.) 

Mögöttünk az áll, a ki ezt mondja rólatok: 
Abscondam faciem meam ab eis et considerabo 
novissima eorum: generatio enim perversa est 
et inhdeles filií. — Gens absque consilio est, et 
sine prudentia. Utinam saperent et intelligerent 
ac novissima providerent. (Deuter. 32, 20, 2^, 29.) 
És ehhez fohászkodunk fel: Novi, recenterque 
venerunt super nos, Domine. (Deut. 32, 17.) 
Höstes nostri conculcaverunt sanctificationem 
tuam. Facti sumus quasi in principio, cum non 
dominaveris nostri, (Isai, 63, 18, 19.) mikor még 
pogány volt a magyar. Exsurge, Domine, adjuva 
nos! (Psalm. 48, 26.) Es nem lesz küzdő, a ki 
ne biznék, midőn felkiált: Judica, Domine, no-
centes me, expugna impugnantes me. Apprehende 
arma et scutum, et exurge in adjutorium mihi. 
(Psalm. 34, 1, 2.) Az áll mögöttünk, a ki nem 
hiu ígérettel, hanem az igazság igéjével biztat ; 
Quoniam in me speravit, liberabo eum : prote-
gam eum, quoniam cognovit nomen meum. Cla-
mabit ad me, et ego exaudiam eum. (Psalm. 90, 
14, 15.) H. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 12. Éljen az anarchia! — 
Evvel a vakmerő felkiáltással fogadta Párisban, a 

gonoszság és jóság minta-nemzetének fővárosában Vaillant, 
a ki a törvényhozókat magukat mint ilyeneket akarta ki-
irtani — a halálos ítéletet. 

És a halálos ítélet végre lesz hajtva fölötte és a 
halálos ítélet nem fog segíteni sem Vaillant-on sem az 
anarchistákon, sem Francziaországon, sem az emberiségen. 

Ebből a halálból nem fog élet fakadni, csak még 
nagyobb halál. 

Máris mutatkoznak az előjelek, hogy igy lesz. A „Pesti 
Napló" mai száma igen helyes uton járó czikkeket közöl 
annak a „bátorságnak" dicséretéről, hogy az esküdtszék 
Vaillantot halálra merte ítélni. Mikor már az igazságszol-
gáltatáshoz bátorság is kell: akkor már oly baj van a 
társadalomban, a melyen ez nem bír segíteni. A Pesti N. 
remekül tünteti fel azt, hogy Vaillant halálos ítéletével, 
bármily bátorsággal mondották is ki azt, nincsen segítve a 
bajon. De azt már nem mondotta meg a P. N., hogy hát — 
mi az, a mi az anarchistákat „megbékíteni" képes. Mind-
azonáltal a P. N. czikke megérdemli, hogy ismételjük, a 
mint következik : 

„Ma egész Európában dicsérik a párisi esküdtszéket 
azért a bátorságért, hogy halálra merte Ítélni Vaillant 

* 
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anarchistát, aki el akarta pusztítani a franczia képviselő-
házat. Azt a felfogást, hogy ebben az Ítéletben bátorságot 
lásson, senki se erőszakolta a világra. Egy nap alatt nem 
is lehetett volna. Az anarchiától való rettegés tehát már 
annyira hatalmába kerítette az emberiséget, hogy merész-
nek vallja azt a társadalmat, amely halált mond reá. 

Ebben a közhangulatban nagy tanulság rejlik. Amikor 
a társadalom az anarchiára gondol, terjesztői és végrehajtói 
ellen nem érzi azt az iszonyodást, amelylyel a gyilkosság 
tölti el az embert. Csak rettegést érez. Es ebben az érzés-
ben a félelem mögött mindig ott lappang a magábaszállás, 
hogy az anarchista-gyilkos csak addig gonosztevő, amig öl, 
de már a halálával megszámlálhatatlan sokaság emlékében 
egy eszme mártyrjává „magasztosul." Ezért merész a párisi 
esküdtszék Ítélete. Biróra, ha a gyilkost elítéli, még senki 
se mondta, hogy merész. Csak azt, hogy igazságos. 

Félelmes a fanatizmus, a mely az anarchistákban él. 
Valahányat még elitéltek, ugy üdvözölte a halál gondola-
tát, mint egy nagy örökséget, a melyet vele követőinek 
teremtett. Soha még anarchista a vérpadon kétségbe nem 
esett. Ugy tud meghalni valamennyi, mintha a vérpad lép-
csőjén hegytetőre jutna, a honnan látja a jövőben az ő 
országát. És végrendelete egy mondás : Az anarchista meg-
hal, — éljen az anarchia! 

Vaillant is az anarchiát éltette, amikor az esküdtszék 
halálra ítélte. És vallomása szerint rémes tettében gondo-
lat volt. Azért akarta megölni a franczia miniszterelnököt, 
mert ő képviseli egy személyben az egész társadalmat. Ez 
tehát az anarchia szimbóluma: megölni egyet ugy, hogy 
mindenki érezze. És az anarchia törekvései megszerzik a 
történet logikáját: a nyilt forradalmat csinálta a polgár-
ság, — a rejtett gyilok, a dynamit harczol a polgár-
ság ellen. 

De a modern világ nem érdemelné meg a forradal-
makkal kivívott áldásokat, ha orvosolt bajai árán nem tudná 
megmérni és megérteni azokat, akik már a forradalmakkal 
teremtett rend ellen is küzdenek. Az anarchistának ebben 
az életben semmi sem becses : a halál gondolata tehát nem 
bántja. Ezért a halálos ítéletek időről-időre elcsöndesit-
hetik a vagyon aggodalmait, de magát az anarchizmust meg 
nem szüntetik, sőt meg sem gyöngítik. 

Nem emberekkel kell itt számot vetni, hanem szenve-
délyekkel, a melyek nem halnak meg. ha táplálóik egyike 
már nem él. És a legbölcsebb politika, a melyet a társa-
dalom az anarchiával szemben követhet, az, ha a maga tör-
vényeivel ellenségei közül mentül kevesebbet tesz már-
tyrokká. Ma a világ összes anarchistái tudják már, hogy 
egy osztályosuk ismét áldozata annak a társadalomnak, a 
melyet ostromolnak. Mint egy élő idegen a fájdalom, ugy 
fiit végig az egész anarchista táboron a megújhodott gyűlö-
let, a mely a társadalom áldozatáért szívesen adja a 
magáét. De itél, mig őt magát csak elítélni lehet. És a 
mi áldozataink járnak elől. 

A társadalom, a helyett, hogy a büntető törvény ol-
talmába ajánlja nyugalmát, békéjét, biztosságát, jobban 
tenné, ha leszállna a bányákba, belenézne a gyárakba, a 
munkások házaiba, a nyomor százezer fészkébe és az el-
vadult félműveltség bomlott áldozatainak tanyáiba. A kiben 
felébred annak a tudata, hogy többet ér, mint a mennyire 

a mai rend becsülni képes, de nincs elég erő és jóság 
benne, hogy az értékéről az életet meg is győzze : a tár-
sadalomnak már ellensége. És ragadja magával sok újkori 
szó a munkátlanságig, az elzüllésig és mert emberül meg-
élni nem tudott, bombát dob azok közé, a kik élnek, hogy 
meghalhasson apostol gyanánt. 

Ha a társadalom jól érzi magát mostani állapotában, 
hosszabbitsa meg ezt a jólétet azzal, hogy szerettesse meg 
az életet mindazokkal, a kik gyűlölik. A kenyeret a gazdag 
is, a szegény is éhségből eszi. Könyörületességből nem 
kell senkinek. A jótékonyság a humanizmushoz képest 
efemer becsű, mert egy sajnos tévedés következtében élve-
zése csak a gyámoltalanok kiváltsága. Az a jótékony tár-
sadalom, amely igazán humánus, tudjon békés, munkás 
embereket teremteni az anarchistákból is. Ez a megoldás. 
A halálos Ítélet csak gyászos kénytelenség. Meg nem nyug-
tathatja a világot. 

Vaillant tegnap, amikor belépett az esküdtszék termébe, 
gyilkos merénylő volt. Mikor kivezették, már hős lesz társai 
szemében. A társadalom megboszulta a bűnt, de engeszte-
lést nem adott. És üdvösség csak az olyan cselekedetben 
van, amely a barátot megnyugtatj a, az ellenséget meg-
békíti." 

, » 
Es ezt — csakis a keresztény vallás befolyásától 

lehet várni. ?? 

Kalocsa. Az érsek pásztorlevele. — 
Nm. és ft. Császka György kalocsai érsek ur latin 

körlevél kíséretében küldte meg egyházmegyéje papjai-
nak a püspöki kar pásztorlevelét. A körlevél magyar for-
dításban igy hangzik : 

Egyházmegyém Tisztelendő Papságának Üdvöt és 
főpásztori Áldást! 

Az újév kezdetén alig üdvözölhetnélek Titeket, Krisz-
tusban szeretett testvéreim és fiaim, az idők nehéz körül-
ményeinek, amelyek között élünk és a Ti lelketek leg-
bensőbb érzelmeinek is jobban megfelelő szavakkal, mint 
ha a legnagyobb szeretettel, melyre képes vagyok, kér-
lek benneteket, hogy Magyarország összes, mindkét ritusu 
katholikus főpapjainak idemellékelt főpásztori körlevelét, 
melyet a Magyarország határai közt lakó összes katholi-
kus hívőkhöz intéztek, Ti is szivetekre vegyétek, s a 
gondjaitokra bizott népet is törekedjetek ezen közös 
főpásztori szózat szándéka és szelleme szerint a katholikus 
ügynek a méltányosság s az igazság határai között, a 
kellő okosság és mérséklet szemmeltartásával való buzgó 
védelmére buzdítani. 

Az ügy fontosságát maga a közös pásztori körlevél 
jellege is tanúsítja, melyre Magyarország történetében 
csak ritkán található megfelelő példa. 

Igy csaknem hatszáz évvel ezelőtt is találkozunk 
egy ily esettel. Midőn Magyarország akkori püspökei 
szintén az összes néphez intéztek felhívást. Történt ez 
1318. évben, midőn Magyarország főpapjai elháritandók 
a bajokat, melyeket azon időben Krisztus egyháza Magyar-
országban szenvedett, Kalocsán, a székesegyházban Tamás 
esztergomi érsek elnöklete alatt összegyűlve, az összes 
magyarországi papsághoz s a néphez intéztek közös pász-
torlevelet, melyben mindenekelőtt kijelentették, hogy »meg-
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erősítették egymásközt az egység frigyét, mert — ugy 
mondják — a hármas kötél nehezebben szakad el s az 
egyesült erő bátrabban cselekszik, mint a részekre oszlott." 

Ezen kölcsönös egyetértés ápolása s a kölcsönös 
segélynyújtásra való törekvés indította Magyarország jelen-
legi püspökeit is, hogy minap azon gyógyszerekről tart-
sanak közös tanácsot, amelyekkel a létező bajoknak a 
lehető legalkalmasabb módon elejét lehessen venni s 
ugyanennek megtételére hívják fel a kiadott közös pász-
torlevélben a hivő népet is. 

Néhány példányát ezen közös főpásztori levélnek 
azon meghagyással küldöm meg minden plébániai hiva-
talnak, hogy annak tartalmát egyházmegyém minden plé-
bániájában Yizkereszt ünnepén híveiknek a szószékről fel-
olvassák és megmagyarázzák. 

Es miután nekünk minden munkánk és törekvésünk 
hiábavaló, hacsak isteni segély nem járul hozzá, ennek 
elnyerése czéljából elrendelem, hogy Vízkereszt ünnepén 
és Jézus szent neve napján az Oltári szentség kitétele 
mellett tartott plébániai szent mise után 5 „Miatyánk" és 
4 „Üdvözlégy" mondassék el a néppel együtt. 

Az elmúlt év bejezésénél nem tehetem, hogy benső 
hálát ne mondjak a minden jó Ajándékozójának, Isten-
nek, megszámlálhatatlan malasztjáért, melyekben Titeket, 
Krisztusban szeretett Testvéreim és Fiaim és Általatok a 
gondjaitokra bizott hivő népet részesítette, valamint Nek-
tek magatoknak is hűséges közremüködéstökért és fárad-
hatatlan lelkipásztori buzgalmatokért. 

A Szentlélek malasztja legyen velünk mindnyájunk-
kal a jövőben is, hogy éber pásztoraiul találtassunk az 
TJr nyájának és hű kiszolgáltatóiul a malasztoknak és 
örök jutalomra méltók legyünk. 

Kalocsa, szent János apostol-evangelista ünnepén, az 
Ur 1893. évében. 

György, s. k. 
érsek. 

PéCS. Miniszteri elégtétel iskoláink katholikus jelle-
gének s indirekt leczke a tulbuzgó állami tanfelügyelők-
nek — foglaltatik abban a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszteri leiratban, melyben Csáky Albin gróf miniszter a 
mi „Religio"-nkból értesülést szerezvén a pécsi egyház-
megye főpásztorának, dr Dulánszky Nándor püspök urnák 
ama főpásztori körleveléről, a melyben Baranyamegye 
állami tanfelügyelőjének abbeli eljárását, mely szerint a 
nevezett tanfelügyelő több kath. iskolaszéket az iránt 
szólított fel, hogy vele, iskolájuk államosítása végett, a 
püspöki hatóság mellőzésével közvetlen érintkezésbe lép-
jenek, — ünnepélyesen helyteleníti s a katholikus iskolá-
kat a maga miniszteri „támogatásáról" biztosítja. 

Ez emlékezetes okmányt a pécsi egyházmegye nagy-
tudományu püspöke a következő bevezetés előrebocsátása 
mellett közli papságával : 

3580/1893. Örvendetes tudomásul közlöm a nm. vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter urnák az egyházme-
gyém népiskolái kath. jellegének megóvása érdemében 
folyó évi julius hó 1-én 1779. sz. alatt közrebocsátott 
körintézvényem alkalmából hozzám intézett nagybecsű 
eiratát, mely a benne foglalt kijelentések irányánál és 

súlyánál fogva amint bátorításul szolgál iskoláink kath. 
jellegének az illetéktelen beavatkozások ellen való meg-
védelmezésében ugy másrészt buzdításul is kell, hogy 
szolgáljon, miszerint ezek színvonalát ugy kulturális, mint 
nemzeti szempontból minél magasabbra emeljük. A magas 
leirat egész terjedelmében imigyen szól: 

Vallás- és közoktatásügyi magyar kir. miniszter. 
51998. szám. Nagyméltóságú Püspök Ur ! Nagyméltósá-
godnak a „Religio" czimü folyóirat f. hó 4-én *) megje-
lent számában közzétett főpásztori köleveléből tudomá-
somra jutott, hogy Baranyavármegye kir. tanfelügyelője 
a pécsi egyházmegyei főhatóság mellőzésével több róm. 
kath. iskolaszéket fölszólított, hogy iskolájuk államosítása 
iránt vele közvetlenül tárgyalásokba bocsátkozzanak. Ne-
hogy ezen helytelen eljárást Nagyméltóságod az én 
utasitásom kifolyásának vélje, s ily módon keletkező 
félreértés által megzavartassék azon annyira kívánatos és 
nagyjelentőségű egyetértés, melynek az iskolaügy fejlesztése 
körül az állam-, kormány és egyházi hatóságok közt fenn 
kell maradnia, s melyre én mindenkor kiváló súlyt helye-
zek : ezennel van szerencsém tisztelettel értesiteni Nagy-
méltóságodat, hogy meggyőződésem szerint is a létező 
felekezeti iskolák jellegének változtatása csakis az illeté-
kes egyházi főhatóság hozzájárulásával lehetséges. De sőt 
ott, hol a felekezeti iskolák kulturális és nemzeti felada-
tuknak megfelelnek, nem azok megszüntetésére, hanem 
ellenkezőleg támogatásukra törekedem, a mire immár a 
f. évi 26. t.-cz. [az anyagi eszközöket is megadja. Meg-
győződésem az, hogy Nagyméltóságod hazafiassága a 
hatósága alatt álló iskolákat magyar nemzeti szempont-
ból is kifogástalanokká teszi s igy állami elemi iskolák-
kal leendő helyettesítése csakis azon iskoláknál jöhet 
szóba, melyeknek felekezeti uton való kifogástalan ren-
dezését anyagi eszközök hiánya miatt vagy egyéb okok-
ból Nagyméltóságod maga kivihetetlennek ismeri el. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. Budapesten, 1893. deczember hó 11-én. 
Gróf Csáky, s. k. 

Székesfehérvár. Főpásztori levél. (Vége.) 
Ut autem de genere ad speciem vertatur sermo meus, 

constituo ulterius, ut Vos, VV. FF. et FF. DD., qui agro 
Dominico colendo Vestros impenditis sanctos labores» 
salutiferaque fatigia, Dominicis diebus, Epiphaniae Domini 
festum succedentibus, epistolam pastoralem chori episcopo-
rum, populo fideli clare eiplicetis. 

In isthoc autem obeundo summi momenti munere 
necesse est, ut iniurias, contra quas episcopi suam levarunt 
vocem, populo fideli dilucide ob oculos ponatis. 

Quas iniurias leges a. 1868., decretumque 26-i febr. 
a. 1890., contineant compertum tenetis. His autem adnume-
randa est lex, quae roganda proposita iam est, de matricis 
civilibus ; lex enim ista legibus a. 1868. nata est addere 
efficaciam. Manifeste videre hoc est paragrapho 63-a. 
Penitissime autem et reliquas, in pastorali episcoporum 

*) Nem a minisztérium irata keltének havában (deczember 
ben), hanem még október 4-ikén látott a .Religio"-ban a kath. 
iskolák jellegét védő hivatolt főp. szózat napvilágot. A szerlc. 
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epistola recensitas, leges rogandas perlustrate, et exponen-
tes iniurias in sanctam nostram fidem, Sanctam nostram 
Ecclesiam, Sancta Sacramenta Baptismi et Matrimonii, 
libertatemque conscientiae Catholicorum huius Regni civium, 
in legibus illis contentas, simul horrenda vivide monstrate 
consectaria, quae e legibus illis in patriae perniciem 
fluunt ; atque refellite inanes illas rationes, quibus patroni 
dictarum legum eas defendere nituntur. 

Ut autem isthoc docendi genere, accurate omnino 
fungamini, populusque fidelis, auxiliante Dei gratia, clare 
videat pleneque horreat legum illarum iniuriosam indolem, 
oportet Yos praeter ea, quae in circularibus meis litteris 
anni elapsi, n. 1731. p. 120. et sequentibus. monueram, de 
Sancta Dei Ecclesia, de iuribus potestateque civili, de 
officiis civium, proponere fidelibus, sermone populari claro 
et ardenti, doctrinam Sanctae Matris Ecclesiae de Sacra-
mento Baptismi, de iure inalienabili, deque officio stric-
tissimo parentum educandi suas proles in religione catholica ; 
de immani apostasiae haereseosque crimine ; de Sacramento 
Matrimonii; atque oportet Yos ultro omni, qua Ipsi estis 
in Sanctam Dei Ecclesiam eiusque doctrinam, inconcussa 
fidelitate, invictoque amore, fidelium animos inflammare, 
ut sanctam suam fidem, Sanctam suam Ecclesiam fortes et 
animosi profiteantur et tueantur. 

Non diffiteor haud levia, in hoc tanti momenti officio 
explendo, Vobis incumbere fatigia sed Vestra religio, Ves-
ter in Deum eiusque Sanctam Ecclesiam, in animas pre-
tiosissimo sanguine Jesu Christi redemptas amor mihi 
pignus est. Vos fatigia illa lubentes suscepturos. Amor 
enim onus non sentit. 13) Da amantem, et intelligit quod 
dico.u) Vos autem omnes amantissimi estis Dei Ecclesiae 
et animarum ; et omnia potestis in eo, qui Vos confortât,15) 
Christus. 

Iuvat autem hic denuo Vestram dirigere attentionem. 
Vestra incendere studia in lectionem assiduam epistolarum 
encyclicarum Sanctissimi Domini Nostri Leonis XIII., quas 
in citatis meis litteris circularibus allegaveram. 

Sed non e sacro solummodo ambone docete, horta-
minique fideles, sed omni, quam vitae commercium sup-
peditat, occasione. 

Sed non hic sistant Vestri conatus, VV. FE. et FF. 
DD., sed et Vos, et Vestro zelo incensi fideles, viros illos, 
qui ad Vestra iura in Comitiis Regni tuenda, ad patriae 
salutem promovendam, deputati sunt, enixe oretis, ut 
sui benevole memores officii, graves illas iniurias, a 
Vestra fide, a Sancta Dei Ecclesia, a Vestra conscientia, 
suo voto, amoveant, periculaque patriae ex allegatis legibus 
imminentia avertant. Sed et — ubi id factum nondum est 
— ad ipsa comitia porrigite cum fidelibus Vestra sollici-
tudine permotis, litteras supplices, ne leges illae iniquae 
ferantur. Adhibete et illud insigne ad tuenda iura nostra 
medium, quod catholicorum virorum suppeditant conventus, 
in quibus animi ad fidem catholicam intrepide profitendam 
et defendendam incenduntur. Qua in re, in singulis dis-
trictibus A. R. D. Vice-Archi-Diacoiorum erit, Vestro viro-
rumque catholicae professionis egregia laude nitentium 

13) De imit. J. Chr. 1. 3. c. 5. 
u ) S. August. Tract. 26. in Joan. 
15) Phil. 4, 13. 

consilio et adiutorio, omnem adhibere curam, ut conventus 
illi, apto in loco, eoque, qui sublimi illi sanctaeque causae 
convenit, modo, possint celebrari ; utque meis sub auspiciis, 
quemadmodum Christi in terris Vicarius monuerat,16) cele-
brentur, ea, quae collatis consiliis in hac causa stabilita 
fuerint, ad me deferantur. Conventus autem illi celebren-
tur, postquam magnus ille conventus catholicorum, qui in 
Budapest paratur, celebratus fuerit, ad quem et Vos, quan-
tum adiuncta ferunt, accedatis, et fideles Vestros, ut eidem 
intersint, permovete. Suo autem tempore, ea, quae in illa 
congregatione acta fuerint, cum populo fideli, ad eos con-
solandos, firmandos et sancto fervore replendos, communicate. 

Demum impense Vos Vestrosque fideles obsecro et 
hortor, ut magno fervore, quemadmodum chorus episcopo-
rurn omnem Regni Mariani venerabilem Clerum populumque 
fidelem obsecraverat, piissimis precibus Dei sanctum adiuto-
rium, Beatissimae Virginis Magnae Nostrae Dominae, 
Sanctique Stephani Regis Nostri patrocinium imploretis. 

Ordino autem, ut quilibet huius dioeceseos sacerdos, 
etiam e clero regulari, in quolibet Sacro. servatis rubricis, 
sumat collectam „Deus refugium," quae est inter orationes 
diversas 12; finitoque Sacro, recitatis precibus a Summo 
Pontifice praescriptis, unum oret Pater et Ave in honorem 
Beatissimae Virginis Mariae Patronae Hungáriáé et in 
honorem Sancti Regis Stephani. In Missa autem primaria 
sive ea legatur sive cantetur, eadem oratio fiat lingua 
vernacula cum populo fideli. Haec autem mea dispositio 
quantum fideles adtinet, annuntianda e sacro ambone, 
postquam praelecta epistola pastoralis fuerit, intentioque 
liarum precum assignanda eo modo, quo in citata epistola 
pastorali exhibetur. Invitandique sunt fideles, ut imprimis 
Dominicis et festis, peractis Vesperis vel Lytaniis, recitent 
ad eandem intentionem in honorem Beatissimae Virginis 
Mariae quin que decades SS. Rosarii. 

Sed et consolari Vos his in rebus adversis Vehe-
menter cupio atque confortare. Quid autem solaminis dul-
cioris adferam quam verba Domini : „In mundo pressuram 
habebitis, sed confidite, ego vici mundum.17) Haec est 
victoria, quae vincit mundum, fides nostra ;18) et iterum : 
ecce merces Vestra multa est in coelo." 19) Recordemini, 
et Vobis illud sonare solatium, quod Deus dederat Abra-
hae : Noli timere Abram, ego Protector Tuus sum, et 
merces Tua magna nimis.20) 

Sed largiente Domino in ipsa quoque hac temporum 
iniquitate cerntre est aliquod solatium. Médias inter perse-
cutiones Tertullianus ad Romanum scripserat Senatum : 
„Desperati et perditi existimamur. Sed haec desperatio et 
perditio penes Vos in causa gloriae et famae, vexillum 
virtutis extollunt." 2l) Annon cernitis has inter quibus 
premimur angustius, virtutum extolli vexillum ? Annon 
cernitis, Catholicorum evigilare conscientiam, tempus iam 
esse conari aliquid in sanctae nostrae religionis defensio-
nem ? Annon sperandum firmiter, Vobis, Vestroque sancto 

16) Ep. Encycl. Const. Hung. 
17) Joan. 16, 83. 
1S) I. Joan. 5, 4. 
19) Luc. 6, 23. 

Genes. 15, 1. 
21) Apol. 46. 
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laboré incensis fidelibus Catholicae professionis, defensionis 
vexillum extollentibus, Dei adiuvante gratia excitatum iri 
et desides? 

Agite itaque YY. FF. et FF. DD. Pugnate nobiscum 
et per Yestras preces manum Nobis porrigite,22) Ordinate 
Vos in ministerium Sanctorum.23) Orationi et ministerio 
verbi instantes sitis,24) et Considerate invicem in provoca-
tionem charitatis et bonorum operum.25) Vestra autem 
aemulatio provocet plurimos !26) 

Regi saeculorum immortali invisibili, soli Deo honor 
et gloria in saecula saeculorum.27) Gratia Vobis et pax 
multiplicetur.28) Amen. 

Albae-Regiae, die 2. Januarii 1894. 
Philippus m. p., 

Episcopus. 

Veszprémi egyházmegye. — Kápláni fizetésjavitás. 
Egy his Congrua• — 

Magyarország főpásztorai lassanként az ország szi-
vében találkoznak. Nagy feladat vár reájuk, nagy dol-
gokra készülnek. Milliók szeme függ rajtuk, lesik a vezé-
rek minden lépését, minden szavát, hangjuk minden 
árnyalatát. A beteges „közvélemény" üterére kell tenni 
kezeiket, hogy megérezve a bajok fokát; arczába kell 
nézni, hogy felismerve az eltorzult vonásokból a nyavalyák 
sokféleségét: eszök, tudományos készültségök megtalálja 
a helyes orvoslás módját. — A sok és nagy gondok 
között a Congruára is jut idő e hó derekán. Ez is baj, 
ez is betegség. Ezer meg ezer kath. papnak aja-baja ez, 
mert élni jó, megélni nehéz. Jótékonyságban kifogvhat-
lan főpásztoraink akarnak segiteni a kellő jövedelem nél-
kül szűkölködő papságon. Megmutatták ezt a múltban, 
meg a jelenben is. — E közlemény kerete szűk, tehát 
csak egyről irjon a toll. Veszprém nagylelkű püspöke, 
báró Hornig Károly is, miután otthon megtette a magáét, 
felrándult Budapestre, hol tanácsára, eszére és jószívűsé-
gére szükség van, hogy ott is megtegye a magát. — 
Otthon kedves meglepetést, örömet szerzett papságának, 
mert uj év napjától kezdve 57 kápláni állás jövedelmét 
egészítette ki 200 frtra a saját pénztárából, évi 2934 frt 
kiadással. Ezen ezreiért nem kiván mást, mint, hogy a 
fizetési pótlékban részesülő káplánok öt-öt forint után egy 
szt. misét mondjanak „ad int. dantis." — Ha pedig vala-
melyik káplán érdemetlenné válnék a segélyezésre, akkor 
a reá eső segélyösszeget esetről-esetről az egyházmegyei 
papi nyugdijalap javára folyósítja. Fentartja ezen rendel-
kezését mindaddig, mig egyrészt a veszprémi püspöki 
javadalmat, jelenlegi jövedelmei- s terheivel bírja, más-
részt pedig mig a kápláni jövedelmek más uton nem sza-
bályoztatnak. — 57 káplán szive dobbant fel a hirre, a 
hir megvalósulására, az egész egyházmegyei papság hó-
dolva hajlik meg ily atyai gondoskodásra. — Fiainak, 

22) S. Joan. Chrys. ep. 93. 
23) I. Cor. 16, 15. 
24) Act. 6, 4. 
25) Hebr. 10, 24. 
26) II. Cor. 9, 2. 
27) I. Tim. 1, 17. 
2S) I. Petr. 1, 2. 

segitő társainak (mint szokta mondani) könnyítette meg 
a megélhetést, s azok bizonyára nem is lesznek háládat-
lanok iránta. Jótétemény jót szül. Vonzódás, fiúi ragasz-
kodás, érdemesitésre törő buzgó munka, hivatásszerű 
kötelmek hatványozott mérvű teljesitése : fakadjon az 
atyai bőkezű jutalmazás nyomán. Aki ily nagy áldozatra 
kész 57 pap érdekében, annak önzetlenül szerető szive 
van, s olcsó dicséretre nem szorul. — Ez csak egy a 
sok közül. — Az apa, ha kenyeret tör gyermekeinek, 
térdéhez simulnak azok. Áldás kisérje minden lépését és 
papjainak hálás szive. Szeressen továbbra is, mi is sze-
retni fogjuk. Éljen sokáig ! ! 

Pápavidéki plébános. 

Nápoly. XIII. Leo pápa üdvözlése Capecelatro bibor-
nokhoz, — abból az alkalomból, hogy a tudós capuai 
érsek Liguori sz. Alfonz életét készül leirni: 

LEO PP. till. 
Dilecto Filio Nostro 

Alfonso S. B. E. Presbytero Cardinali 
Capecelatro Archiepiscopo Capuano. 

Dilecte Fili Noster, salutem et apostolicam bene-
dictionem. 

Quod proxime in lucem editurus es compositam abs 
te vitam sancti Alfonsi Mariae De Liguori, Nobis quidem 
gratum est: novumque lucubrationum tuarum fructum 
valde exspectamus. Materiem sumpsisti insignem : nec 
dubitamus^quin digne tractaveris ; novimus enim ingenium 
tuum, novimus animum. Et animi quidem et ingenii 
virtutem coniuncte censemus ei necessariam, qui tradere 
posteritati beatum Alfonsum instituât: nec enim sine 
subtilitate ingenii tanta virtus describi, nec sine intimo 
pietatis sensu intelligi penitus potest. Te vero neutrius 
expertem laudis satis testantur scripta tua singula, nomi-
natim Vita Caterinae V. Senensis, item Philippi Nerii: 
quorum virtutes, formamque ac figurám animi affabre 
expressisti, coniucto rerum delectu cum tuo illo nitore 
germanaque venustate scribendi. Quare implebis certe 
exspectationem Nostram, virisque eruditis, quorum opinione 
maxime flores, plane satisfacies. Ceterum, cum tantum 
scribendo valeas, perge scribere, perge mereri de litteris 
simul et moribus, ut soles. Caelestium munerum auspicem 
paternaeque Nostrae benevolentiae testem tibi, dilecte 
fili Noster, et Clero populoque tuo apostolicam bene-
dictionem peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXI. Junii 
Ann. MDCCCLXXXXIII, Pontificatus Nostri decimosexto. 

LEO PP. XIII. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
— A Szent-István- Társulat tudományos és irodalmi 

osztálya 1894-ik január hó 17-én délután 41/2 órakor 
osztály-gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Folyó ügyek. 2. Az 
1894. évi költségvetés. 3. Felolvasások: Kandra Kabos: 
„Az ezeréves Károlyiak", és dr. Gyürky Ödön: „Ébredés" 
(költemény). 

— Az Aquinói-Szent- Tamás- Társaság az 1894-ik 
évi január hó 15-én délután 4 órakor Budapesten, a 



'40 RELIGIO. 

középponti papnevelőintézet dísztermében (Aula), Dr 
Steiner Fülöp székesfehérvári püspök dr, mint a Társaság 
védőjének elnöklete alatt rendes felolvasó gyűlést tart, 
melyre a Társaság alapító, pártoló és rendes tagjait, 
valamint az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja 
az elnökség, Budapesten, 1894. január 7. Tárgysorozat: 
1. Elnöki előterjesztések. 2. Titkári előterjesztések. 3. 
Dr Franciscy Lajos rendes tag felolvasása: Az erkölcs 
alapja. 4. Dr Kiss János rendes tag felolvasása : Az 
élettelen és az élő anyag jellegzése. 5. Dr Szentes Anzelm 
rendes tag felolvasása : A hit és a tudás egy alanyban, 
ugyanegy tárgyról. 

V E G Y E S E K . 

*** Az eis« országos katholikus nagygyűlésre 
vonatkozólag még mindig jönnek hozzánk kérdések, hogy 
mire való az 1 korona belépti dijnak a szedése ? Felelet: 
a nagygyűlés költségeire. A német katholikus nagygyűlé-
sek például 6 márka tagsági dijat szednek. Persze, azok 
5—6 napig is eltartanak. Az ily gyűlésnek is vaunak 
költségei, s minthogy az mindnyájunké leszen, mindnyá-
junknak hozzá kell járulni a költségekhez. Az az idő, 
hogy adjanak a püspökök, ilyen dolgokra nézve lejárt. 
Közös akczióink, közös teherviseléssel fognak járni. 

— A nagygyűlés keretére és tartalmára nézve egy-
aránt nagy lesz. Ezt már most mondhatjuk. Legnagyobb 
tette azonban az lesz, ha megalapítja a következő nagy-
gyűlések — tartásának folytonosságát. 

— TJj bibornok. Doppelbauer linzi püspök legköze-
lebb bíbornoki kalapot kap. Köszönheti e kitüntetést 
annak, hogy néhány év előtt Romában élt mint az 
„Anima" főnöke s ekkor XIII. Leo nagyon megkedvelte. 

— A würzburgi egyetemen tudorrá avatás a lefolyt 
évben 208 volt, következő arányban a karok szerint: 
orvosikar 181, bölcsészeti 14, jog- és államtudományi 4, 
hittudományi 2. Ha a budapesti egyetemen a jogtud. 
karban megszűnik a doktorátus kötelező lenni, itt is 
bizony ujjainkon meg fog lehetni számítani a juris dok-
torok számát. Ámde akkor annak lesz alapja és értelme. 

— Mező-Kövesdről, mely 13.000 kath. lelket szám-
lál, a mint nekünk írják, mintegv harmincban mennek 
Kutsera Ferencz káplán vezetése alatt a budapesti nagy-
gyűlésre, melynek határozataihoz számos aláírásokkal 
csatlakoztak. A mező-kövesdi esperesi kerület papsága és 
hivei ngos Brezovay László volt országgyűlési képviselő 
és földbirtokos által fogja magát képviseltetni. 

— A nyitrai Kath. Kör jan. 7-én d. u. 3-kor a 
saját helyiségében tisztválasztógyülést tartott, melyre a kör 
alapító és rendes tagjai külön meghívó utján is meghivat-
tak. A gyűlés alelnököt és 24 tagú igazgató-választmányt 

választott s a választmány a tisztviselőket. Ezzel a kör szer-
vezkedve nekilát feladatához ; a választmány elkészíti a ház-
szabályokat. felolvasásokat rendező bizottságot választ: a 
kör bevételei, kiadásai rendeztetnek s igy készen lévén 
minden, előreláthatólag jan. 28-án, és pedig Esterházy M. 
Móricz gróf jelenlétében, tartja meg a kör ünnepélyes meg-
nyitó-gyűlését. 

Felhívás előfizetésre. 
Magyarországban napirendre került az Isten ügye, 

a vallás, a minek e lap, a „Religio", nevét, lelkét, minde-
nét szenteli ötvenkét esztendő óta. 

Mikor most dűlőre kerül a vallás dolga; mikor az 
állami hatalom maga veszi kezébe az elkereszténytelene-
dés, az Istentől való elszakadás, a vallástalanság és isten-
telenség szabadságának a zászlaját : akkor a vallás, az 
isteni vallás jogait kell védelmezni mindenkinek, a kinek 
lelke van s ad valamit az örök üdvösségre. 

Mi itt e lapban készek vagyunk - áldozni időt és 
fáradságot, egészséget és lelkesedést, készek vagyunk fel-
áldozni mindent, hogy Isten igazai az emberek elméjében 
teljes világosságukban ragyogjanak s meghajlítsanak min-
den emberi akaratot Jézus Krisztus boldogító uralkodásá-
nak szíves és lelkes, nemcsak elismerésére, hanem imádatos 
tiszteletére és dicsőítésére is egyszersmind. 

Csak egyet, igen, csak egyet kérek a felemésztő 
fáradozás közben támogatás gyanánt t. olvasó-közönségem 
lelkes érdeklődésétől ; azt, hogy kiki igyekezzék komolyan 
szivére venni a mit kérek, hogy kiki igyekezzék maga 
mellé még egy előfizetőt és legalább tiz olvasót meg-
szerezni. 

A Majer Istvánok lassanként mind átvonulnak az 
örökkévalóságba. Hevesebb s végzetesebb harczok dúlnak 
mint valaha. Egy Majer István nyomdokába tiz uj Majer 
Istvánnak kell lépni. 

Hogy mit tesz, és, a mit tesz a „Religio" Magyar-
ország katholikus lapjainak körében s az egész magyar 
sajtó keretében, hogy teszi: azt egy részrehajlatlan ember 
igy fejezte ki hozzánk intézett újévi üdvözletében; „Sokat, 
igen sokat lehet a „Religióban" olvasni, a mit máshol 
nem találok, vagy legalább is ugy lehet benne megol-
vasni, a hogy azt sehol sem találom." 

A „Religio-Vallás" Magyarország fennállásának archi-
medesi pontját kapta az isteni Gondviseléstől őrködése, 
gondozása tárgyául. 

Ha megdől a vallás uralma : vége Magyarországnak, 
finis Hungáriáé. 

Anarchikus Francziaország egyideig fennállhat ; de 
anarchikus Magyarország, az — az anarchia első kitöré-
sére összeomlik. 

A vallást védŐ „Religio" pártolására hívom fel a 
ki e sorokat olvassa. 

Az előfizetés módja a lap homlokán van kiírva. Elő-
fizethetni félévre 5 frttal, az év folytában bármikor. 

Budapesten 1894. jan. 12. 
Dr Breznay Béla, 

A „Religio-Vallás" szerk. 

TAKTALOM. Vezéreszmek es Tanulmanyok: Üdvözlet és Votum az első országos katholikus nagygyűléshez. — Mane, Thecel, Phares. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Éljen az anarchia! — K a l o c s a : Az érsek pásztorlevele. — P é c s : Miniszteri elégtétel iskoláink 
katholikus jellegének. — S z é k e s fe h é r v á r : Főpásztori levél. — V e s z p r é m i e g y h á z m e g y e : Kápláni fizetésjavitás.Egy kis 
Congrua. — N á p o l y : XIII. Leo pápa üdvözlése Capecelatro bibornokhoz. — Kath. Egyesületi Élet. A Szent-István-Társulat tudomá-

nyos és irodalmi osztálya. — Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság. — Vegyesek. 

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

Budapest. 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő ?elde-utcza 8. sz.) 

EW Mai számunk másfél iv vagyis 12 oldal. 
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KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, január 20. 5—6. I. Félév. 1894 

Az első országos katholikus nagygyűlés lefolyása 
Jan. 16-án. 

A miért a „Religio" annyi éven át küzdött, felhasználva a kínálkozó alkalmakat, bemu-
tatva, hogy kedve kerekedjék a magyar katholikusságnak. követés végett a külföldi példákat, — 
az megvalósult. 

Az elvetett mag. az ég és föld termékenyítő elemeinek hatása alatt, kikelt s gazdag 
fejlődésnek indult. A „Religio" programmját, miután azt sokáig figyelmetlenség t a r to t t a magához 
lebilincselve, az idők sürgető sőt kényszerítő hatása feloldozta a figyelmetlenség által reá rakot t 
bilincsekből s Magyarország tiz millió katholikus híve vallásos életrevalóságának mentőhajójává 
avatta fel. 

Az e lap által ápolt szerény eszme a magyar katholikusság közkincsévé növekedett meg, 
s nagy esemény gyanánt ment át Magyarország történetébe az első országos katholikus nagy-
gyűlés, a „Religio" igénytelen rábeszéléseinek egyik régi, régi vezéreszméje s alapgondolata. 

Hála legyen az Istennek ! 
Ebben az érzelemben olvadozva szemléltük az óriás valósággá izmosodott régi ábrándozá-

sunk varázsában áradozó ezerek leirhatatlan lelkesedését, fényét, ragyogását, tüntetését. 
Igy lesznek az igazi lelkesek mellett még az álmosak, még a hideglakatosok, még az 

önző stréberek is a nagy eszmék s a közjólét szolgálatába az isteni Gondviselés által beillesztve, 
a közelitő veszély által bekergetve. 

Egyébiránt ez a 16-iki gyűlés több volt mint puszta népgyűlés vagy kongresszus. Népgyűlés 
és kongresszus volt az összeolvasztottan : valóságos országot katholikus nagygyűlés ! 

Ezt látni s benne részt venni kellet t ; leirni nem lehet. 
Siiuor ünneplésének zaja, mely őt, midőn 1883-ban Tisza Kálmánt a kormányon hagyva 

a zsidó-keresztény házasságot megbuktatta, elismerésül Budavárába felkísérte, csak gyenge kisérlet 
vala a lelkesedés ama viharhoz hasonló kitöréseihez képest, melyekkel a felébredt katholikusság 
az egész országból őseink szent örökségének védelmére összefutva Vaszary Kolos bibornokot Isten 
szabad ege alatt s a főváros kicsinyek bizonyult legnagyobb üléstermében körül zúgta. 

Vaszary Kolos bibornok, Zichy Nándor és Esterházy Miklós Móricz grófoké az érdem 
oroszlánrésze mindenben, a mi január 16-át Magyarország történetében forduló ponttá avatta. 

Minden katholikusra minden időkön át nagy hatást fog gyakorolni annak a táviratnak 
olvasása, melyben az egyház magasztos szellemű legfőbb pásztora, XIII. Leo, pápa, Magyarország 
katholikusságát őseink hitéhez való ragaszkodásra buzditja. 

Dicsőségesen uralkodó királyunk nyilatkozata pedig a nagygyűléshez, gyengéd ugyau, de 
azért az egész országon át élénken érezhető királyi belemarkolás vala az ország hajójának kormány-
kerekébe, melyet a kath. egyház ellen zudúló áramlatba való áttérésbe akarnak átcsavarni a 
magyar állam hajójának némely erőszakos kormányos emberei. 

A kik e nagygyűlés sikereért imádkoztak, nagy érdemek részeseivé levének. Örvendjenek! 
Álljon i t t e gondviselés-rendelte első országos nagygyűlés lefolyása fényoldalainak főbb 

vonásaiban feltüntve. Az árnyoldalakkal majd máskor fogunk foglalkozni. *** 

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. 
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A Veni Sancte 
délelőtt 10 órakor volt az egyetemi templomban, s azon 
Császka György kalocsai érsek pontifikált kis misével s 
nagy papi segédlettel. A templom tiz órára egészen megtelt, 
ugy, hogy a későbben érkezettek nagy nehezen, vagy 
egyáltalán nem mehettek a templomba; fél tizenegy óra-
kor egész tömeg verődött össze a templom előtt azokból, 
kik már nem férhettek be a templomba: a papnevelde-
utcza és az egyetem-tér egy része annyira el volt lepve 
fogatokkal, hogy közlekedni alig lehetett. A Veni-sanctén 
a papnevelde elöljárósága segédkezett Császka érsek mel-
lett és a papneveidei énekkar énekelt. 

A, nagygyűlés 
Vaszary Kolos bibornok megnyitó beszéde. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! (Mindörökké 
Amen !) 

Ezzel a szép kathol ikus köszöntéssel üdvöz-
löm tisztel t h i tsorsosaimat , a kik i t t meg-
jelentek. Legyen tanácskozásainkban mindig ve-
zérelvünk : in principiis unitas, in dubiis l ibertás, 
in omnibus Charitas. (Elénk tetszés.) 

Mélyen t isztel t ka thol ikus nagygyűlés! Bár 
az a lkotmányos jog azon terén állunk, a mely 
egy szabad nemzet minden egyes polgárát meg-
illeti, mégis szokat lannak tűnhet ik fel ezen, 
kilenczszáz éves nemzet i mul tunk a la t t t ud tom-
mal első kathol ikus nagygyűlés. 

A múl tban a katholikusok nem is érezték 
szükségét annak, hogy vallási jogaik , lelkiisme-
reti szabadságuk védelmére tömörül jenek, lévén 
1848-ig hazánkban uralkodó a kathol ikus vallás, 
amelyhez törvényeink és in tézményeink simul-
tak. Azonban az emi i te t t évben ugy egyházi, 
mint pol i t ikai viszonyaink á ta lakul tak . A poli-
t ikai téren a rendi a lko tmány t a népképviselet i 
felelős kormányforma vá l to t t a fel; az egyházi 
téren a katholiczizmus helyzete a többi törvé-
nyesen bevet t vallásfelekezetre minden különbség 
nélkül megál lapí to t t jogegyenlőség és viszonosság 
mellet t szintén megváltozott . Ezen á ta lakulás 
következtében sem nekünk, az ősi kathol ikus 
vallás híveinek, sem bármelyik felekezet köve-
tőinek nem lehet különös privilégiumot, hanem 
a fennálló közjogi viszonyok ér te lmében a cui-
que suum-ot igényelni. 

Felmerül t ehá t legelőször az a kérdés: mit 
kívánunk? Mint honpolgárok talán a politikailag 
kifej let t mai s ta tus quo ellenében a régi kivált-
ságokat, a régi jogokat akar juk? Nem. (Nem!) 
Mint honpolgárok ta lán államellenes üzelmekkel, 

szeparat iszt ikus törekvésekkel akarunk nemze-
tünk állameszméje ellen küzdeni? (Nem!) Nem. 
Talán mint katholikusok uj térfoglalást , az egy-
házi hatalom körének szélesbitését kívánjuk az 
áll am és a szabadság rovására? Nem. (Nem!) 
Talán a régi uralkodó vallás rendszerét sürget-
jük a többi törvényesen bevett vallásfelekezetek 
há t rányára és romlására? (Nem !) Nem. 

Hát mi t akarunk? 
Én részemről, mélyen t isztel t nagygyűlés, 

nem habozom kijelenteni, hogy mi katholikusok 
kilenczszáz éves multunk, ezen hosszú idő a la t t 
szerzett és élvezett előjogaink, mai napig tény-
leg fennálló számarányunk túlsúlyának daczára 
sem kérünk több szabadságot, min t a mennyi t 
az 1790—1-iki országgyűlés a protes tánsoknak 
adott . (Hosszantar tó zajos helyeslés.) 

Az ezen országgyűlésen hozott 26,törvényczikk 
4-ik szakasza ér telmében „bármely rangú és ál-
lású protes táns egyének vallásuk szabad gyakor-
la ta következtében vallásukkal ellenkező csele-
kedetekre semmi szin a la t t , semmiféle büntetés 
a l a t t nem kéayszerithetők."*) (Zajos helyeslés és 
éljenzés.) 

Mi katholikusok nem kívánunk több jogot , 
mint amit az emii te t t 1790—1. országgyűlés a 
protes tánsoknak szintén megadot t és törvényileg 
biztosított . (Hosszantartó, zajos helyeslés.) Hogy 
mi katholikusok val lásunknak szellemi, kul turá-
lis. anyagi ügyeit, felséges kirá lyunknak, mint 
főkegyurunknak fenhatósága és az állam fel-
ügyelete a la t t magunk intézhessük, rendezhessük 
és kezelhessük. (Zajos helyeslés.) 

Ehhez jogunk is van. Ennyi szabadságot, 
ennyi jogot adtak a katholikusok száz évvel ez-
előtt , midőn még a kathol ikus vallás uralkodó 
volt, protes táns hazánkfiainak. Most, száz év 
múlva, mi katholikusok. ugyanazt a szabadságot, 
ugyanannyi jogot kérünk a magunk számára. 
(Elénk helyeslés.) 

Nem kérünk többet, de kevesebbel sem 
elégszünk meg! (Hosszantartó, viharos éljenzés 
és helyeslés.) Eunyit nekünk nemcsak kérni, 
hanem követelni is jogunk 'van. (Szűnni nem 
akaró helyeslés és éljenzés.) Mert ez a föld a 
mienk is. Ennek az országnak mi is polgárai 

*) In sequelam liberi Religionis exercitii Evangelicis 
competentit cuiusque status et conditionis homines . . . 
ad actus Religioni contrarios nullo titulo nullisque mulctis 
adigantur." 
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vagyunk; utódai azon kathol ikus őseinknek, kik 
bölcseségükkel megalapí to t ták , vérükkel meg-
védték, vi tézségükkel f e n n t a r t o t t á k számunkra a j 
hazát. (Hosszantar tó zajos tetszés és helyeslés.) 

Az élőfa, t isztel t nagygyűlés, sohasem hagyja j 
el a levelét, a tövis soha sem válik el ágától, 
hanem megfordí tva. 

A kis mustármagból nő t t terebélyes fa, j 
mely az egész világra ki ter jeszt i üde lombjai t , 
meghozza tápláló gyümölcseit : szintén nem hagyta 
és nem hagyja el levelei t ; csakis azok hul lo t tak 
le, melyeket le téptek az idők, vagy a szenvedé-
lyek viharai . Csak azok sárgultak, vagy sárgul-
nak el, melyeknek szálai nincsenek szoros össze-
köt te tésben a törzszsel, s igy él tető nedvéből j 
erőt nem nyerhetnek. 

A hitnek ezen élőfáj a, az egyház, melyet 
maga az ur ü l t e te t t , el nem száradhat sob a; de 
igenis e lhervadhatnak a m i sziveinkben gyökeredző 
rostjai , hacsak bensőleg sziveink melegével nem 
ápoljuk, külsőleg munkánk, arczunk verejtékével 
nem öntözzük. (Zajos tetszés és helyeslés.) 

Hi tünket nyi l tan a világ előt t megvallani, ; 
annak szeretetére, védelmére egymást buzdítani 
a gyűlésnek szintén egyik fe ladata és czélja. 

Tisztelt nagygyűlés! Midőn emi i te t t méltá-
nyos és jogos igényünkkel, czélunkkal az a lkot -
mányos szabadság kere tében a nemzet közvéle-
ménye elé lépünk, ki kell je len tenünk egyúttal , 
hogy mostan i viszonyaink közt megingatva érez-
zük azon alapot , melyen az egymástól soha el 
nem különí thető vallási és hazafiúi kötelessé-
geink pillérei nyugosznak. (Igaz! Ugy van!) 

Tény az, hogy valamint az ember lélekből 
és testből áll, ugy társadalmi ténykedése is egy-
részről az egyház, másrészről az állam körében 
tör ténik . És mivel az egyház nem az ál lamon 
kivül, h á r e m annak kebelében gyakorol ja üdvös 
működését, kell, hogy m i n d k e t t e n : az egyház is, 
az állam is egymás in tézményeivel összhangzó-
lag ta lá lkozzanak, miér t is okvete t lenül szüksé-
ges, hogy a polgári és vallási t á r sada lmat köl-
csönös és egymást t ámoga tó jogok, kötelességek 
fűzzék össze. (Élénk helyeslés. Igaz! Ugy van!) 
Mert ha a ket tős, a lélek és a tes tként- egybe- | 
for r t t á r sada lom törvényei ellentétesek, mind-
ket tőre szomorú és válságos idők következhet-
nek be. (Igaz ! Ugy van !) A vallásnak hitelvi 
rendszere ugyanis felsőbb, lelki te rmészetű lévén, 
benső igazságának erejénél fogva a vele ellen-

té tes intézkedéseknek, törvényeknek magát alá 
nem rendeli. 

Ezen elvnek megdönthete t lenségét véres be-
tűkkel i r t ák a nemzetek tör ténelmeinek lapjaira 
azon ál lamférf iak vagy törvényhozók, kik a val-
lást kicsinyelték vagy azt figyelembe venni nem 
akar ták . 

Most is téved az, ki azt hiszi, hogy az állam 
vallás nélkül fennál lhat ; s ha beszédem szűk ke-
re te megengedné, h ivatkoznám Plutarchra , aki 
azt m o n d j a : „inkább megállhat a világ nap nél-
kül, mintsem az állam vallás nélkül(Élénk he-
lyeslés.) 

S ha eddigelé Európában és hazánkban a 
keresztény vallás nem lé tezet t volna, a mai tár-
sadalom szomorú helyzete tenné szükségessé an-
nak behozatalát , mer t az is tévedne, ki azt hinné, 
hogy szigorú törvények ál tal a társadalom jelen-
legi sajgó sebeit orvosolni lehet. (Élénk tetszés.) 

Mit is mondo t t egy német bölcsész a szi-
gorú tö rvényekrő l? „Emelje a biró itélőszékét 
koponya-halomra, i r ja halálos í téletei t ember-
vérrel alá, félemlíteni fog, de javítani vallás nél-
kül soha." (Óriás tetszés és helyeslés.) 

Ha beszédem szűk kerete megengedné, hi-
va tkozha tnám még nagy tekinté lyű egyének azon 
összhangzó állítására, hogy ama nagy küzdelem-
ben, mely a kathol ikus egyh az, a felekezetek s 
a mindinkább terjeszkedő á l lamhata lom között 
világszerte hosszú idő óta, hol élesebb, hol sze-
lídebb alakban folyik, a kathol ikus egyház volt 
Magyarországon az, mely a türelmességet meg 
bir ta őrizni oly mérvben, min t egyebütt sehol. 
(Élénk helyeslés.) 

E türe lem és mérsékle t mel le t t azonban egy 
perezre sem szabad megfeledkeznünk egyházunk 
azon érdekeiről, melyeket semmi körülmények 
között feláldoznunk nem szabad, nem lehet. (Igaz! 
Ugy van !) 

Hogy is lehetnénk mi igaz, hű hazafiak, ha 
igaztalanok, hűtlenek lennénk egyházunkhoz? 
Mi katholikusok igen is alkalmazkodni tudunk 
hazánknak megvál tozot t viszonyaihoz, de a hit 
és erkölcs dolgában sem egyesek akara ta , sem 
a nemzetek intézményei, sem a század korszel-
leme előtt meg nem hajolhatunk. Mert az em-
beri eszmék, erkölcsök, elvek, rendszerek, törvé-
nyek ellenmondók, változók, mulandók; de az 
Isten törvényein és Ígéretén alapuló katholikus 
egyházunk hit- és erkölcselvei maradandók. Azok 
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n e m csupán a múl té , nemcsak a je lené és a 
jövőé, h a n e m az örökkéva lóságé . Maga az Ur 
m o n d o t t a , hogy az ő igazsága m e g m a r a d ö rökké . 

É p p azért , a m i b e n n ü n k ideiglenes , m u -
landó , az t szivesen á t a d j u k , feáldozzuk. Vagyo-
n u n k , szivünk, é l e tünk földi k i r á lyunké , földi 
hazánké ; de l e l k ü n k e t nem a d h a t j u k oda, m e r t 
az égi k i r á lyunké , I s t enünké , égi hazánké , az 
örökkévalóságé ! 

A gyű lés t m e g n y i t o m . (Szűnni nem a k a r ó 
és egyre m e g u j u l ó v iha ros é l jenzés és tetszés.) 

* 

A herczegprimás beszédét tomboló tetszészaj, taps 
és éljenzés követte. A bíboros főpapit könyekig megin-
dította ez az óváczió, amelynek lezajlása és Esterházy 
M. M. elnök lelkes köszönő szavai után titkárával együtt 
megujuió éljenzés közt eltávozott. 

Az üdvözlő táviratok. 

Gróf Zichy Nándor plnök bejelentette ezután, hogy 
a nagygyűlés nevében üdvözlő táviratokat küldtek XIII Leo 
pánának és Ferencz József királynak. Dr Gyürky Ödön 
titkár olvasta fel az üdvözlő táviratokat, melyek közül a 
pápához intézet távirat így hangzik : 

Szentséges A t y á n k ! A m a g y a r o k n a k az apos-
tol i Szentszék i r á n t t á p l á l t á l l andó kegyele te , 
me ly rő l n e m r é g is d i c sé re t t e l emlékezté l , i m e 
ezen hazánk összes ka tho l i kusa i t először egye-
si tő nagygyű lésünkbő l is m i n d e n e k e l ő t t Szent-
ségedhez emel i szavát , mely t ö r h e t e t l e n h i t ü n k 
és szent P é t e r széke, m i n d e n egyházak t a n i -
t ó j a i r á n t é r ze t t fiúi engede lmességünk és sze-
r e t e t ü n k felől E l ő t t e d t a n ú s k o d v a : mig Krisz-
t u s egyházának szabadsága , épsége, v a l a m i n t 
a Te souvera in függe t l enséged é rdekében , me ly 
I s t en rendeléséből e fö ldön az apos to l i kor -
m á n y z á s biz tos i téka, l eg fo r róbb ó h a j t á s u n k a t 
fejezi ki, — egyszersmind az i s t en i segede lem 
b iz ta tó je le g y a n á n t Szentséged aposto l i áldá-
sá t k ö n y ö r ö g v e kéri . 

A magyar katholikusok első nagygyűlésének elnök-
sége: gróf Esterházy Miklós Móricz, gróf Zichy Nándor." 

A királyhoz küldött távirat igy szól : 
„A B u d a p e s t e n összejöt t első k a t h o l i k u s 

nagygyű lés felségednek, m i n t k o r o n á s apos to l i 
k i r á l y u n k n a k hódo la t t e l j e s üdvöz le t é t küldi . 
Felségedben l á t j a ugy nemze t i l é t ü n k , m i n t 
a l k o t m á n y o s é l e tünk legfőbb b iz tos i t éká t , fel-
ségedbe, m i n t a u e m z e t m i n d e n po lgá ra á l ta l 
s ze re t e t t a t y j á b a helyezi b i za lmá t s ebből 
m e r í t i s zen tegyházunk épsége és szabadsága 
i r á n t i r e m é n y é t . " 

Gróf Esterházy Miklós Mór üdvözlő beszéde. 
A táviratok felolvasása után nagy figyelem közt 

mondta el beszédét gróf Esterházy Miklós Mór a követ-
kezőkben : 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! Midőn eminencziád előtt 
ama érzelmeinket tolmácsolni készülök, melyeket eminen-
cziád szózata sziveinkben ébresztett: valóban nem tudom, 
hugv a lelkesedés meghatott hangján szólal.jak-e fel, 
vagy büszke öntudatunknak adjak-e kifejezést! (Elénk 
helyeslés.) 

A lelkesedés meghatott hangján szólaljak-e fel? Mert 
eminencziád sziveink azon húrjait pendítette meg, melyek 
akkor rezdülnek meg élénken minden magyar keblében, 

i midőn a hazaszeretet és vallásos meggyőződés nevében fel-
hivás intéztetik hozzá. Büszke öntudatunknak adjak-e kife-
jezést, mert felszólalt a vezér (Zajos éljenzés.), akinek szava 
megjelöli az irányt, amelyen haladnunk kell, hogy elérjük 
azt a czélt, melyet eminencziád szavai elénk tűztek s a 
melyet, hogy elérjünk, fokoznunk kell a sziveinkben élő 
lelkesedés erejét és akaratunk legyőzhetetlen kitartását. 
(Zajos helyeslés.) 

Es ha e pillanatban e diszes gyűlés ajkairól elhang-
zik a köszönet szava, ugy kérem eminencziádat. fogadja ezt 
kegyesen, mint annak eltagadhatatlan bizonyítékát, hogy 
szentegyházunk szervezetéhez hiven szolidaritást vallunk 
azokkal a férfiakkal, a kik szent hivatásukból kifolyólag az 
egyház kizárólagos tanitói jogát gyakorolván, nyilatkozataik 
alapján a hivők vezéreivé válnak ama kérdésekben, amelyek 
a vallást és hitelveinket érintik. (Helyeslés.) 

De ha elismerem, hogy tehetetlen voltam a tisztelt 
gyűlés érzelmeinek kifejezést adni, ugy hasztalanul igye-
kezném elnémítani szivem szavát most, midőn az első or-
szágos katholikus gyűlés tisztelt tagjait üdvözlöm és köszö-
netünket fejezem ki számos megjelenésükért, mely tanúságot 
tesz arról, hogy széles ez ország minden vidékén vannak 
őrei szent vallásunk tanainak, kik sorakozva és kezet fogva, 
tetteikkel és nyilatkozataikkal készek megvédeni és nemze-
tünk részére megőrizni azokat a tanokat, melyek közel 
kilenczszázados fennállása óta a magyar állam alapját 
képezték. (Élénk helyeslés.) Es ha könnyen érthető megha-
tottságomnál fogva részletezni képtelen vagyok ama remé-
nyeket, melyeket e naphoz fűzök, mégis azt a konzekvenCziát 
vonom le a tisztelt gyűlés tagjainak megjelenéséből, hogy 
valamint ez ország minden polgára féltve őrködik hazánk 
önállását biztosító nemzeti egysége fölött, ugy visszauta-
sítjuk mi, katholikusok. azokat a támadásokat, a melyek, 
midőn egyrészt veszélyeztetik a keresztény szellem folyta-
tólagos behatását, mely állami intézményeink kútforrása és 
kulturális fejlődésünk alapja, másrészt e nemzet fiai közé a 
békétlenség és ellenségeskedés üszkét dobják (Igaz! ugy 
van !) ama pillanatban, midőn a nemzet egységét nemcsak 
szavakkal hirdetni, de igazán tettekkel bebizonyítani is kell. 
(Hosszan tartó zajos helyeslés.) 

De midőn e válságos pillanatban elhangzik tiltakozó 
szavunk, a haza és ország érdekében mint katholikusok és 
ez ország hű fiai cselekedni is akarunk, hogy elhárítsuk 
hazánkról ama harezok veszélyét, (Zajos helyeslés.) a mely-
nél végzetesebbet csak azokban a balsorssujtotta országok-
ban észlelünk, a melyekben a társadalom osztályai egymás 
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ellen testvérharczot folytatnak. (Élénk helyeslés.) S ha 
soraikon végig tekintek és itt képviselve látom a nemzeti 
társadalom minden rétegét, melyek ha külön érdekköröket 
képviselnek is. mégis egymáshoz szerves kapocscsal fűződ-
nek ama hivatásuk által, hogy az ország közjavára váll-
vetve működjenek : az a kérdés merül fel előttem, hogy e 
jelenséget csupán a véletlen esélyeinek tulajdonitsam-e, 
vagy keressem azt az eszmét és mozgató erőt, a mely itt 
minket összehozott. 

Hát, tisztelt gyűlés ! összejöttünk, mint ez ország 
polgárai, mint a nagy magyar társadalom tagjai, kik a 
haza javára, hitelvi eltérések által soha sem hátráltatva, 
készek vagyunk közreműködni. (Zajos helyeslés és éljenzés.) 
De összejöttünk különösen mint egyházunk fiai, hogy 
hitünk megtámadott elvei és a mi egyházunk félreértetett 
érdekei mellett határozott állást foglaljunk. De összejöt-
tünk azért is, hogy kifejezést adjunk annak, hogy vannak 
véghatárok, hol az emberi' észnek korlátokat szab az isteni 
kinyilatkoztatás, a hit, és hogy tovább nem buvárkodunk 
a vallásos meggyőződés felülemelkedettségében, ahova az 
isteni gondviselés e korlátokat emelte ; de meghajolunk 
ama tekintély előtt, melynek rendeltetése az egyházat 
kormányozni, az egyház tanait magyarázni és az utódoknak 
átszármaztatni, és a melyet a katholikus ügyekben illeté-
kesnek elismerünk. (Elénk helyeslés.) 

De hűtlenekké válnánk feladatunkhoz és kötelessé-
geinkhez, abban a pillanatban, amelyben saját érdekeinket 
az ország érdekeitől elválasztani képesek volnánk. (Hosszan-
tartó zajos tetszés és helyeslés.) 

Es ha ma ennek daczára ellenünk azt a vádat emelik, 
hogy a nemzet egységét felbontókként szerepelni akarunk, 
midőn jogainkat védjük, és éppen az ellen tiltakozunk, hogy 
a nemzeti egység kidomboritásának ürügye alatt csorbát ne 
ejtsenek vallásos és hazafiúi meggyőződésünkön, akkor ne 
feledkezzenek meg arról azok, kik a szabadelvüség zászlaját 
lobogtatják, hogy valamint az élő szervezeteket tápláló éleny 
nem természetes, de mesterségesen fokozott adaga ölő és 
pusztitó hatást képes gyakorolni ugyanarra a szervezetre, 
éppúgy, ha a szabadelvüség és a kormányzati üres sablo-
nok kizárólagos hatalmát léptetjük az állam organikus aka-
rata helyébe és a polgárok lelkiismereti szabadságát ^objuk 
oda e törekvéseknek áldozatul, ez megingatja azt az egyen-
súlyt, amelynek szükségképpen fenn kell állani az állami 
akarat valamennyi tényezője között. (Elénk tetszés és zajos 
helyeslés.) 

Es ha hazatérünk, a nemzedék legifjabb tagjai meg-
mondják nekünk, hogy a katholikust diszitse a három 
isteni erény: hit, remény és szeretet. Ezeket az isteni 
erényeket a politikai téren is érvényesíteni szeretném. A 
hit tanaihoz való tántoríthatatlan hű ragaszkodás fokozza 
önbizalmunk erejét, melyet meg fog erősíteni egy üdvösebb, 
egy boldogabb jövőbe vetett remény. Lakozzék keblünkben 
a szeretet. A jövőnek titka, mi vár reánk : harcz, vagy 
béke. De a küzdelmek közepette ne ragadjunk soha oly 
fegyvert, mely ügyünkhöz méltó nem lenne. Tiszteljük az 
ellenfélt és iparkodjunk őt ügyünk igazságáról meggyőzni. 
(Hosszan tartó zajos helyeslés és éljenzés.) 

Poda Endre előadása. 
Alighogy csillapult az éljenzés, a mely gróf Esterházy 

beszédét követte, a szónoki asztalhoz lépett Póda Endre 
soproni kanonok és a következő előadást tartotta: 

Az isteni kinyilatkoztatás mindenkor ki volt téve tá-
madásoknak és különféle magyarázatoknak. 

Ne csodálkozzunk azért, ha az napjainkban is, még 
pedig fokozott mértékben tapasztalható. Azonban ma a hi-
tetlenség felülmúlja a tévtan terjedését. A hit dolgában 
való kételyek ma a tudományosság s a miveltség szine 
alatt a tudományosság termeiből kiszivárogtak a népnek 
úgynevezett intelligens és müveit osztályai közé . . ., s ne 
ámitsuk magunkat, ott sokkal nagyobb pusztításokat idéz-
tek elő, mint azt elnéző Ítéletünk szerint gondolnók." (Dr. 
Hirscher „Kleinen Schriften, Freiburg, 1868. pag. I.) Igy 
ma akárhány katholikus a hitellenes áramlattól elkapatva 
hitében hajótörést szenvedett; s ez a szomoritó jelenség 
megmagyarázza a különben érthetetlen dolgot, hogy hitsor-
sosaink közül annyian, még pedig hivatkozással arra, hogy 
ők jó katholikusok, egyházunk s egyházuk nyilt ellensé-
geinek nagy táborában szerepelnek ! Szegény hitsorsosaink ! 
mit keresnek ők ott, a hol a „proklamált polgári teljes 
egyenlőség" (Dr. Szilágyi Pozsonyban 1893. dec. 17.) czi-
mén a katholikus egyháznak jogkörét feldúlni és annak 
szabadságát megszorítani akarják?! Hogy mit keresnek ők 
ott ellenségeink hatalmas országában ? azt ők tudják leg-
jobban; de azt, hogy ez a szövetségük hitelveiknek megta-
gadásával jár, ugy látszik tudni nem akarják. 

Ha tudnák ők, hogy mi a katholika egyház, hogy 
mit jelent katliolikusnak lenni; ha éreznék ők anyaszent-
egyházunknak áldásait; ha táplálkoznának a szellemi táp-
pal, melyet a szentségek nyújtanak, akkor bizonyára belát-
nák ők tévedésöket és visszatérnének anyaszentegyházunk 
boldogító karjai közé! 

Krisztus urunk, szent Péteren, e kőszálon építette fel 
egyházát s annak homlokzatára irta isteni igéretét: „A 
pokol kapui nem fognak rajta erőt venni." (Szt. Máté, 
16. 18.) 

Krisztus urunk, az emberi nemnek isteni Megváltója, 
az egész földön a világ végéig, bárhol és bármikor élő 
emberek üdvözitése czéljából alapította egyházát s azért e 
meg nem ingatható sziklára épitett s meg nem dönthető 
falakkal környezett erős vár tárában helyezte el isteni taní-
tásának, üdvözitő malaszteszközeinek és ígéreteinek kincseit. 

„Mint szorosan meghatározott és csodás hatású je-
lenség, mint egy bámulatot keltő nagyszerű épület, a mely 
a czélszerüség s az állandó rendszer jellegét viseli homlok-
zatán, áll előttünk Krisztus urunk egyháza és kimagaslik 
az emberek ingatag és félszeg alkotásai közt." (Dr. Eber-
hard, Bischof von Trier, — Kanzelvorträge, Trier, 1877.) 

Krisztus egyháza az Isten országa, a mely után vá-
gyódva mindennap igy imádkozunk: „jöjjön el a Te or-
szágod." 

Ez a katholikus felfogás, ez a katholikus meggyőződés, 
a melyhez kétely semmi szin alatt sem férhet. 

S lia mégis nem a katholikus egyházban, hanem 
annak határvonalain kívül az egyenjogosult hitfelekezetekben, 
sőt még a felekezetlenségben is keresik a modern eszmék 
hirdetői az Isten országát, akkor ez a jelenség csak arról 
tesz bizonyságot, hogy a katholikus egyház fogalma a világ 
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Tiormányférfiainál elhomályosodott „az eszmének óriás ha-
talma előtt, mely mint a villamosság szemmel nem látható, 
de eredményeiben ellenállhatatlan." (Dr. Szilágyi ugyanott.) 
De mi hithű katholikusok, a kik előtt Krisztus egyháza 
régi dicsfényében tündököl, nem hátrálunk meg „az esz-
mének óriás hatalma előtte hanem igenis! sorakozunk a 
hithűség sugall a férfias bátorsággal anyaszentegyházunk 
védfalain. a melyekre vonatkoztatva egy magyar államférfin 
hatalmának tudatában néhány hét előtt igy nyilatkozott: 
„az elavult válaszfalaknak leomlását javasoltuk.'" (Dr. 
Szilágyi.) Ez elavultaknak vélt válaszfalaknál sorakozva 
várjuk „az eszme óriás hatalmának" támadásait, bizván 
Krisztus urunk Ígéretében: „veletek vagyok a világ végéigu. 
(Máté: 28. 20.) 

•5s-

Mi a katholikus egyház? 
Erre a kérdésre megfelel a katekizmus : 
„Az anyaszentegyház az egész földön élő keresztények-

nek látható nagy társasága, kik egy közös fő, a római pápa 
(mint szent Péter utóda) alatt ugyanazt az egy hitet 
vallják s ugyanazokkal a szentségekkel élnek." 

Ugy-e bár? Ezt ugy is tudták! 
Bárcsak minden katholikus tudná anyaszentegyházának 

ezt az egyszerű magyarázatát, s e szerint gondolkodnék, 
érezne és cselekednék: akkor nem tettek volna Magyarorszá-
gon, szent István király országában, magyar őseink anya-
szentegyháza után egy „óriás" kérdőjelet azok, akik »a pol-
gári teljes egyenlőség" szine alatt a katholikus egyház jog-
és hatáskörébe reformátori kezekkel belemarkolni akarnak! 

Ok, kik az „elavult válaszfalaknak leomlását javasol-
ták," velünk szemben szintén azt kérdik: „mi a katholikus 
egyház?", s e kérdésre a törvény (1868: 53 t.-cz.) állás-
pontjára helyezkedve igy felelnek: „Magyarországban tör-
vényesen bevett keresztény hitfelekezet'.-1 Íme! a katholikus 
anyaszentegyháznak megmagyarositott torzképe ! 

Mi teljes joggal kívánhatjuk a katholikus egyháznak 
saját hitelveink szerint való magyarázatát, és igy nem fo-
gadhatjuk el ezt a törvényes fogalmazást: Jiitfelekezet" ; 
mi azt valljuk : 

„A római katholikus egyház Krisztus urunknak egy, 
tehát felekezetekre nem bontható egyháza; s azért a) a 
katolikus hivek Krisztusnak isteni tanát, amint azt az apos-
tolok hirdették s amint azt a katholikus egyház folyton hir-
dette, változatlanul vallják, s azért b) a katholikus hivek a 
Krisztus urunk által rendelt hét szentséget a teljes szám-
ban ismerik el s azokkal mint lelki igényeiket kielégítő 
malaszteszközökkel élnek, c) s azért a katholikus hivek 
a római pápát szent Péter törvényes utódjának, Krisztus 
egyháza látható fejének s a keresztény hit- és erkölcstan 
magyarázatában tévedéstől ment legfőbb tanítójának, az 
egész egyház s a püspökök prímásának ismerik el, őt mint 
szent Atyát tisztelik; d) s azért a katholikus hivek Krisz-
tus urunk rendelésének ismerik azt a fokozatos rendet : hogy 
a püspökök, a papok s az összes hivek a római pápának, 
az egyházmegyebeli papok és hivek a megyés püspököknek, 
a plébániabeli hivek plébánosaiknak engedelmességben alá-
rendelvék." 

„Krisztus, urunk mint Isten-ember az emberek közt 
élvén, legjobban ismerte azoknak benső és társadalmi igényeit 

s a közélet viszonyainak benső fonalait: Krisztus urunk 
azért lett emberré, hogy az embereket közös, örökkévaló 
rendeltetésökhöz képest egyesítse, nem pedig azért, hogy 
az embereket egymástól elkülönítse és felekezetekre szakítsa; 
s azért Krisztus urunk isteni megváltási müvének üdvözítő 
hatását örök időkre biztosítani akarván, egyházának szerve-
zetét nem bízhatta a gondolkozásban változó emberek szabad 
dispoziciójára, hanem ő maga szervezte egvházát, ő maga 
állapította meg azt a rendet, melynek önkényü felbontása 
okvetlenül rendetlenséget idézne elő, mely rendetlenség 
egyházát az anarkia veszélyébe döntené." (Hettinger után.) 

Az örök boldogság az örökkévalóságban érvényesül, 
s azért az nem szünhetik meg sem az egyes emberek, sem 
a népek halálával, sem az egész világ végével. 

S igy Krisztus urunk egyházának isteni rendeltetése 
felnyúlik az örökkévalóságba! 

Nem egyes századok, nemzetek vagy kiváltságolt tár-
saságok üdvözitéséről akart Megváltónk gondoskodni, hanem 
az egész emberi nemnek örök boldogságáról, s azért nem 
szűnhetett meg az apostolok halálával az apostoli hivatal, 
fenn kellett maradnia a világ végéig a tanítói, a papi s a 
kormányzói hatalomnak az egyházban, mely „az igazság-
nak oszlopa és erőssége." (Szt. Pál 1. Tim. 3. 15.) Az 
üdvözités után sóvárgó lelkek keresik az igazságot, s ez 
nem lehet más, mint az, a melyet Krisztus urunk kinyilat-
koztatott,- a melyet az apostolok hirdettek s a melyet a 
római katholikus egyház a szent Lélek oltalma alatt foly-
ton-folyvást tanított, kijelentvén: „de ha szinte mi, vagy 
az angyal a mennyből hirdetne is nektek valamit azon 
kívül, mit nektek hirdetünk, az átok legyen!" (Szt. Pál 
galat. 1. 8.) Az üdvözités után sóvárgó milliók lelki igé-
nyeiket kielégíteni kívánják, Istenhez irgalomért esedeznek, 
segitő és vigasztaló malasztokat keresnek. Itt Krisztus 
urunk egyházában lelik fel a malasztok forrását, a Krisztus 
urunk által rendelt hét szentséget. Krisztus urunk hivja a 
malasztok e forrásához a lelkeket: „Jöjjetek hozzám mind-
nyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok, és én meg-
nyugtatlak titeket. (Szt. Máté: 11. 18.) Az üdvözités után 
sóvárgó lelkek az életnek téves irányokba szétágazó utjain 
megbízható vezért keresnek. Krisztus urunk maga e meg-
bízható vezér, ő szólit fel mindenkit: „Kövess engem!" 
(Szt. Máté: 9. 9.) Krisztus urunk maga „az ut, az igazsi'g 
s az élet" s azért határozottan kijelentette: „Senki sem jő 
az Atyához, hanem csak én általam." (Szt. János: 14.6.) 

Krisztus urunk e hármas hatalommal ruházta fel 
apostolait s ugy rendelte, hogy a tanítói, a papi s a kor-
mányzói hatalom átszálljon az apostolok utódjaira. S igy 
az apostoli tanítóknak, papoknak és kormányzó lelkészek-
nek soha — még a véres üldözés századaiban sem — meg 
nem szakított fényes sora, amelynek élén maga az Isten Fia 
tündököl, jelzi azt a hosszú, a katholikus egyház kétezer 
éves történetében elvonuló dicső pályát, amelyet az igaz-
ság lángja megvilágít, hogy az emberek azt lássák s arra 
térjenek, mert e pályán kívül nincsen igazság, hanem merő 
emberi vélemény, kételkedés és tévedés ! 

Krisztus urunk egyháza az emberek üdvözitésére ren-
delt isteni intézet, mely homlokán viseli a megismerésnek 
határozott jellegét, mely ma is ugyanaz a minő az aposto-
lok idejében volt! A ki az üdvözitésnek isteni intézetét 
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őszintén keresi, az nem tévesztheti el czélját, mert szeme 
előtt áll a szent Péteren, e kőszálon felépitett, mindenkor 
egy, szent, katholikus és apostoli anyaszentegyház, mert 
mindennap hallhatja az apostoli tanitást, felismerheti a papi 
s a kormányzói ténykedést. 

Krisztus urunk egyháza az egész földön élő keresz-
tényeknek látható társasága, s ennek élén áll a Krisztus 
urunk által rendelt látható egyházi fő, mint tévedéstől ment 
legelső s legfőbb tanitó, mint legelső s legfőbb pap, mint 
Pontifex maximus, mint az egységet fentartó legfőbb egy-
házi kormányzó, mint Krisztus urunk helytartója a földön, 
s ez a római pápa, szent Péternek törvényes: utóda a római 
püspöki székben ! Ezt vallották mindenkor az egyházi egy-
ségben megmaradt hivek. Maga a pápa nem az anyaszent, 
egyház, de az anyaszentegyház a pápaság szilárd és meg 
nem ingatható sziklájára lett fektetve; a pápa a millió 
hivőket össze- s egymáshoz fűző láncznak kötő-gyűrűje, 
melyet az összetartozási egység s a megállapított rend ve-
szélyeztetése nélkül felbontani nem szabad! 

A római pápa az egyháznak látható feje, a tévedés-
től ment legfőbb és legelső tanitó, a legméltóságosabb és 
legfőbb pap, az egységet fentartó legfőbb kormányzó lévén, 
isteni rendeltetésnél fogva az egyházban a legfőbb tekintély, 
mely előtt meghajolni tartoznak a püspökök, a papok s a 
hivek együttesen és egyaránt; a pápa természetesen a leg-
főbb és utolsó forum is, a melynek Ítélete s döntvénye 
ellen felszólalni nem szabad, felebbezni nem lehet, s a 
melyben megnyugodni minden katholikusra nézve lelkiisme-
reti kötelesség; a pápa a v]>rima sedesaz apostoli szent-
szék, a mely va nemine judicature RZcLZ} ci mely egy ma-
gasabb bíráskodási fórumnak alárendelve nincsen ! 

S a mint igaz marad az, hogy Krisztus nélkül nin-
csen anyaszentegyház s Krisztus egyháza nélkül nincsen 
kereszténység, ugy igaznak kell vallanunk azt is, hogy 
tekintély nélkül nem létezhetik az egyház s hogy a pápa-
ság tekintélye nélkül megszűnik az egyház tekintélye ! 

Már most értjük, hogy mi okból támadják meg első 
sorban a pápaság tekintélyét mindazok, a kik előtt a ke-
resztre feszitett Krisztus „botránkozás11 vagy „bolondság". 
(Szt. Péter 1. kor. 1. 23.) Ha Krisztus egyházának ellen-
ségei képesek volnának a pápa tekintélyét megingatni és 
függetlenségét teljesen lekötni, akkor elérnék czéljokat: 
Krisztus egy egyházának nemzeti egyházakra való szétda-
rabolását s következőleg az egyháznak az állami hatalom 
alá való rendelését. Mi válnék Krisztus egyházából, ha az 
államok joghatósága alá szoríttatnék az egyház, ha az egyház 
a nemzeti érdekek és aspirácziók czimén az állampolitikai 
és policziai szolgálatába lépne. A katholikus egyház a 
népek egyháza, s a római pápa népek szentséges atyja, 
nem pedig a nemzeti kormányok engedelmességébe fogadott 
medium, mely csupán a külpompa emelése s a belbékesség 
fentartása czéljából honoráltatik. De különben is rosz szol-
gálatot tesznek a pápaság tekintélyének támadói s a nem-
zeti egyházak szóvivői magának az országnak, magának a 
nemzetnek, és veszedelmes játékot űznek a társadalom leg-
vitálisabb érdekeivel, midőn a pápaság tekintélyét aláásni 
akarván, magát a tekintély elvét is megrongálják. 

Tekintély egy részről, s másrészről a tekintélynek 
megfelelő engedelmesség, ezek a társadalomnak erős oszlopai, 

ezek az országokat fentartó elemek, ezek képezik a köz-
rendnek biztositékát. A családnak szűkebb körében az 
atyának, a polgári életben a hatóságnak, a nemzetek köz-
életében a fejedelemnek s a kormánynak hatalma és üdvös 
működése attól függ, hogy minő az atyának, a hatóságnak 
a fejedelemnek s az ő kormányának a tekintélye, s minő 
az alárendeltek részéről az engedelmesség. A tekintély 
mindenkor szükséges volt a társadalmi rend fentartására. 
a tekintély annál szükségesebb napjainkban, minél bonyo-
lódottabbak a nemzetközi viszonyok. Azért ne támadják meg 
a legfőbb tekintélyt, Istennek, az ő tanának és parancsola-
tainak a tekintélyét, ne kisebbitsék Krisztus egyházának, ne 
a római pápának a tekintélyét, mert, ha e két legfőbb te-
kintélyt sikerül az embereknél diskreditálni, akkor felbomlik 
a tekintélyen alapuló törvényes hatalom. Szóval: tekintély 
nélkül nincsen egyház, a pápaság tekintélye nélkül nincsen 
egyházi tekintély ; tekintély nélkül nem állhat fenn az ország, 
mert tekintély nélkül nem uralkodhatik a király, nem kor-
mányozhat a kormány, nem működhetnek a hatóságok, nem 
tarthatja fenn a családi rendet a családfő ; tekintély nélkül 
nem prosperálhat a tudomány, nem erősbödhetik az erkölcs, 
nem virágozhatik a jólét! 

A legfőbb tekintély maga az Isten, a legtökéletesebb 
szellemi lény ; az isteni tekintélyen alapszik minden tekin-
tély. A hitetlen szellemek nem ismerik el az isteni tekin-
télyt, következőleg nem hódolnak sem az egyházi sem az 
állami tekintélynek, s így magukban hordják az engedet-
lenségnek s a forradalomnak ösztönét. Bárki legyen az, a 
ki az isteni tekintélyt tagadásba veszi, aki az anyaszentegy-
háznak s látható fejének, a római pápának tekintélyét le-
rontani akarja, az bizonyára nem követelheti az állami te-
kintélynek megóvását sem, az tényleg a forradalom terére 
lépett, az felzavarja azt a természetes rendet, mely az 
emberi társadalomnak egyes rétegeit egymás mellé, annak 
felsőbb osztályait az alárendeltek fölé s az alárendeltek 
osztályait a felsőbbség alá rendeli ! A tekintély magába fog-
lalja a kapcsoló erőnek e két főtényezőjét: as engedelmes-
séget és a szeretetet. 

A tapasztalás azt bizonyítja, hogy a tekintélynek 
megingatása az engedetlenséget vonja maga után. A tények 
után Ítélve azt kell sajnosan állítanunk, hogy az engedet-
lenség roppant mérveket öltött a társadalomnak majdnem 
minden rétegében, s hogy következőleg a helyzettel való 
elégedetlenség a közéletnek minden terén mutatkozik. 

A tapasztalás azt is bizonyítja, hogy a tekintélynek 
megingatása a szeretetnek pusztulása. A tények után Ítélve 
azt kell elszomorkodva vallanunk: „mivelhogy elterjed a 
gonoszság, soknak meghűl szeretete." Szent Máté: 24. 12.) 
A bizalmatlanság, a gyanúsítás, a gyűlölet s az önzés lé-
pett a szeretet helyébe ! 

Íme! a tekintélynek tagadásából következik az enge-
delmességnek s a szeretetnek megtagadása! 

Azok, a kik az Isten parancsolatait, a kik az Isten 
országának, az anyaszentegyháznak törvényeit semmibe ve-
szik, mily jogezimen követelhetik az engedelmességet s a 
törvények iránt való tiszteletet ? ! 

Mi katholikusok azt valljuk: „minden lélek engedel-
meskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, mert nincsen hatal-
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másság, hanem csak Istentől, amelyek pedig vannak, az 
Istentől rendeltettek." (Szt. Máté, 13. 1.) 

,,Akarsz-e nem félni a hatalmasságtól ? Cselekedjél 
jót és dicséretet nyersz attól." (U. o. 13. 3.) 

Ha tehát mi katholikusok anyaszentegyházunknak is-
teni rendeltetését és szervezetét helyesen felfogva, Krisz-
tusnak egy hitét vallva, a Krisztus urunktól rendelt szent-
ségeket tiszteletben tartva, a római pápát egyházunk lát-
ható fejének, a hit- és erkölcstan dolgában tévedéstől men-
tes legfőbb tanitónak. legfőbb papnak és a legelső tekintélynek 
valljuk és tiszteljük: akkor éppen mi katholikusok szeretett 
hazánk jólétének, felvirágzásának s nagyságának teszünk 
honfiúi szolgálatot. 

Igaz, hogy vannak körülmények, melyek bennünket a 
súlyos parancs teljesítésére intenek: vaz Istennek inkább 
kell enyedelmeskeclni mint az embereknek. " (Ap. cselek. 5. 
29.) Midőn mi magyarok, édes hazánk egyezeréves fenállá-
sának nagyszerű megünneplésére készülünk, nem fojthatjuk 
el magunkban a fájdalom érzelmeit, melyeket bennünk az 
a szomorú helyzet keltett, amelybe anyaszentegyházunk je-
lenleg szoríttatott. Isten látja a mi lelkünket, mi magyar 
katholikusok nem szolgáltunk rá a keservek kelyhére, melyet 
kiüríteni késztettettünk. S ha mi Magyarország nyugati 
határszélén majdnem egy évvel ezelőtt a férfias jellem 
parancsolta módon, nyilván tettünk katholikus hitvallást az 
ország szine előtt, nyilván soroltuk fel sérelmeinket, nyilván 
panaszoltuk el bajainkat, nem tettük-e azt az országos tör-
vények védpajzsa alatt mint a magyar hazának szabad pol-
gárai, akik katholikus őseik örökségének férfias megvédésére 
szabadon jelentkeztünk minden presszió nélkül (felsőbb pa-
rancsszó nélkül), csupán azon lelkiismeret sugallata folytán, 
amely lelkiismeret miatt mi az ország törvényeinek enge-
delmeskedni szoktunk ! 

Előttünk a tekintély s vele járó engedelmesség és 
szeretet nem puszta szó, nem ismeretlen fogalom, hanem 
szivünkbe oltott katholikus érzület, melyet soha — a meg-
aláztatás esetében sem — megtagadni nem fogunk ! Ne 
tanítsanak bennünket tehát azok, a kik velünk nincsenek, 
de ellenünk cselekesznek, a hazaszeretetre ! Mi tudjuk, mily 
kötelmeket szab elénk a magyar hazaszeretet, mely nem 
egy- vagy háromszázados, hanem ezeréves erénye a ma-
gyarnak. A mi hazaszeretetünknek biztosítékát kívánják?! 
kell-e nagyobb értékű biztosíték, mint az a szeretet, a 
melylyel anyaszentegyházunkhoz, katholikus hitünkhöz, szent-
séges Atyánkhoz, a római pápához, tántoríthatatlanul visel-
tetünk! S lia a mi jajszavunk áthatol az Alpeseken, és elhatol 
Kómába, a szentséges Atya palotazárába, a Vatikánba: ez 
az vultramontánizmusa talán a hazaszeretetnek a meg-
tagadása ? ! 

S lia a szentséges Atya hallja magyar fiainak jaj-
szavát, és megindulva felénk tekint és atyai szózatával 
bennünket vigasztal, tanít és a tétlenségből felemel a hit-
vallás terére: ez az „ultramontanizmus" talán államveszé-
lyes ? ! Nem igy cselekedtek-e katholikus őseink, nem igy 
cselekedtek-e a római pápák, valahányszor édes hazánk 
láthatárán veszélyes felhők tornyosultak ? Ki vádolhatta 
akkor katholikus őseinket arról, hogy ez az „ultramonta-
nizmus" keblükben a hazaszeretetnek tüzét s szivökben a 
patriotizmus nemes érzelmét kioltá?! 

De ne védekezzünk a legyőzhető tudatlanság és rossz-
akarat diktálta szemrehányások ellen ! Mi az ellenséges 
gunyolás és lealázás daczára katholikusok vagyunk és katho-
likusok maradunk, akik az önzetlen szeretetnek egész hevé-
vel ragaszkodunk felséges urunk és apostoli királyunkhoz 
és magyar alkotmányunkhoz, de szintoly önzetlen szeretet-
tel ragaszkodunk anyaszentegyházunk látható fejéhez, Krisz-
tus urunk egyházát bölcsen kormányzó XIII. Leo pápához, 
aki (1873. évi szept. 3.) „Constanti Hungarorum" czimii 
apostoli körlevelében bennünket, magyar katholikusokat kö-
telmeink hű teljesítésére, az imára, a jóban való állhatatos-
ságra, és isteni hitünk érdekeinek megvédésére, szóval : az 
élő és a cselekvő katholikus hitnek nem csupán vallására, 
hanem cselekvésére atyailag serkentett! 

Mi fiúi tisztelettel fogadtuk "szentséges Atyánknak e 
szelid s mégis a lelkeket felrázó, e szent lehelletű, s mégis 
komoly intéseit ; s ma a katholikus megnyilatkozás e meg-
ható perczeiben fogadjuk, hogy a szentséges Atyának, a 
római pápának. XIII. Leónak, hitbuzgó és engedelmes 
gyermekei akarunk lenni! E fogadalomra kérjük Istennek 
szent áldását! 

A király válasza. 
G-róf Zichy Nándor nagy csöndben jelentette be. hogy 

a királytól válasz érkezett a nagygyűlés táviratára. Fo-
kozott figyelemmel, állva hallgatták meg a táviratot, me-
lyet gróf Zichy Nándor olvasott fel. A távirat szövege a 
következő : 

„Főmagasságu V a s z a r j Kolos biboros her-
czegprimásnak Budapesten. Bécs-Burg. A Buda-
pesten összejött ka thol ikus nagygyűlés nevé-
ben Eminenciád ál tal távira t i lag kifejezett 
hódolatot és bizalomteljes üdvözletet kedvesen 
fogadtam és őszinte köszönetemmel viszonzom. 

Ferencz József.11 

Perczekig tartott az éljenzés a távirat felolvasása után 
s az igaz lelkesedés hangjai vegyültek minden szavába. Ez-
után a beteg Schlauch kardinális-püspök következő üdvözlő 
telegrammját olvasták fel: 

„Betegség által akadályozva, fájdalom, nem vehetek 
részt a magyar katholikus nagygyűlésben, mint az ébredő 
hithüség megnyilatkozásában s ezért csak a távolból, de 
tisztelettel és lelkem mélyéből üdvözlöm. Ezen ébredés 
Isten szent kegyelmének müve, mely nem engedte eddig, 
hogy Szent-István katholikus magyarjai elleneiknek áldoza-
tul essenek és nem fogja engedni, hogy az ezredéves ünne-
pélyeken hitükben megfogyatkozva, őseik tradicziója nélkül 
jelenjenek meg. Legyünk azért állhatatosak hitünkben, buz-
gók, tettre készek, felvértezve az örök igazság fegyverével, 
tisztelvén törvényt és alkotmányt, küzdjünk jogainkért és 
szabadságainkért. Sok tért vesztettünk már; felébredt ka-
tholikus önérzetünk, Istenre támaszkodva, meg fogja aka-
dályozni a további, bennünket fenyegető veszteségeket. Egy-
házunk üdve, hazánknak, Szent-István országának dicsősége 
lebegjen szemeink előtt. Isten vezesse óvja és áldja önöket. 

Schlauch bíbornoki 
A gyűlés távirattal fejezte ki sajnálatát, hogy a 

biboros betegsége következtében távol maradt a gyűlésről. 
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Gróf Esterházy Miklós Móricz ezután felolvasta 
Agliardi nuntius következő sürgönyét: 

„Comiti Ferdinando Zichy et Comiti Nicolao Mauritio 
Esterházy, praesidibus congressus catholici Budapest. 

Gratulor vobis et universis congressis et ominor 
omnia bona, omnia fausta et felicia. Deum adprecor ut 
vestra studia et opera ecclessiae catholicae et regno 
Mariano bene vertat. Antonius archiepiscopus Caesariensis, 
nuncius apostolicus." 

A katholikusok kötelességéről. 
Rajner Lajos esztergomi kanonok ezután a követ-

kező előadást tartotta: 
A küzdelem, melybe mi, magyar katholikusok, akara-

tunk ellenére belevonattunk, a katholikus egyházra az ö 
egyetemességében nem uj. Fennállása óta folyton küzd az 
egyház isteni küldetésében rejlő azon jogáért, hogy mint 
őre és letéteményese az isteni kinyilatkoztatásnak, azt sza-
badon hirdethesse ; küzd híveinek és az egész emberiségnek 
azon jogáért, hogy az egyén az élet minden viszonyai közt, 
a magán életben épp ugy, mint a társadalom nagy háztar-
tásában, mindenkor a kinyilatkoztatott isteni törvényhez 
alkalmazhassa cselekvési szabadságát. 

Fegyvere; nem a kényszer és erőszak, hanem az 
igazság és szeretet, az ige-hirdetés meggyőző ereje, mely 
áthatóbb minden kétélű kardnál (Zsid. 4. 12.) és a malaszt 
kegyelme, mely nem öl, hanem elevenít. (II. Kor. 3. 6.). 

Az egyház müve nem a rombolás, hanem az építés, 
a tanítás, az oktatás a haladás, az emberiség erkölcsi szín-
vonalának emelése, az élet nagy feladatának Isten akaratával 
megegyező megoldása, az államrend biztosítása, a haza-
szeretet ápolása, a társadalom földi jólétének megállapítása, 
mindenek fölött pedig az Isten képére alkotott csalhatatlan 
lelkek örök üdvössége.1) 

Ezen nagy munka véghezviteléhez azonban összes tag-
jainak együttes közreműködésére van szüksége. A papoknak 
és világiaknak, kinek-kinek a maga hivatása szerint és azon 
állásban, melyet a társadalomban elfoglal, kijut a maga 
feladata. Azért köti Szentséges Atyánk XIII. Leo pápa 
„ConstantiHungarorum" körlevelében oly hathatósan szívökre 
a magyarországi nagyméltóságú püspöki-kar tagjainak, mi-
szerint gondjuk legyen, hogy mindnyájan, a papok és világiak 
egyaránt, megismerjék, mit szabad cselekedniök és mitől 
kelljen tartózkodniok, nehogy a természeti és isteni törvények 
parancsai ellen vétsenek.2) 

A nagyméltóságú elnökség kegyes felhívása folytán 

*) Immortale Dei miserentis opus, quod est Ecclesia, quamvis 
per se ex natura sua salutem spectat animorum adipiscendam-
que in coelis felicitatem, tamen in ipso etiam rerum mortalium 
genere tot ac tantas ultro parit utilitates, ut plures majoresque 
non posset, si in primis et maxime esset ad tuendam huius vitae, 
quae in terris agitur, prosperitatem institutum. Encycl. „Immor-
tale Dei miserentis." Datum 1. Nov. 1885. 

2) Jam vero, quod nominatim pertinet ad ea rerum capita, 
quae ferventius apud vos proximo hoc tempore agitata sunt, 
vestrum est ; VV. FF. , studiose concorditerque dare operam, ut 
omnes tum sacerdotes tum laici apprime cognoscant quid sibi 
liceat et a quo cavere debeant, ne contra naturalis divinaeque 
legis offendant praescripta. Encycl. „Constanti Hungarorum". 
Datum 2. Sept. 1893. 

nekem jutott a szerencse e fényes gyülekezet előtt a katho 
likusok kötelmeiről előadást tartani. Ha saját erőim elég-
telenségét tekinteném, bizonyára kitérnem kell vala az igen 
megtisztelő bizalom elől; tekintve azonban, hogy oly hall-
gatóság előtt kell szólanom, melynek minden tagját éppen 
a katholikus kötelesség-érzet és vágy szentegyházunk 
ügyét didalra segiteni, vezérelte ide, feladatomat igen 
megkönnyítette, mert a mi hiányozni fog előadásom ala-
posságából, részletességéből, az ugy is benfoglaltatik önök 
katholikusan érző szivében s az én fogyatékos előadásom 
inkább csak arra való, hogy abban megszólaljon hazánk 
kilencz millió katholikusának ébredő öntudata ! 

I. 
Midőn arról van szó, hogy az egyház küzdelmében 

tevékeny részt vegyünk, első kötelességünk, hogy magunkat 
katholikusoknak érezzük és valljuk. 

Ha megperdül a dob, riadót fuj a harczi sip : a ka-
tona leemeli a szögről fegyverét, felköti a kardot, fejére 
teszi a csákót, s e pillanattól fogva ő semmi más, hanem 
csak katona. Teljes tudatában van annak, hogy az ő vitéz-
ségétől függ a haza szabadsága, hogy esküje a zászlóhoz 
köti, melyet nem érhet szégyenfolt, mely alatt győzni vagy 
halnia kell. Ott hagyja bánkódó hitvesét, kibontakozik 
siránkozó gyermeke karjai közül, nyakáról lerázza az elöre-
gedett jó szülőt; addig, mig a haza veszélyben van, ő sem 
gyermek, sem szülő, sem férj, hanem katona, élete vége 
a hazáé. 

Azt nevezem én katholikus önérzetnek, midőn a ka-
tholikus egyház minden hive a hit bajnokának tekinti ma-
gát s kész azon állásban, melyet a társadalomban elfoglal, 
eszét, szivét, befolyását érvényesíteni, hogy a katholikus 
hit hófehér zászlaján folt ne essék, az egyház jogai csor-
bát ne szenvedjenek. 

Az egyház harczai nem vívatnak karddal és golyóval. 
A mi küzdelmünk szellemi mérkőzés, az elvek mérkőzése. 
Elv-elv ellen állíttatik szembe. A keresztény vallás ellené-
ben az istentagadó filozófia vitetik a harczba. A mi küz-
delmünk a kereszténység bajvivása a vallástalanság ellen. 

A katholikus önérzet ébredése a vallástalanság vere-
ségét jelenti. Ha a katholikusok egyházuk hitelveit a vallá-
sos meggyőződés révén sajátjokká teszik, azokat magukra 
kötelezőknek elismerik s erről alkalomadtán ugy szóval, 
mint tettel vallomást tesznek, a vallástalanság vere-
ségét el nem kerülheti. Ellenben, ha a katholikus önérzet 
a hivek keblében kihalt, a vallástalanság győzelme biztos. 

A keresztvetés még nem kereszténység, a templomba-
járás nem katholiczizmus. A kereszténység élet és valóság, 
a mint Krisztus tanításai a gyakorlati életben testet ölte-
nek, megvalósulnak. Kereszténység az, midőn a magán és 
közélet exigencziáit Krisztus szellemében Ítéljük meg s 
azok megoldására az ő tanításait, s az általa alapított 
anyaszentegyház törvényeit ismerjük el irányadóknak. 

Azért ha van bennünk, katholikus önérzet, akkor első 
kötelességünknek fogjuk ismerni, hogy az evangelium taní-
tását magunkban, családi életünkben érvényre juttassuk, 
annak az erkölcsre és fegyelemre vonatkozó parancsait lelki-
ismeretesen megtartsuk, az egyházat, mint közös anyánkat, 
szeressük s a mit annak dísze és érdeke megkíván, meg-
tegyük, még ha áldozatba is kerülne és az egyház iránt 

# 
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való ragaszkodásukért mellőzést, hátratevést vagy anyagi 
károsodást kellene is elviselnünk.3) 

Nincs a földön magasztosabb, az emberi nem üdvére 
áldásosabb intézmény a katholikus egyháznál. A mit annak 
jóléteért áldozunk, azzal első sorban mind magunk gazda-
godunk, és meg lehetünk győződve, hogy áldozatunk sehol 
bővebb gyümölcsöt, termékenyebb áldást nem hozna. 

II. 
Második kötelességünk az egyetértés és összetartás.4) 
Az ami legfőbb bajunk, hogy olyanok vagyunk, mint 

a megbontott kéve. 
Az ellenség tudja azon gyöngénket s midőn az egyház 

jogainak védelméről, a katholikus akció teljes erővel való 
meginditásáról van szó. nem késik hitsorsosaink egy részét 
rémképekkel ijeszteni, egy másik részét Ígéretekkel az akció-
balépéstől visszatartani, egy részét az emberi eszélyesség 
körmönfont okoskodásaival lebeszélni, de olyanok sem hiá-
nyoznak, kiket a liberálizmus szele már megpörkölt s bizo-
nyos, a tudomány mázával bevont, az igazság látszatával 
ékeskedő filozófiai elvek megtántoritottak. A liberális tábor-
ban küzdenek, a kormány filozófia pánczéljaival vannak fel-
vértezve. ellenünk mérik csapásaikat és mégis azt hiszik, 
hogy ők a katholikus egyház falain belül állanak, ők hü 
fiai az egyháznak, vagy amint ők hivalkodva mondják, „jó 
katholikusok". 

A jó katholikusnak egy ismertető jele van. a mely 
egyszersmind katholiczitásának kritériuma: az egység. A ki 
ezen egységet megbontja, az megszűnt jó katholikusnak 
lenni, sőt egyáltalán nem katholikus. A katholiczizmus : 
egység a hitben, egység a szeretetben, egység az engedel-
mességben. 

Es ezen egység középpontja Péter sziklája, melyhez 
elválaszthatatlanul van kötve az egyház hajója. A ki ezen 
hajón kivül találtatik, az nem a mienk. A ki az apostoli 
szék tanításával ellenkezik, a ki nem ragaszkodik gyermeki 
szeretettel és fiúi odaadással a kereszténység közös atyjá-
hoz, a ki az engedelmesség kötelékeit széttépi, az nem a 
mienk, mert vét az összetaitás és egyetértés ellen. 

Azért szemben azon vészes újításokkal, melyek a 
XVI. században a keresztény vallás megzavarásával kez-
dődtek, további fejlődésökben a bölcseletbe s a bölcseletből 
a társadalom minden rétegébe hatoltak s forrásául szolgál-
tak a fékvesztett szabadság mindazon elméleteinek, melye-
ket a mult század a legnagyobb zavarok közt kikoholt s 
melyek ma már sokak részéről mint az emberiség uj joga 

3) Privatim quidem primum officium est. praeceptis evan-
gelicis conformare vitám et mores, nec recusere si quid Chris-
tiana virtus exigat ad patiendum tolerandumque paulo diffici-
lius. Debent praeterea singuli Ecclesiam sic diligere, ut commu-
nem matrem : eiusque et servare obedienter leges et honori ser-
vire et jura salva yelle : conarique, ut ab iis, in quos quisque 
auctoritate potest, pari pietate colatur atque ametur. Encycl. 
„Immortale." 

4) Profecto haud raro accidit, neque enim reticebimus 
id quod est, ut nonnulli inter catholicos, quo tempore maxime 
deberent virtute constantiaque summa eniti in tuendis vindican-
disque Ecclesiae juribus, specie quadam liumanae prudentiae 
ducti, vel in diversa abeunt, vel in actione timidos remissosque 
se praebeant. Encycl. „Constanti Hung." 

melegen üdvözöltetnek s a társadalmi alakulás alapjául té-
tetnek 5), szent kötelességünk Péter tévmentes tanítását 
mindenben követni s ugy a divatos nézetekkel, mint a fönn-
álló tényekkel szemben azon álláspontra helyezkedni, melyet 
egyházunk feje, Krisztus földi helytartója elfoglal.6) „Ezen 
kétséges és hódolatos engedelmességből folyik az egyház 
ereje, — ez képezi egyszersmind a czélszerii és hathatós 
összemüködés feltételét." Epla ad Aepp. Paris. Epistola 
tua. Ado 17. Jun. 1885. 

III. 

Törekvéseink egyik hű ápolója ügyünk tántoríthatatlan 
védője, a katholikus akczió lelkes élesztője, összetartásunk 
külső kifejezője és kapcsa a katholikus sajtó. 

Ma már senki sem vonhatja kétségbe a nyomtatott 
betű hatalmát. Bárminemű ügy vagy vállalat sikerre csak 
ugy számithat, ha annak megfelelő képviseletéről gondos-
kodva van a napi sajtóban, a tudományos és szépirodalmi-
ban. Ezen az uton terjed a métely, ezen az uton terjedjen 
a gyógyszer is társadalmi bajaink orvoslására. „Az ural-
kodó tévelyek távoltartására és kiirtására — igy rendeli szent-
séges atyánk „Quod multum diuque" körlevelében — ter-
jesztessenek a nagyközönség között hasznos iratok, melyek-
nek tartalma megfeleljen az igazságnak és elősegítse a jó 
erkölcsöket." 7) 

5) Revera illám, quam reformationem vocant, cuius adju-
tores et duces sacram civilemque potestatem novis doctrinis 
funditus oppugnaverunt, repentini tumultus et ardentissimae re-
belliones praesertim in Germania consecutae sunt : idque tanta 
cum domestici deflagratione belli et caede, ut nullus pene locus 
expers turbarum et cruoris videretur. — Et illa haeresi ortum 
ducit saeculo inferiore falsi nominis philosophia et jus quod 
appellant novum et impérium populäre et modum nesciens licen-
tia, quam plurimi solam libertatem putant. Encycl. „Diuturnum 
illud." Datum 9. Junii 1881. 

Es : Sed perniciosa illa ac deploranda rerum novarum 
studia, quae saeculo XYI. excitata sunt, cum primum religionem 
christi anam miscuissent, mox naturali quodam itinere ad phi-
losophiam, a philosophia ad omnes civilis communitatis ordines 
pervenerunt. Ex hoc velut fonte repetenda illa recentiora effre-
natae libertatis capita, nimirum in maximis perturbationibus 
superiore saeculo excogitata in medioque proposita, perinde ac 
principia et fundamenta novi juris, quod et fuit antea ignotum, 
et a jure non solum christiano, sed etiam naturali plus una ex 
parte discrepat. Encycl. „Immortale Dei." 

6) Et in opinando quidem, quaecumque Pontifices Romani 
tradiderint vel tradituri sunt singula necesse est et tenere judi-
cio stabili comprehensa, et palam, quoties res postulaverit, pro-
fiteri. Ac nominatim de iis, quas libertates vocant novissimo 
tempore quaesitas, oportet Apostolicae Sedis stare judicio, et 
quod ipsa senserit idem sentire singulos. Encycl. „Immor-
tale Dei." 

7) Opinionum vel cavendis, vel evellendis erroribus late 
in vulgus disseminentur salubriter scripta, quae cum rerum 
veritate congruant et ad virtutem conducant. Encycl. „Quod 
multum." 

Es : Videtis praeterea VV. FF . tum ephemeridum tum 
librorum ope, in id acriter incumbere, qui ab Ecclesia dissident, 
ut errorum perversarumque opinionum venera late spargant in 
vulgus, mores bonos corrumpant, atque ab actione vitae chris-
tianae multitudinem abducant. Intelligant igitur homines vestri, 
tempus jam esse conari aliquid majus in hoc genere, omnique 
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Volt idő, midőn egy katholikus politikai napilap létjoga 
hazánkban kétségbevonatott. Ma már, hála az uttörés kitartó 
bajnokainak, ez az ellenvetés megszűnt. Es senki sem fogja 
kétségbevonhatni, hogy azon győzelem kivivásában, mely 
németországi katholikus testvéreink akczióját a közelmúltban 
oly fényes sikerrel koszorúzta, a katholikus sajtónak nagy 
és dicsőségteljes része volt. Ha czélt akarunk érni, ha azt 
akarjuk, hogy számarányunkhoz képest befolyjunk a községi, 
megyei és országos ügyek intézésébe, hogy politikai erőnkkel 
és befolyásunkkal imponáljunk ellenfeleinknek, nem szabad 
megfeledkeznünk a katholikus sajtó támogatásáról. 

Ha azon összegek, melyeket katholikus hitsorsosaink 
oly lapok, irodalmi vállalatok támogatására áldoznak, me-
lyek érdekeinkkel ellentétes érdekeket szolgálnak, sőt a tő-
lünk nyert segedelmet egyenesen ellenünk, a katholikus 
egyház jogállásának megingatására, intézményeinek gyanú-
sítására, sőt a hitetlenség terjesztésére és a keresztény 
erkölcs megmételyezésére használnak fel, a katholikus sajtó 
rendelkezésére bocsáttatnának, nemcsak tetemesen csökkenne 
az ellenünk intézett ostrom heve és ereje, de a katholikus 
akczió számára oly szellemi adó és anyagi tőke állana 
rendelkezésre, mely a harcz kimenetelét eleve biztosítaná! 

IY. 
A kereszténység az evangéliumi kovász, melynek ren-

deltetése, hogy necsak az egyes embert, hanem általa az 
egész emberi társadalmat átjárja, annak minden képzelhető 
viszonyait és intézményeit: a családot, az iskolát, a magán 
és nyilvános szövetkezeteket és egyesületeket ; a szellemi 
és anyagi haladás minden faktorait: a tudományt, a művé-
szetet, az ipart, a kereskedelmet, a vállalatokat, sőt magát 
az államot és annak egész gépezetét : a törvényhozást és 
végrehajtó hatalmat minden ágaiban megkeleszsze, Krisz-
tus szellemével megnemesitse, megszentelje. 

Ezt a kovászt bevinni a társadalomba s annak min-
den rétegére, minden intézményére rányomni a keresztény-
ség bélyegét, szintén a mi feladatunk.8) 

Azért fel kell használnunk a társulás nyújtotta elő-
nyöket a keresztény elvek terjesztésére, népszerűsítésére, 
figyelmeztetve egyúttal azon veszedelmekre, melyek az 
ellenkező áramlatból a társadalomra, különösen pedig sze-
retett hazánkra háramlanak. E végből iparkodjunk minél 
nagyobb számban katholikus olvasóköröket alakítani s azokat 
a katholikus sajtó termékeivel ellátni. Védjük az egyház 
szellemében működő egyesületeket. Vegyünk részt a köz-
ségi, megyei és országos képviselőtestületek megválasztá-
sában s azon legyünk, hogy oly férfiak nevei kerüljenek ki 
a választó urnából, kiknek katholikus lelkületéhez szó nem 
fér s jellemszilárdságuk bisztositékul szolgál arra, hogy a 
katholikus zászlót semmi körülmények között cserben hagyni 
nem fogják.9) 

ratione efficere ut scripta scriptis opponantur, quae magnitudini 
certaminis paria existant, atque idonea malis remedía suppedi-
tent. Encycl. „Constanti Hung." 

8) Hoe vero semper égit Ecclesia. ut Christiana ista civilis 
potestatis forma non mentibus solum inhaeresceret, sed etiam 
publica populorum vita moribusque exprimeretur. Encycl. „Diu-
turnum illud." 

9) Illud etiam publicae salutis interest, ad rerum urbanarum 
administrationem conferre sapientem operám, in adque studere 

Mig a világ fennáll, a történelem mindig tisztelettel 
fog megemlékezni egy Malinkrodt, Windhorst, Reichensperger 
nevéről és a németországi katholikus czentrumpárt többi 
vezéreiről, valamint azon hitszilárd dicső férfiakról, kik velök-
katholikus politikai párttá szövetkezve, az újkor leghatal-
masabb államférfiát, a német-egység megteremtőjét, a vas 
és vér emberét Canossába küldték. 

Akarunk-e mi is ily hatalommá tömörülni? Akarjuk-e 
hazánktól az atheizmus mételyét s annak következményeit, 
a kommunizmus és anarkia rombolását távoltartani, akar-
juk-e a földet, mely bölcsőnk s majdan sirunk is, a kereszt 
áldásaiban részesíteni ? 

Ha igen, alakuljunk tömör politikai párttá, melynek 
zászlaja a kereszt, s czélja a keresztény elveken nyugvó 
társadalmi fejlődés !10) 

Ez a párt vissza fogja hóditani iskoláink számára a 
keresztet, melyet abból eltávolítottak, vissza fogja szerezni 
katholikus jellegű alapitványainkat, katholikus tudomány-
egyetemünket s a mit legelői kell vala említenem — Ma-
gyarország lakosai számaránya szerint is megillető katholikus 
jellegét.11) 

De hallom az ellenvetést : a kereszténység túlélte ma-
gát. A nagy forradalom, a mult század végén proklamálta 
az emberi jogokat, a vallás leszorult domináló állásáról, 
melyet a középkorban elfoglalt, ezentúl kinek-kinek magán-
ügye, mert csak a magánember van az Istenért: a társa-
dalmi ember önmagáért, vagyis azon czélokért van, melye-
ket a társadalom elérni óhajt. Amaz legyen vallásos, utób-
binak semmi köze a valláshoz. A társadalmi ember épp ugy, 
mint maga a társadalom s annak formai kifejezése az állam 
független a vallástól, független az Istentől, önmagának vég-
czél, a polgárok jogainak és kötelességeinek végoka és egye-
düli forrása; a kereszténység pedig csak egyik formája a 
vallás felekezetességének s azért csak annyi jog illeti meg a 
társadalomban, mennyit az állam a vallási egyenjogúság 
elvének tekintetbevételével s részére megadni hajlandó.12) 

maxime et efficere, ut adolescentibus ad religionem, ad probos 
mores informandis ea ratione, qua aequum est christianis, 
publice consultum sit: quibus ex rebus magnopere pendet singu-
larum salus civitatum. Item catholicorum hominum operám ex 
hoc tamquam angustiore campo longius excurrere, ipsamque sum-
mám rempublicam complecti generatim utile est atque lionestum. 
Encycl. „Immortale Dei." 

10) In eo etiam sedulo vos prospicere decet, ut in legum-
latorum coetus ii viri spectatae religionis probataeque virtutis 
cooptentur, qui animum gerunt tenacem propositi, videlicet ad 
Ecclesiae reique catholicae vindicanda promptum semper atque 
alacrem. Encycl. „ Constant! Hung." 

n ) Floret apud vos memoria et praedicatione gratae pos-
teritatis Cardinalis Pázmány, Aeppus Strigoniensis, qui magnum 
Lyceum catholicum Budapestinum et condidit et censu amplis-
simo ditavit . . . Perspectum nobis est, quam strenue constan-
terque curavistis ut istae studiorum optimorum sedes, nihil mu-
tata natura pristina, tales esse perseverent, quales ipsarum 
auctores esse voluerunt, hoc est Instituta catholica, quorum et 
familiaris administratio, et magisterium in potestate Ecclesiae et 
Episcoporum permanerent. Quam ad rem vos magnopere horta-
mur nulláin praetermittere oportunitatem, omniaque periclitari, 
ut honestum ac nobile propositum omni ex parte consequamini. 
Encyclic. „Quod multum." 

12) Ecclesiam vero in suorum officiorum munere potestati 
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Ki ne látná, hogy ez elv már nemcsak megtagadása : 
Krisztusnak, hanem tagadása magának az Istennek. Ha 
a katholikus vallás valaha ezen álláspontra helyezke-
dett volna, a keresztény miveltségnek soha sem hóditotta 
volna meg a világot, nem győzedelmeskedett volna a barbár 
nemzetek, a római imperátorok, a középkori Henrikek fölött ! 

A katholikus egyház feldiszitette a keresztény feje-
delmeket az Isten kegyelméből való jelzővel, de magát 
soha sem nevezte az állam kegyelméből, s létét, az emberi-
ség üdvét, soha sem kötötte az állam engedelméhez. 
„Amint engem küldött az atya, én is küldiek titeket" 
(Ján. 20., 21.). E szavakban birja a katholikus egyház 
létjogát, hatalmának egyedüli forrását és kritériumát. 

Ha az állam független az Istentől, akkor létezik egy 
légkör, hová Isten hatalma ki nem terjed. Ha az állam a 
polgárok jogainak és kötelességeinek végoka és egyedüli 
forrása, akkor az állam az Alfa és Omega, a kezdet és vég 
s kivüle nincs isten sem égben sem földön, mert az, kit 
meghagy Istennek az égben a magán ember számára épp 
ugy tartozik engedelmeskedni az állam-istennek, mint a ma-
gánember mindazon vonatkozásaiban, melyek az államot és 
társadalmat érintik. 

Az Isten az égben a szabadgondolkozók szerint köve-
telhet a magán embertől hitet az ő kinyilatkoztatásában, 
melynek őrévé a katholikus egyházat rendelé, követelheti 
az örök üdv elvesztésének terhe alatt, hogy minden ember 
ezen általa kinyilatkoztatott vallást kövesse, különösen pedig 
a szülők tartozzanak feltétlenül mindkét nembeli gyerme-
keiket a katholikus vallásban nevelni ; de a társadalmi 
ember tartozik ezen hitét megszegni, vallását megtagadni, 
mihelyt az állam tőle mint polgártól vallását, meggyőző-
dését az állami érdek alá rendelni követeli, tartozik saját 
és gyermekeinek örök üdvét koczkáztatva, gyermekeit vagy 
azok egy részét a tévelynek és bonczkésnek kiszolgáltatni. 

Az Isten az égben szentséggé emelheti a házasságot, 
dekretálhatja annak egységét és felbonthatatlanságát és 
akadernice a magánember is táplálhat magában ennek meg-
felelő meggyőződést; de a gyakorlati életben tartozik a 
társadalmi ember a házasságot mint kizárólag az állam 
intézkedése alá tartozó polgári szerződést tekinteni; tartozik 
az Isten szine előtt törvénytelen házasságot az állam 
hivatalos közbejöttével törvényesiteni, a bigamia és ágyasság 
megkötésénél személyesen közreműködni. 

íme, a liberálisok dualizmusa hová vezet; két lelki-
ismeret egy emberben, két Isten egy világon : egyik az ég-
ben a magánember számára ; a másik a földön a társa-
dalmi ember számára! Harcz a két lelkiismeret, harcz 
a két Isten között! 

Ezzel ellenkezőleg mi katholikusok azt tartjuk, és ez 
vallásunk dogmája, hogy az embernek csak egy lelke van 
és egy lelkiismerete ! Nem lehet senkinek kétféle meggyő-
ződése, kétféle lelkiismerete : egy, melyet az Isten dogmái-
ból merit és egy, melyet a modern közvéleményből, a 
hamis filozófiai tételeiből, a titkos társulatok elveiből állit 
össze, esetleg az állami törvény szája ize szerint adoptál.13) 

civili velle esse subjectam, magna quidem injuria et magna te-
meritas est. Enycl. „Immortale Dei." 

13) . . . Non distrahitur in contrarias partes, pugnantibus 
inter se praeceptis, civis idem et christianus. „Encycl. Immortale. 

Az állami törvény vagy megegyez Isten és a katho-
likus egyház törvényeivel és akkor a katholikus ember egy-
séges lelkiismerete azt sugalja: „Engedelmeskedjél nemcsak 
a büntetés miatt, hanem a lelkiismeretért is" (Rom. 13. 5.); 
vagy ellenkezik a vallás törvényeivel és akkor a lelkiisme-
ret szava igy szól: ,,Inkább kell engedelmeskedni Istennek, 
mint az embereknek." (Apóst. Csel. 5., 29.) 

Egy és nem két Isten sugalmazza az emberi lelki-
ismeretem a magam számára és egy embertársaim számára. 
A kétkulacsos lelkiismeret a hipokriták és szineskedők 
lelkiismerete. A katholikus lelkiismeret nem ismeri a szem-
fényvesztést és alakoskodást. 

A mi őseink és kötelességeink teljesitésében példány-
képeink: a martirok. Yagyoni konfiskácziót, rangvesztést 
elszenvedtek, elvérzettek, de katholikus lelkiismeretüket 
soha alá nem rendelték az „állami lelkiismeretnek", mely 
tőlük hittagadást követelt. És a martirok ezen egységes 
lelkiismerete, az egy Istenben való tántoríthatatlan hitével 
csodákat mivelt. Meghóditotta az emberiséget a keresztény-
ségnek, akarom mondani az igazságnak és szeretetnek, a jó 
erkölcsöknek és erényes életnek, a tudományosságnak és 
műveltségnek, alapját vetve meg egyúttal az emberi nem 
földi jólétének. 

Ezzel ellenkezőleg, a szabadgondolkozók kettős lelki-
ismerete lelkiismeretlenné teszi az embert, Isten nélkülivé 
az eget s felszabadítva a szenvedélyt a vallás féke alól 
végeredményben vadállatok csordájává sülyeszti az emberi 
társadalmat. 

* 

Uraim ! az ébredés órája ütött a katholikus lelkiisme-
ret számára. Annak ébrentartása és követése a mi első és 
egyedüli kötelességünk. Egy az Istenünk, egy a lelkünk, 
egy a lelkiismeretünk. Katholikus lelkiismeretünket fogjuk 
követni a magánéletben, a családban, a társadalomban, az 
iskolában, a választó urnánál, a parlamentbeu, a közhiva-
talokban, a tudományban, a sajtóban s a kettős lelki-
ismeret megalázó formulájához nem fogunk folyamodni soha! 

Lehet; megaláztatás, mellőztetés, üldöztetés, vagyon-
fosztás lesz hithűségünk, jellemszilárdságunk jutalma, de az 
ne aggaszszon, gyávává ne tegyen. A harcz mindig áldo-
zattal jár, a diadal küzdelembe kerül. Rólunk jegyezte fel 
a történelem: „Sanguis martyrum semen Christianorum!" 

A gyűlés ezután elfogadta a következő határozati ja-
vaslatot : 

Kimondja a nagygyűlés: 
Nem elég minden egyesnek vallásos életet 

élni és az egyház rendeletei szerint a szentsé-
gekben részesülni: hanem kötelessége egyszer-
smind h i té t a közéletben is vallani. 

Azért a szülőknek kötelessége gyermekeiket 
kathol ikus hi tben nevelni, ahol csak lehet, ka-
tholikus iskolába j á r a tn i és vallásos életökre 
ügyelni. 

Ezér t kiki tőle te lhetőleg a katholikus egye-
sületi élet előmozdítására törekedjék, katholikus 
ifjúsági, katholikus legény- és munkásegyesüle-
tekben ós kathol ikus körökben részt vegyen, ós 
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a ka tho l ikus j ó t é k o n y s á g i egyesüle tek működésé-
hez j á ru l jon . 

A po lgá rok községi, h a t ó s á g i és országos 
képv ise le t i vá lasz tása iban rész t vegyen, ós o t t 
megb i zha tó k a t h o l i k u s fé r f iakra , és i lyenek h iá -
n y á b a n csak a r r a szavazzon, k i a k a t h o l i k u s 
h i t e t és e g y h á z a t m e g n e m t á m a d j a , h a n e m 
a n n a k véde lmére vál la lkozik , ós ez t h a t á r o z o t -
t a n m e g is fogadja . 

E z é r t b á r m i n e m ű m a g á n - vagy h iva t a lo s 
e l j á r á s u n k b a n sem t a g a d h a t j u k m e g h i tünket? 
ós egyházunkhoz ily á l l á sban is r agaszkodn i 
t a r t o z u n k . 

Min thogy az 1868 : LII I . t ö r v ó n y c z i k k és 
k ivá l t a ke re sz t ség k i s zo lgá l t a t á sá r a és anya -
könyve lésé re vona tkozó m i n i s z t e r i r e n d e l e t h i t -
e lvünkbe ü tköz ik : ezen r ende l e t v i s szavonásá t ós 
ezen t ö r v é n y m ó d o s i t á s á t s zakada t l anu l szorgal-
m a z n i m i n d e n k a t h o l i k u s n a k köte lessége . 

Végre az t is k i m o n d j u k , h o g y a k a t h o l i k u s 
oly t ö r v é n y a lko tásához sem j á r u l h a t , me ly a 
k e r e s z t é n y h i t közösségéből való kiválás, vagy 
a va l l á s t a l anság ú t j á t egyenge t i . 

Az autonómia. 
Haydin Károly budapesti ügyvéd beszélt ezután az 

autonómiáról. Értekezése a következő : 
Azon kérdések közt, melyeknek tárgyalását a katho-

likus nagygyűlés ügykörébe fölvette, kétségtelenül egyik 
legégetőbb az autonómia kérdése. Nekem jutott a meg-
tisztelő föladat, hogy e kérdésben fölszólaljak és midőn 
ezt teszem, teljesen átérzem feladatom nehézségeit; de 
iparkodni fogok a tárgyat lehetőleg megvilágitani anélkül, 
hogy belemennék oly részletekbe, melyek az autonómia 
belső keretére és jogkörére vonatkoznak és a melyek terje-
delmöknél fogva egy rövid előterjesztésben föl sem karol-
hatók. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! A kath. egyház keletke-
zése hazánkban össze van forrva a királyság alapításával; 
első szent királyunk Sylvester pápától nyerte apostoli jo-
gát, és czimét; századokon át a világi törvények az egy-
ház tekintélyéből merítették erejüket és át voltak hatva az 
egyház szelleme által. Királyaink az egyház tanaiban rejlő 
államfentartó erőt felismerték és igy az egyháznak meg-
erősödését nagymérvű adományozásaik által segítették elő. 
De az egyház sem maradt hálátlan, mert a legválságosabb 
időkben századokon át a hazának és trónnak legerősebb 
támaszát képezte, valamint képezi jelenleg is. Az állam-
nak és egyháznak ezen egymásra való kölcsönös hatásából 
fejlődött a kath. egyház uralkodó államegyházzá, mely 
minőségét 1848-ig megtartotta. 

Ezen időszakig minden állami és magán világi vonat-
kozású ügyek, melyek hazánkban az egyházat érdekelték, a 
katholikus egyház, mint azon idő szerint uralkodó állam-
egyház szempontjából lettek rendezve és elintézve. 

Azonban ama nagy átalakulás, melyen 1848-ik évben 
egész közéletünk átment, a katholikus egyházra sem ma-
radt kihatás nélkül. Az 1848- XX. t.-czikkben a hazánkban 
törvényesen bevett minden vallásfelekezetre nézve különb-
ség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság állapítta-
tott meg. 

A törvény ezen rendelkezésénél fogva a kath. egyház-
nak a kormánytól való függetlensége és önnállósága épp 
oly mérvben biztosíttatott, mint a protestáns avagy keleti 
egyházaké ; és a kormánynak, valamint ezen egyházak, úgy 
a katholikus egyházzal szemben is csak állami főfelügye-
leti joga tartatott fönn; mely jogkörbe azonban az apostoli 
király kiváltságos jogai be nem vonhatók. 

Mindazonáltal a szabadság és egyenlőség alapelvére 
fektetett ezen törvénynek a katholikus egyházra nézve a 
gyakorlatban nem következhetett be — maga a törvény ál-
tal valamennyi felekezetekre vonatkozólag egyformán kon-
templált — kihatása; mert jóllehet az 1848. III. t. cz. 7. 
szakasza az apostoli király kiváltságos jogainak gyakorlatát 
egyenesen ő felségének tartotta fenn, mégis annak gyakor-
latában a felelős miniszter ellenjegyzését kivánja. 

Igy történt, hogy mig az 1848. XX. t. cz. és illetve 
az 1790—91-iki törvények alapján minden törvényesen be-
vett vallásfelekezet autonómiát nyert és magát a kormány-
tól függetlenitette : egyedül a katholikus egyház maradt a 
felekezetnélküli kormány gyámkodása alatt. 

A nagyméltóságú püspöki kar a helyzet ezen nyo-
masztó és visszás voltát átérezte és a kath. egyház önkor-
mányzatának tényleges gyakorolhatása végett már az 1865-ik 
évben a kérdést vitatás alá vette és folyamodással járult ő 
felsége elé ; miután pedig e folyamodásra válasz nem ér-
kezett, 1866-ik évben ismételve tárgyalás alá vette a 
katholikus egyház törvényes állásának és autonómiájának 
ügyét és aziránti érzelmeit folyamodásba foglalva, azt 1867. 
évi január havában az akkori egri érsek által átnyújtotta ő 
felségének. 

Legfontosabb mozzanatát képezi azonban a katholikus 
autonomia létesítésére irányuló törekvéseknek néhai báró 
Eötvös József vallás- és közoktatási miniszternek boldogult 
Simor János herczegprimáshoz intézett fölhívása, melyben 
az akkori miniszter az 1848. XX. törvényczikknek értelmét 
következőképp fejezte ki: 

„AZ 1848. XX. törvényczikknek, mely minden vallás-
felekezetek egyenlőségét kimondja hazánkban, más értelme 
nem lehet, mint az : hogy a katholikus egyház az autonó-
miának azon mértékével ruháztassák fel, melyet az ország 
evangelikus egyházai élveznek.^ 

Hogy a nagyszellemü miniszter mennyire át volt hatva 
a törvény ezen világos rendelkezésétől és mily előnyösnek 
és sürgősnek tartotta a katholikus egyházra nézve az auto-
nomia életbeléptetését, bizonyítja azon körülmény, hogy az 
alkotmányos kormány visszaállításával úgyszólván első fel-
adatának tekintette az autonómia életbeléptetésének kezde-
ményezését. 

Az ő fellépésének folyománya volt az ő felsége jóvá-
hagyásával 1869-ik évben összehívott autonómiai nagygyű-
lés, melynek munkálatai 1871. évi juniusban lettek ő fel-
ségének átnyújtva. Ezen időtől fogva számos éven át nyu-
godott az autonómia kérdése, mig néhány év előtt a 
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képviselő- és főrendiházban ismét fölszinre nem került. A 
törvényhozás mindkét házában történt sürgetések folytán 
végre a jelenlegi vallásügyi miniszter is tartott az autonó-
mia tárgyában néhány értekezletet. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés! Az 1848. XX. törvény-
czikk és annak folyományaként ugy néhai báró Eötvös 
József, mint a jelenlegi vallásügyi miniszter által az auto-
nómia ügyében foganatba vett kezdeményezések kétségtele-
nül igazolják; miszerint a katholikus egyháznak önkormány-
zati joga hazai törvényeinkben gyökerezik és folyton el 
volt ismerve. 

Ha már most ezen kétségbevonhatlan jog szempont-
jából figyelembe vesszük azon körülményt, hogy több mint 
25 év óta egyházi javaink és alapitványaink részben kér-
désessé tétettek, részben lefoglaltattak; tanitó- és nevelő-
intézeteink nem a katholikus egyház, hanem legnagyobbrészt 
az állam vezetése alatt állanak ; paróchiáink nagyrészt elég-
telen vagyoni helyzete várja a rendezést, a patronátusi kö-
telezettségek biztositása elmaradt és nem egy esetben már 
alapját vesztette; az egyházi javadalmak, hivatalok és mél-
tóságok adományozása több izben katholikusellenes befolyás 
alá került és nem ritkán a kormányhatalom, sőt politikai 
pártérdek szolgálatában szerzett érdemek jutalmazására 
használtatnak fel, kell, hogy azon meggyőződés érlelődjék 
meg bennünk, miképp az apostoli király kiváltságos jogai-
nak a felekezetnélküli kormány által való gyakorlása egy-
házunk érdekeibe ütközik és annak szabadságát korlátozza. 

Ily körülmények között sajnálattal kell bevallanunk, 
hogy daczára a katholikus állampolgárok túlsúlyban levő 
számának, daczára az egyházunk birtokában levő nagy va-
gyonnak és a fénynek, mely azt környezi: még a püspökeink 
által elfoglalt kiváló közjogi állásokból folyó politikai befo-
lyás mellett sem mondhatjuk egyházunk állását kielégitőnek. 

Mi tehát, mélyen tisztelt nagygyűlés ! jogsérelmeink 
orvoslását és a katholikus ügyeknek a felekezetnélküli kor-
mányhatalomtól való teljes függetlenitését egyedül az auto-
nómia életbeléptetésétől várjuk, mely hivatva lesz az egy-
házi és világi erőket egyesiteni ; de éppen ezen okból ki 
kell emelnem, hogy az autonómiában rejlő szabadság is 
csak úgy lesz az egyháznak valódi védbástyája, ha az nem 
mint az egyházi rendnek adott kiváltság, hanem az ország 
katholikus polgárai közös jogának lesz tekinthető. 

Az autonómia utján azonban nemcsak az egyház 
jogainak biztositását és sérelmeink orvoslását fogjuk elérni, 
hanem egyúttal biztosan számithatunk arra : hogy a világi 
elemek bevonása által az egyházi és vallási ügyeink iránt 
való érdeklődés is föl fog ébredni; mert egyházunk jelen 
szervezetében a katholikus világiak rendszerint sem egy-
házi, sem iskolai dolgokra befolyással nem birnak és igy 
megszokták ezen ügyeket olyanoknak tekinteni, mint a me-
lyekhez semmi közük sincs ; igy származik aztán az egy-
házi és vallási dolgok iránt való közönyösség és elhidegülés. 

De nem hagyható figyelmen kivül azon eshetőség sem, 
hogy valamint más országokban már megtörtént, ugy ha-
zánkban is előbb-utóbb bekövetkezhetik, miszerint a katholi-
kus egyház megpróbáltatásoknak lesz kitéve, és pedig azon 
nagy vagyonnál fogva, melylyel rendelkezik; ezen küzdel-
mekben állását és vagyonát csak úgy fogja megtarthatni, 
ha az összes hiveinek lelkesült támogatására számithat ; ha 

ezek az autonómia körében keresztülviendő szervezkedés 
folytán az egyház szabadságát, nagy vagyonát és befolyását 
ugy fogják tekinthetni, mint saját szabadságukat és saját 
befolyásukat. Ennek elérése végett az autonómiának egyik 
főfeladata lesz a kath. hivők anyagi terheinek könnyitése, 
különösen a jobbágyságra emlékeztető természetbeni szol-
gáltatások eltörlése ; ezen és hasonló intézkedések szorosab-
ban fogják fűzni a hiveket egyházunkhoz és a lelkieken 
felül oly érdekközösséget és kapcsot fognak képezni, mely 
megtámadás esetére 9 millió katholikus egyesült ellenállását 
biztositandja. 

A katholika egyház ma rendelkezik elegendő szellemi 
és anyagi tőkével, hogy megtámadás esetén állását meg-
tarthassa, de szükséges, miszerint a bajt, mely tényleg lé-
tezik, idejekorán fölismerve, felébredjünk tétlenségünkből, 
levetkőzzük a közönyösség hidegét és a magán- vagy a 
pártérdek társadalmi avagy politikai befolyása alól kibonta-
kozva, főpásztorainkkal együtt szivünk egész melegével és 
lelkesedésével ragadjuk meg azon eszközt és módot, mely 
egyházunk és vallásunk jogainak és szent érdekeinek bizto-
sítására a kor igényeihez képest nemcsak a leghatalmasabb, 
de amelynek következetes létesítése és fejlesztése nélkül 
jogaink és érdekeink biztos veszélyeztetésének nézünk elébe. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés! Fölhftzatik az autonómia 
ellen, hogy az — egyházunk hierarhikus szervezetével ellen-
kezik. Ezen ellenvetést leginkább azok hangoztatják, kiknek 
tulajdonképpen egyházunk ügyeihez vajmi kevés közük van, 
vagy akik a katholikus vallás és annak képviselői, különö-
sen szentséges atyánk, a római pápa ellen táplált gyűlöle-
tüknél fogva inkább ma, „mint holnap szeretnék egyházun-
kat leigázva látni. Ezen ellenvetést azonban megczáfolják a 
katholikus egyház általános elvei; megczáfolják azon tör-
ténelmi tények, melyek egyrészt az erdélyi autonómia fenn-
állásában, másrészt a patronátusi jogoknak világiak által 
való gyakorlásában és azon befolyásban nyilvánulnak, me-
lyet a katholikus világiak minden szabad, királyi városban 
gyakoroltak és gyakorolnak ; megczáfolják az 1847—48-ban 
Pozsonyban tartott püspöki értekezletek, melyek az egy-
házban mutatkozó bajok fölismeréséből indulva ki, azok 
egy részének orvoslását szintén abban keresték, hogy a ka-
tholikus világiaknak az iskolára és az egyháznak nem tisz-
tán vallási vonatkozású ügyeire nagyobb befolyás enged-
tessék. 

Egyébiránt, hogy az egyház ma sem tekinti az 
autonómiát a hierarkiával összeférhetetlennek, azt bizo-
nyítja a főmagasságu bibornok herczegprimás és a nagy-
méltóságú püspöki karnak ezen nagygyűlésben való je-
lenléte. 

De nem ellenkezik az autonómia az apostoli király 
legfőbb kegyúri jogával sem, mert hiszen a katholikus 
autonómiánál nem magának a jognak átruházásáról, hanem 
annak miként való kezeléséről lehet szó. Fényes bizonyíték 
erre nézve az erdélyi katholikusok autonómiája. Erdély 
Magyarországgal politikai és közigazgatási tekintetben egy 
egészet képez ; azonfelül az erdélyi püspöki megye a ma-
gyar katholikus egyháznak egyik alkatrésze, amennyiben 
ma is a kalocsai érsekség metropoliájához tartozik. Akár 
államjogi, akár egyházjogi szempontból tehát, alig képzel-
hető, hogy oly intézmény, mely az ország egyik részében 
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közjogunk és hazai törvényeink értelmében századok óta 
fennállhat, az ország másik részében az apostoli király 
legfőbb kegyúri jogával ellentétben volna. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! Mi mindnyájan ismerjük 
egyházunk hierarhikus szervezetét, igen jól tudjuk, hogy a 
katholikus egyház felülről lefelé és nem alulról fölfelé lett 
szervezve és igy nem a népsouverainitás elvén emelkedett 
nagygyá, mert hiszen Krisztus Urunk hivta az apostolokat 
és nem ezek őt. Igen jól tudjuk, hogy vallásunk szent elvei 
szerint a világiaknak befolyása nem terjedhet a tisztán 
egyházi dolgokra ; de eme tudatunk mellett sem zárkózhatunk 
el azon meggyőződés elől, miszerint a katholikus világiaknak 
is van betöltendő hivatásuk az egyházat érdeklő ügyek 
körül, és hogy csak az azokra engedett befolyás fogja 
fölébreszteni a katholikus világiakban ama meggyőződést* 
mely szerint, ha más felekezétek hivői büszkén és általunk 
soha meg nem bélyegezett buzgalommal járhatnak el egy-
házuk érdekében, a katholikus világi öntudatát is csak 
emelheti, ha püspökeivel és lelkipásztoraival egyetértve és 
szövetkezve, vallását külső tenyekben nyiltan megvallja és 
egyházának érdekeit teljes odaadássul szolgálja. 

El merem mondani, hogy az autonómia keretében ki-
fejtendő szervezkedés folytán az „ultramontán," bigott" és 
más hasonló jelzők, melyekkel ma a gyöngét megfélemlíteni 
szokták, ellenfeleink szótárából mint elévültek és mint ha-
tásnélküliek kitörölhetők lesznek. 

Legyen tehát mindenben az egyesülés jelszavunk, mert 
e nélkül hazánk katholikusai olyanok, mint a homokszemek, 
melyeket az erős szél fölkap és magával ragad ; pedig ha a 
számtalan homokszemet összetömöritjük és jó római czement-
tel összekötjük, olyan lesz, mint a gránitkő, melyről minden 
megtámadás vissza fog pattanni. Használjunk föl minden 
alkotmányos eszközt, mely az autonómia elérésére vezet, ne 
rettenjünk vissza ellenfeleink vádjaitól és gyanúsításaitól ; 
hiszen a katholikus egyház czéljai nyiltak és tiszták, mert 
a hivek lelki üdvössége mellett mindenkor a hazának és 
trónnak megerősítésére voltak irányítva. 

Ezután elfogadták a következő határozati javaslatot: 

Mondja ki a uagy gyűlés: 
hogy az apostoli király kegyúri és az állam 

felügyeleti jogának sérelme nélkül, az egyház 
— a kathol ikus autonómia mielőbbi életbe-
léptetésével — közegei ál tal maga intézze 
mindazon ügyét, mely jelenleg a par lament i 
kormány hatáskörébe vonatot t . 

A házasság. 
Otócska Károly, pozsonyi ügyvéd a házasság a, 

katholikus egyház szempontjából czimü értekezését olvasta 
fel, amelyet szintén teljes szövegében közlünk: 

A katholikus szentegyház azon kérdésre : mi a házas-
ság? a következőképpen felel: 

A házasság szentség, melyben egy férfi és egy nő 
az egyház színe előtt holtig tartó életközösségre jogérvé-
nyesen és felbonthatatlanul szövetséget kötnek. 

Az egyháztan szentesitette fogalom fogadja az embert, 
mint gyermeket az iskoláspadon és kiséri a sirig. — Min-
den katholikus hivő tudja, hogy a házasság mi. 

Olvastam a magas kormány törvényjavaslatát és annak 
indokolását. 

Csodálta n, hogy az egyszerű igazság megkerülésére 
lehet annyit mondani; de midőn a végére értem, elfogott 
a kíváncsiság ! Nem olvastam volt fogalommeghatározását 
annak, hogy mi a polgári házasság? 

Első zavaromban azt hivém, hogy ez csak a magyar 
kormányjavaslat hiánya. 

Kerestem tehát különféle országok törvényeiben a 
polgári házasság értelmezését; de sehol semmi nyoma. 

Azon kérdésekre: mi a tulajdon? a birtok? a zálog-
jog? a kötelmi jognak minden néven nevezendő alakjaira 
megadják az állami törvényhozók a kellő feleletet: de a 
polgári házasság definícióját mellőzik. Én ezt a törvény-
hozások oly mulasztásának tekintem, melyet menteni nem 
lehet. Miért ne nyerjen felvilágosítást az állampolgár a 
fölött, hogy miként gondolkodik a törvényhozó arról, a mit 
törvénybe iktat? Miért ne juthasson az állampolgár azon 
helyzetbe, hogy a polgári házasság hivatalos fogalmát 
szembe állithassa az egyháznak a házasságról adott fogal-
mával és összehasonlítás utján vizsgálhassa és megállapít-
hassa, hogy melyik fogalom meriti ki a dolog lényegét? 
Miért enged a törvényhozó éppen ezen kérdés iránt az 
egyéni gondolkozásnak és nézetnek szabad tért, midőn 
annak meghatározását, hogy mi az adásvevés vagy csere, 
a helyes törvényalkotás oly fontos kellékének tekinti? 

Ugy látszik nekem, hogy itt a törvényhozó szándé-
kosan, azon zavarnak palástolására mulaszt, melybe őt a 
definíció juttatná. — Vagy nem ismeri, vagy ismerni nem 
akarja a házasság lényegét, azon lényeget értem, melynek 
kifejezése nélkül a dolog fel nem fogható. 

A házasság ezen lényege éppen a szentség, és, mert 
ezen kifejezés nélkül a definíció érthetetlen, azt inkább 
mellőzi a törvényhozó, mintsem, hogy bevallaná, miszerint 
a házasságnak a lényeg meghatározása nélkül az emberi 
méltóságnak megfelelő helyes fogalma nincs. 

Különben vannak más dolgok is, melyeket az emberi 
tudomány kielégitően ugy definiálni nem képes, hogy ké-
tely senkiben ne támadhasson. Ilyen példának okáért 
az állam fogalma is. Akár jogtudományi, akár bölcsészeti 
kellékek szerint elemezzük az államot, eddig még az uj 
kornak nem sikerült kimeriteni azt, hogy mi az állam 
vagyis megadni annak helyes fogalmát. 

Van annak egy nagyon egyszerű és értelmes utja, de 
azon haladni a modern elme nem akar. — Ez az ut az 
Istentől hozzánk és megfordítva hozzá vezet, kinek ha-
talma megnyilatkozik a természetben és igy az ember ter-
mészetében is. 

Ebben sarkallik az állam, mint oly intézmény, mely-
nek czélja szolgálni az embert azon összviszonyban, melybe 
Teremtője által helyeztetett.*) 

Minthogy államok kisebb-nagyobb terjedelemben a 
történet tanúsága szerint mindig voltak, a hol emberek 
voltak és emberek nélkül az állam nem létezhet: azért 
ezen tényből kénytelenek vagyunk levezetni az állam lét-
okát azon értelemben, hogy nem önnön magáért van, ha-

/ 

*) A Szt. Tamás „de reg. princ. 1. 1. c. 1 . J. C. Rosetti. 
Inst. Eth. et Jur. Nat. Oeniponte 1886. 
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nem az emberre való tekintetből szükséges, — és igy bogy 
az államhatalmi kör is csak odáig terjed, a meddig az 
embernek arra szüksége van. 

Az állami omnipotencia tehát épen ugy, mint a ró-
mai caesarismus, nem találja igazolását az emberben, an-
nak szükségleteiben ; sőt ellenkezőleg, az egyik ugy, mint 
másik, merénylet az ember szabadsága és azon helyzet 
ellen, melyet ő a természetben elfoglal. — 0 nem többé 
a teremtés királya, hanem az omnipotens állam rabja. 

Az ember természete pedig, melyben az állam létoka 
rejlik, azon vonatkozásoknak összesége, melyekbe ő terem-
tésével behelyeztetett. — Itt állunk most már szemben a 
Teremtő örök, változatlan törvényével, mely fölött semmi-
féle emberi alkotás uralomra nem vergődhetik. 

Az ember test és mint anyagi, értelmi lény, társa-
dalmi állásánál fogva az állam polgára. Az ember lélek, 
és mint szellemi lény, a mennyiben közvetetten vonatkozás-
ban áll Teremtőjéhez, egészen kiválik az állam hatalmi 
köréből. 

Igy tehát nem igaz, hogy az állam a jog egyedüli 
forrása ; *) mert az ember, mint ember összviszonyában 
magasan áll az állam fölött, és minden, a mi az államé, 
azt ez utóbbi az emberből meriti, a kinek viszontszolgál-
tatásképpen ő is adózni tartozik. — Az állam jogainak 
forrása az ember, kötelezettségeinek egyedüli és kizárólagos 
czélja: az ember. 

Az ember rendeltetésénél fogva, szivében és elméjében, 
akarva, nem akarva, tudva, nem tudva, őrzi Teremtőjének 
törvényét, mely szerint ő boldogságra van hivatva és ezen 
törvény mozgósító erejénél fogva az ember boldogsága után 
törekszik. — Azon állam, helyesebben államhatalom, mely 
ezen törvény végrehajtását megakasztaná, vétene az Isten 
örök törvénye és az ember rendeltetése ellen. 

Bocsánat ezen elmélkedés miatt. Szükségesnek tartot-
tam, mert az életben most mivel sem találkozunk annyi-
szor, mint az „állam", „államérdek", „nemzeti állam", 
„állameszme" hangoztatásával. Nem ellenzem én ezt; de 
mint gondolkodó ember, megkövetelem, hogy az állam sor-
sának intézői ne alacsonyítsák le a fogalmakat puszta szól-
lamokká, és mondják meg, mit értenek az állam alatt ők, 
mi az, a mit ők neveznek államérdeknek, és mi szerintök 
az állameszme? Mert az állam polgárai kezdik a szólamo-
kat nem érteni! 

Az állam czégére alatt mai nap sok visszaélés követ-
tetik el az által, hogy az államot felcserélik a kormány-
nyal és ez utóbbinak tulajdonítják az állam czéljait. 

Parlamentáris államokban az állam és a kormány 
egymással való felcserélése vajmi gyakori. 

Az állam, melynek alkatrészei a nép és a fensőbb-
ség, tulajdonképpen egy semmi ; minden kormány egy 
parlamentáris pártnak a szülöttje, és mégis, valahányszor 
a kormány akar valamit, hangoztatják az államot, érdekét, 
tekintélyét, eszméjét, pedig arról, a mit a kormány és 
pártja akar, nincs tudomása sem az államnak, sem az 
eszmének. 

Törvény a jog! igy mondják, és az állampolgár, a 
kinek emberi jogait sértik, ő engedelmeskedjék testi-lelki 

*) Cicero . . De legibus — 1. 2. V. ibid. 1. 1. c. 15., 16. 

javával, Istenével ellentétben, azért, mert azt egy párt-
kormány igy akarja. Itt az állam eszméjét alárendelik a 
kormány szeszélyes czéljainak. mely kormány a nép bol-
dogságát és javát saját felfogása szerint határozza meg. 

Térjünk immár vissza a gyakorlati térre és lássuk a 
polgári házasságot az állam szempontjából. 

A magas kormány a polgári házasság törvényjavas-
latának indokolására mondja, hogy „állami szempontból 
mélyreható okok harczolnak az általános kötelező polgári 
házasság mellett." 

Messze el kellene térnem azon időhatártól, melyet 
előadásomnak a jelen nagygyűlés érdemteljes rendezői tüz 
tek, ha én mondatról-mondatra czáfolnám a kormány meddő 
indokait és kimutatni akarnám, habár csak nagyobb voná-
sokban is, hogy szép szavakban és mondatokban nem min-
dig rejtőzik az igazság és valóság. 

Egyet legyen szabad mégis kiemelnem azt, hogy a magas 
kormány az állami szempontra helyezkedett és hogy itt 
követte el azt az igazságnak veszedelmes cserét, hogy az 
állam helyébe lépett önmaga és saját szempontját elnevezte 
állami szempontnak. — Az állam feladatát ugyanis képezi 
a nép boldogságának megalapítása és az ezen boldogság 
utáni vágyainak és törekvéseinek elősegitése. A nép boldog-
ságához tartozik szabadsága a vallás terén, mert ő élni akar 
vallása törvényei szerint, és hogy mi katholikusok is ezt 
akarjuk, azt bizonyítja a jelen mélyen tisztelt nagygyűlés, 
mely képviseli nem erőszakos választás, hanem a népaka-
ratnak önkéntes megnyilatkozása utján az egész ország 
katholikus polgárságát. A népakarat ilyetén önkéntes, a 
keresztény társadalom isteni és erkölcsi törvényeinek meg-
védésére irányzott megnyilatkozásának figyelembevétele ké-
pezi az állam valódi feladatát és csak ezen feladat lehet a 
valódi szempont, melyet az állam nevében a kormány elfog-
lalhat és állami szempontnak minősíthet. — Ettől eltérő 
szempont legalább is nem állami szempont. 

Honnan is meríthetné az állam nevében a kormány 
a jogot, hogy a család szentélyébe hatoljon ? Tőlünk katho-
likusoktól ilyen jogot nem származtathat; mert mi azt az 
állam kormányának soha meg nem adtuk. — Az állam 
természetjogi feladatából pedig nem; mert nem a család 
alapítása, hanem a már megalapított család védelme tartozik 
az állam hatáskörébe. — Hisz a történelem tanúsága ugy, 
mint a természetes fejlődés egymásutánisága szerint két-
ségeken felül álló tény az, hogy a család, sajátlagos jogaival 
már régen fennállott az állam előtt. Tudjuk azt is, hogy az 
állam anyagi léte a családban gyökeredzik. 

— Igy az állam nem adhatott a családnak létjogot.*) 
— Ezen létjog az embernek az Isten adta mivoltából szár-
mazik! Az ember szabad elhatározással alapítja a családot, 
hogy azt önálló, független létre ébreszsze, hogy abban 
szabad erőfejtés mellett, az általános jogkorlátok közt, 
érvényre juthasson Isten akarta, küldetése. Igy az állam 
nem merítheti önmagából azt a jogot, hogy a családala-
pításnál függetlenül közbejárjon ; az államérdek pedig meg-
szülemlik és a kormányhatalom feladata az állami érdekek 
megóvására kezdetét veszi a család megalapítása után, 
midőn ez utóbbi az állam szervezetébe beillesztődött, de 

*) Aristoteles. — A. Szt.-Tamás 2., 2., q. 58. a. 7., Su-
arez de leg. 1. 3. e. 11. n. 7. 
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előbb nem! — Ekkor kezdődik az állam érdeke és a kor-
mány feladata, hogy a szabad emberi jog szerint létre jött csa-
ládot létében védelmezze, jogainak szabad fejlesztésében 
gyámolitsa, de ezen fejlesztést, ha kell, a közjó érdeké-
ben, a közerkölcsök szabályain belül korlátozza is ! Nem 
illik bele azonban az állami és kormányhatalmi hivatás-
körbe a családalapítás és módozatainak az állami törvénybe 
foglalása-; mert itt a személyes szabadság oly nyilvánu-
lásával állunk szemben, melyet befolyásolni vagy korlá-
tozni csak az Istenhez való viszonyában lehet és sza-
bad. Ezen viszony fölötti uralom pedig a vallásé, és ez 
az egyház illetékességi körébe tartozik, mely hivatva van 
az embert azon irányban, melyben rendeltetésének örök 
czélja fekszik, igazgatni, védeni, gyámolitani és erősiteni. 

Ezen hivatásbeli feladatból következik az egyház 
kizárólagos joga meghatározni a házassági érvényességi 
akadályokat, fenmaradván az állam joga, hogy a közérdek 
szempontjából egy időre, a közérdek tartamára, tilalmi 
akadályokat felállíthasson. Az érvényességi akadályok meg-
határozásának jogából folyik az egyház kizárólagos bírás-
kodási joga. 

Ezek, mélyen tisztelt nagygyűlés, az emberiség tör-
ténetéből levont igazságok. 

Azonban a polgári házasság barátai is szeretnek a 
történet tanúságára hivatkozni, mondván, hogy az állam 
már a legrégibb időben ismerte a polgári házasságot és 
hogy az államhatalom mindig intézkedett a házasság fölött, 
különösen azon népeknél, melyeknek fejlettebb miveltsége 
és államélete volt, igy például a görögöknél és rómaiak-
nál. Ez ugyan igaz, de a mainál más értelemben. Az ó-kori 
mivelt népek nem ismerték a modern államtant, mely sze-
rint a vallásnak önálló tere van, az államnak pedig nincs 
felekezeti jellege. Sőt ellenkezőleg, az ókori népeknél a 
vallási és polgári ügyek oly szoros kapcsolatban állottak, 
hogy a vallás az állami feladatok legkiválóbbját képezte, 
mint ilyen állott az államhatalom rendelkezése alatt. Az 
államhatalom mellett egy, a vallás érdekeit képviselő ön-
álló hatalom nem létezett, de azért mégis a házasság kizá-
rólag a családban jött létre, vagyis a vallás felkentjei, pap-
jai voltak azok és nem az állam tisztviselői, a kiknek köz-
benjárása mellet a házasság köttetett. 

Igy bizonyos, hogy a házasság és a joga fölötti ren-
delkezés nem azért tartozott a polgári hatalom körébe, 
mert a házasság állami intézménynek tekintetett, hanem 
azért, mert a vallási intézmények az állam világi intézmé-
nyeivel egyesítve voltak.*) 

A rómaiak és görögök vallása ugyan csak torzalak 
vala, az emberi elmének félelmes elsötétedése. A testileg 
és lelkileg az államhatalom zsarnoksága alá került emberi-
ség máris szomjúhozott a megváltás után, midőn végre a 
csillag fénye alatt megszületett az isteni gyermek és vele 
a kereszténység. 

Ez megtanitá az emberiséget felismerni rendeltetését, 
mely szerint a földi lét harczában fel kell emelkednie Isten 
dicsőségéhez, hogy annak részese lehessen ; megtanítani az 

*) Döllinger, Heidenthum u. Judenthum. Regensburg 1857. 
699. és k. lap. — Fr. Weisz M. A. „Apologie des Chris tentums. 
Freiburg in Breisg au 1££8.387. lap és a k. 

emberiséget, mily eszközökkel éljen, hogy az időn át 
eljuthasson az örök élethez. 0 volt az. aki alapítva szent 
egyházát, a földi hatalmasok, az államhatalom hordnokai 
elé lépteté küldötteit, akik a kereszt jelvénye alatt, az 
ember részére visszakövetelték a tőle erőszakolt méltóságot. 
A kereszténység nagy és dicső elméleteiből kell származ-
tatnunk a vallási és polgári ügyek elválasztását. 

A katholikus egyház a kereszténység első fellépésével, 
isteni Mesterének akaratához alkalmazkodva, lefoglalta a 
polgári ügyektől elválasztott vallási teret és ezen mint ön-
álló Isten rendelte hatalom, a házasságot is, mint kizáró-
lagos vallási intézményt. 

Ez egy történeti esemény, mely bővebb bizonyításra 
nem szorul. A katholikus egyház alapításának első perczé-
től az állam mellett, és ha kellett az államhatalom ellen, a 
hit és erkölcs dolgában gyakorolta az illetékességet, kiszol-
gáltatta a szentségeket, és kormányozta önmagát, — min-
den országban, hol téritői és apostolai megjelentek, az 
egész egyházi élet számára függetlenséget követelt és sou-
verain jogosultsággal elvonta a polgári hatalom köréből azt, 
ami a valláshoz tartozott, igy a polgárok házasságát is. 

Nézetem szerint ezen történeti esemény magasztossá-
gát eléggé nem csodálhatjuk. 

A katholikus egyház a házasságot Alapitójának taná-
hoz és parancsához híven, mint valláserkölcsi intézményt az 
államhatalom változó törekvései alól elvonta, a családot 
megszentesitette. felmagasztalta és a keresztény kultura ter-
jedésének tulajdonképpeni eszközévé felavatta. 

Közel 2000 esztendeje mult ezen történeti esemény-
nek és a katholikus egyház hatalmának illetékességi köre a 
jelzett irányban változatlanul az maradt a legújabb korig, 
melyben az állam kezd haladni nem a saját, hanem a szom-
széd ösvényén. 

A 2000 esztendőből hazánk fölött nemsokára majd 
elviharzott 1000 esztendő és ebből 900 esztendő a katho-
likus egyházé, és a 900 éves történet szakadatlan lánczolata 
azon egy igazságnak, hogy a házasság eddig még soha 
sem szűnt meg lenni a katholikus egyház kizárólagos 
sajátjának. 

Tehát oly történeti fejlődéssel állunk szemben, mely-
nek jelentőségét lehetetlen felismernünk akkor, midőn 
arról van szó, hogy az egyház illetékességi körének szű-
kebbre szabásával a nép vallási és erkölcsi meggyőződése 
más, idegen alapra fektettessék. 

Fel akarjuk tán éleszteni azon kor állapotait, mely-
ben a vallás a polgári ügyekkel kezeltetett? A kormány 
ezen kibővítéssel erősbödnék; de az államnak magának, 
mely összeesik a néppel, melynek érdeke azonos a nép 
vallásos érdekével, vajmi kevés hasznára válnék a kor-
mányhatalom ilyetén gyarapodása. — Hisz ez utóbbi ellen-
tétbe kerülvén a nép vallásos meggyőződésével, nem fog 
többé helyesen közreműködhetni a nép javának megvalósí-
tására, a népének, melynek java az állam egyedüli czélja, 
és a mely czélra az állam az emberi jogok szerint eszköz. 

Az állam és egyház közötti levő viszony történeti fej-
lődése szerint tehát hazánkban az állam sohasem birt 
törvényhozási joggal a házasság lényegének terén, az 
mindig a mai napig a katholikus egyházat illette. 

Készségesen elismerem, hogy a reformáczió kezdetétől 
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"több esetben törvényhozási jogot gyakorolt más felekezetek 
érdekében. — De a reformáczió a vallási és polgári ügyek ! 
elhatározásában, a népek kulturfejlődésében visszaesést ! 
képez,11) melyben a házasság tisztán polgári ügynek jelen-
tetvén ki, a katholikus egyház egységétől elszakadt feleke-
zetekkel szemben, azok egyenes felszólítása alapján nyert a 
kormány jogot és alkalmat ily törvényhozási cselekvény 
foganatosítására. 

A katholikus egyház azonban hű maradván alapitójá-
nak törvényéhez, nem szolgáltatott alkalmat, hogy a kor-
mány, valamint az állam illetékességi körébe joggal felve-
hesse azt, ami az államot rendeltetése szerint soha meg nem 
illette ; mert a házasság mindig és minden népnél a vallás 
szent ügyét képezé, és amióta a kereszténység kinyilatkoz-
tatott vallása megmásithatatlan törvény, azóta az államkor-
mány e téren törvényhozási jogot csak ezen megmásithatatlan 
törvény ellenére, habár a kinyilatkoztatott vallástól eltért 
nép hozzájárulásával, gyakorolhat csupán. 

A katholikus egyház földi létének harczaiban kényte-
len tényekkel számolni édes hazánkban is. Tény az, hogy 
vannak hitfelekezetek, melyek házassági joga az egyház 
jogától eltér; tény az, hogy ezen hitfelekezetek létük fel-
tételeit a házasság ügyében is az állam törvényeiből me-
rítik, és végre tény az, hogy a kormány az ' úgynevezett 
felekezettnélküliség abstrakt, de valótlan álláspontjából ki-
indulva, éppen a felekezeteket igyekszik szövetségbe vonni, 
hogy a katholikus egyház közjogi helyzetét megostromolhassa. 

Addig, mig a kormány a vallási meggyőződések har-
czában passzív néző, a katholikus egyháznak magatartása 
oda irányul, hogy szenvedések és megaláztatások árán is 
fentartsa a polgári talajon a békét és a titáni harczot ki-
vívja a szellemi téren. 

Követelménye nem egyéb, mint a szabadság a szellemi 
harcztéren, és az, hogy a kormány egyformán mérje a vé-
delmet, és ne kényszerítse sem az egyházat, sem annak 
egyes tagjait elvek vallására, vagy oly cselekvésre, mely a 
vallási törvénybe ütközik, melyeket az állam kormánya is 
tiszteletben tartani köteles. 

A kormány azonban megszűnt immár passzív né-
zője lenni a vallási meggyőződések harczának és a felekeze-
tekett a katholikus lelkiismeret és az egyéni szabadság ellen 
intézett kényszerrel gyámolitva, nyílt harczot üzent a katho-
likus egyháznak különféle irányban, legutóljára a házas-
ság terén. 

Igaz, hogy az állam felekezet nélküli, mert annak 
ugyan vallása nincs ; de van vallása az államhatalmat gya-
korló kormánynak. — Ez nem lehet felekezetnélküli, de 
hitetlen igen. 

Kérdem, elviselhető-e, ha a hitetlenek és a feleke-
zetek álláspontjának .érvényre jutása végett az egyház őrzi 
isteni törvény megtagadtatik ? ha a kilencz század jogfejlő-
dését az állami szempont ürügye alatt a katholikus egyház-
nak és minden egyes tagjának sérelmére egy mozdulattal 
félrelökik ? 

Könnyű az állam czéljaira való tekintetből hivatkozni 
a jogegység szükségességére. — Az állam czélja nem az, 
hogy polgáraira egy jogot kényszeritsen ; és ha ezt köz-

u ) Johannes Janssen. G-eschichte des deutschen Volkes seit 
dem Ausgange des Mittelalters. 

érdekből szükségesnek tartaná a kormány, tegye azt azon 
a téren, mely az állam czéljaihoz mérten illetékességi 
körén belül esik, de ne az egyházi téren. — Nem is tar-
tozik az állampolgári kötelmek sorába, hogy mindenki egy 
joggal éljen, hisz mindenki nem érezheti magát jól a kor-
mány nézetei szerint készült egyenruhában ; de igen is, a 
kormány kötelességeihez tartozik — igazságot szolgáltatni ; és 
ezen igazság a jus suum cuique elvének pontos végrehaj-
tásában áll. 

Ez az a szempont, mely az állam érdekének meg-
felel, mely államérdek a nép érdeke; ezen néphez pedig 
tartozik kilencz millió katholikus. 

Az igazság ezen szempontja egyszersmind a katholikus 
egyház szempontja. Jóllehet, ez utóbbi rendeltetéséhez 
képest nem tehet egyebet, mint óhajtani, hogy mielőbb 
legyen egy nyáj és egy akol, és ehhez képest, hogy egy 
házassági jog, az isteni törvényből származtatva, uralkodjék a 
népek és családok fölött, azért legkevésbbé ő fogja erőszakkal 
meggátolni, hogy a tőle elvált felekezetek és a zsidók él-
hessenek saját törvényükkel, és ha ezek akarják, hogy az 
állami törvényhozás rendezze házassági ügyeiket, hogy 
legyen akaratuk szerint az államnak és a kormánynak az 
illető felekezetek részéről önként átengedett illetékességi 
köre. A mit azonban soha eltűrni nem fog, és a mi ellen 
nekünk katholikusoknak küzdeni első és szent kötelessé-
günk,* az, hogy az államkormány, a jogegység ürügye alatt, az 
egyháznak nemcsak az eredetnél, hanem a történeti fejlő-
désnél fogva is szent jogait a hitigazság és erkölcs hátrá-
nyára megsemmisítse ! 

Mi katholikusok ébren legyünk! Nem igaz, hogy a 
kormány csak jogával élne és szentegyházunk szervezetét 
nem sértené, a hit és erkölcs ellen nem támadna, midőn 
olyasvalamire vállalkozik, amihez jogot a katholikus egyház 
irányában soha nem szerzett, tudniillik, hogy házasságot 
polgári czimen hirdethessen. Nemcsak sérti a katholikus 
egyhá'zat és hitet, hanem az erkölcs terén egyenesen a nép 
csábitójává lesz azon veszedelmes irányban, hogy a házas-
ságot, melyet ma köt. holnap felbonthatja. 

Hogy a nép lelkiismeretével ellenkezésbe ne jöjjön, 
azt a kormánynak megakadályoznia nem lehet. — Igy támad 
majd zavar az erkölcsi fogalmakban, ellenmondás a polgári 
és vallási meggyőződés közt és a vége: a család és a nép 
hanyatlása ! 

Beszélhetnek a polgári házasság barátai, amit akarnak ; 
egyet a történet bizonysága ellenében nem tagadhatnak: 
hogy a polgári házasság a forradalom és pedig azon forra-
dalom gyermeke, mely első sorban katholikus vér után 
szomjúhozott és egy szent életű királyi család életét oltá ki. 

Mi katholikusok. akik szeretjük a fejedelmet és hazát, 
kik önmegtagadással tiszteljük még az igazságtalan törvényt 
is, ily haladás gyermekét sajátunknak el nem fogadhatunk. 

Lafayette mondá, hogy a forradalom körútját meg-
teendi a világon. Teszi azt gyermekével karöltve. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés, akarnak-e forradalmat? 
Ha nem: akkor ne fogadjuk be a gyermeket, mert annak 
társaságában belopódzik az anya is. 

Az államok és ezek közt Franciaország a polgári 
I házasság áldásai*) alatt gyorsan hanyatlanak, a nép száma 

*) Csapásai! A szeri. 
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vész az erkölcscsel, pedig ott 40 millió áll az erkölcsi 
és nemzeti küzdtéren ! Mi történik majd magyar fajunk-
kal, hazánk fentartó elemével, mely nem képes 40 millió 
harczost állítani a küzdtérre ? Elfajul, elvész ! És képvise-
lőink nem éreznék lelkiismeretük ébredését, ha nem Isten, 
legalább a történet ítélőszéke előtt? Képesek volnának ők 
megszavazni a nemzet sirját? — Nem hiszem! 

Bármennyire is biztassa az állam kormánya állam-
polgárait, hogy mindenkinek jogában áll a polgári házas-
ságot szentséggé átváltoztatni és hogy igy nem sérelmez-
tetik vallási meggyőződése, azért ez még sem való ; mert 
egymagában az, hogy az állam átülteti joghatóságába azt 
a viszonyt, mely a vallási meggyőződés szerint kizáró-
lag az ember és Teremtője közt levő közvetetlen érint-
kezés keretébe tartozik, egyenes és határozott tagadása 
a szentség jellegének, mely szentségen kivül ember a kinyi-
latkoztatott vallás törvénye szerint, házasságban nem élhet. 

Ha az állam ezt mégis saját tanaként hirdeti : tagadja 
a kinyilatkoztatott vallás igazságát ! — Ez az a sérelem, 
melyet mi katholikusok elviselni nem akarunk, mert elvi-
selnünk nem szabad. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés, kérem, hogy a határo-
zati javaslathoz hozzájárulni és azt megerősíteni kegyes-
kedjék. 

A kath. nagygyűlés ennek értelmében a következő 
határozati javaslatot fogadta el : 

Mi, k ik h a z á n k a t ugy szere t jük , m i n t egy-
h á z u n k a t és ezt a s z e r e t e t e t h i t ü n k b ő l m e r í t -
jük, — a n n a k kegye le tes emlékében , hogy 
Szent I s t v á n első k i r á l y u n k a k e r e s z t é n y 
k a t h o l i k a val lás a l ap j án szervez te a m a g y a r 
á l l amot , és hogy az, há la az i s t en i gondvise -
lésnek, közel ki lencz század v i h a r a i t á té ln i , 
po lgárosodni és mege rősödn i k é p e s vol t , t ud -
j u k és hiszszük, hogy az á l l am jó l f e l fogo t t 
é rdeke a ka tho l ikus egyház é rdekéve l e l len té-
t e s n e m lehe t . 

Oly po l i t i ká t t e h á t , me ly a haza t ö r v é n y e i t 
egyházunk h i t e lve ive l e l l e n t é t b e hozza és 
amely csak m á r azé r t is h a z á n k különfé le 
h i t ű és a j k ú po lgára i m e g n y u g v á s á t k i z á r j a : 
nemcsak va l lásunkkal , de h a z a s z e r e t e t ü n k k e l 
sem t u d n á n k m e g e g y e z t e t n i . 

A házasság e l ő t t ü n k szentség, s m i n t i lyen, 
az egyház j ogha tó ságához t a r t o z i k ; 

az egyház ennek anyag i v i szony la t a iban 
eddig is az á l lam igénye i re t e k i n t e t t e l vol t , 
az á l lam pedig m e g v é d t e a n n a k t á r s a d a l m i 
és anyag i k ö v e t k e z m é n y e i t , sőt m á s h i t ü e k 
házassági j o g á t azok megnyugvásáva l meg-
á l l ap í to t t a és ezen v i szonyoka t r endez te . E h h e z 
t e h á t m i n d e n k o r készségesen j á r u l h a t u n k . 

De más a po lgá r i házasság . Ez a házasság 
dolgában az egyház j o g h a t ó s á g á t az á l lam 
j o g h a t ó s á g á b a von ja . 
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Ez az, amibe, l ega lább mi ka tho l ikusok , soha, 
bele n e m n y u g o d h a t u n k , a m i n e k t ö r v é n y b e 
i k t a t á s a el len je lenleg m i n d e n t ö rvényes u t o n 
ós módon küzdünk, ós h a ez mégis m e g t ö r t é n -
nék, ennek m á s i t á s a é rdekében n e m szűnnénk 
m e g e k ü z d e l m e t ugyanazon t ö r v é n y e s u t o n 
t o v á b b is fo ly ta tn i . 

Az iskola. 
Ifjabb gróf Zichy János „A katholikus oktatás és neve-

lés" czimen a következő értekezését mondta el: 
A katholikus szempontból felfogott tan- és nevelési 

ügyről szólván, ha az egyház tanítási jogának és kötelezett-
ségének történeti eredetét kutatjuk, ugy az erre vonatkozó 
legfontosabb kutforrás az Üdvözítőnek parancsa, melyet ta-
nítványaihoz intézett, mondván : menjetek és tanitsatok min-
den nemzeteket." 

Ebben van letéve tehát a kulcs, melynek segítségével 
az egyház a lelkeket nemcsak birodalmába hódithatja, hanem 
azokat ott megtartani is képes. 

E parancsban nemcsak jog adatott, de kötelességévé 
is tétetett az egyház férfiainak a tanítás. 

Tanítás és tanulás nélkül tudás nem létezvén, ebből 
a tanítás szükségessége okvetlenül következik. 

Az okvetetlenül szükséges tanítás, az egyháznak tehát 
nemcsak joga, hanem egyszersmind kötelessége is. 

Hogy miért oly okvetetlenül szükséges a tanítás, azt 
a következőkben igyekszem kifejteni. A vallási érzület az 
ember lelkével szorosan egybe van nőve, ugy szólván vele 
születik és fejlődik vagy satnyul. A lélek vallásos érzülete 
kihat mindarra, amit az emberi lélek lét- és hatásköre 
felölelni képes. 

Valamint tehát kell, miszerint a lélek művelt legyen, -
hogy az ember betöltse állását a társadalom s a tudomá-
nyok világában, épp ugy kell, hogy a lélek éltető eleme a 
vallásos érzület és a lélek müvelésével karöltve fejlesztes-
sék. S hogy ez lehetséges legyen, meg kell kezdődnie a 
müvelésnek — illetőleg az egyház befolyásának a tanításra 
vagy is az iskolákra már az értelem fejlődésének első 
stádiumában. 

A népiskoláknak az egyes felekezetek által való ve-
zetése határozottan szükséges a közmorál érdekében. Mert 
ha az állam interkonfeszszionális, amint annak is vallja 
magát, ugy a hittanitást kell, hogy vagy generalizálja azaz 
sablonszerűén intézze, vagy kizárja a népiskolákból; igy 
tebát a tanítást, mely az oktatás első stádiumában majd-
nem teljesen a hittanitásra szorítkozik, az állam nem in-
tézheti morálisan és czélszerüen. 

De az egyház befolyása a népiskolákra, egy más 
szempontból is szükséges. A tanitás és a nevelés, az okta-
tatás első stádiumában ugy szólván egybe van forrva; 
egybe van forrva a házi tűzhely körül az anya ápoló gond-
jai közt, egybe van forrva különösen az óvodákban, ott 
hol a gyermek a legelső nevelést és oktatást élvezi. 

De menjünk tovább. — A szülőknek nemcsak joga, 
de egyszersmind kötelessége is a gyermekek nevelése, a 
gyermeknevelést és oktatást kiki hite szerint vagy maga 
végzi, vagy másokkal végezteti, mivel a legtöbb szülőnek 
gyermekei tanítására sem ideje, sem képzettsége nincs. Az 
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egyháznak joga és kötelessége lévén tanítani, tartozik a 
szülőket helyettesíteni s a gyermekeket épp ugy, mint a 
szülő tenné, ha képes volna rá, abban a vallásban, mely-
ben a szülő gyermekét oktatná, tanítani. 

Ezen természetes helyettesítésben rejlik a vallásos 
— bevett szójárás szerint — felekezeti iskola eszméje és 
ebben rejlik egyszersmind a felekezeti iskola jogosultsága 
is, fenmaradván természetesen az államnak joga felügyelni 
arra, bogv az egyháziaktól vezetett iskolákban növekvő honpol-
gárai olynemü tanulmányokat s a tudás oly fokát sajátítsák 
el, melyet az állam polgáraitól méltán megkövetelhet. 

Ezzel megadtuk a hitvallásos iskola szükségességének 
és jogosultságának bizonyítékát, melyben az egyház tanítani, 
mely fölött őrködni, melyet irányítani hivatott. De arra is 
rámutattunk, hogy a keresztény katholikus szülő vallásos 
kötelessége gyermekeinek vallásos neveléséről gondoskodni 
és ebből következik a katholikus közönségnek ama vallásos 
kötelessége, hogy a hitvallásos iskolát magának fentartsa, 
megőrizze és megvédje. 

A középiskolai tanítás folytatása lévén az elemi taní-
tásnak, a dolog természetében rejlik, hogy ott az elemi 
iskolákban megkezdett vallásos nevelés fokozva fejlesz-
tessék. 

Lerontaná a középiskola azt, a mit az elemi iskola 
épített, ha ebben minden tantárgy tanítása nem a katho-
likus hit és erkölcs fejlesztésére használtatik fel, — és ha 
az egyes tantárgyak, mint például a történelem, a fizika, 
az ethika stb. valásellenes irányban taníttatnának. 

Különben a katholikus egyháznak középiskoláira be-
folyni nemcsak ezen hit és erkölcs czimén van jogosult-
sága, hanem annak alapján is, hogy középiskoláink túl-
nyomó többsége katholikus eredetű és tényleg a katholikusok-
nak szolgált, hogy azoknak nagyrésze katholikus vagyon-
ból keletkezett és még most is katholikus vagyon által tar-
tatik fenn. 

Nem is részletezvén számos intézeteinket, melyeket 
érsekségek, püspökségek, katholikus tanitórendek emeltek, 
alapítottak és fentartva ápoltak, — el nem hallgathatjuk, 
hogy maga a tanulmányi alap évenkint negyedfélszázezer 
forintot meghaladó összeggel járul a gimnáziumok fen-
tartásához, a miben nem foglaltatik azon óriás összeg, 
melyet a katholikus szülők gyermekeik iskoláztatására köl-
tenek. 

De az államnak magának is nagy érdeke, hogy ka-
tholikus — (és itt nem akarjuk tagadni azt sem. hogy 
más felekezeti) — középiskolák létezzenek és hogy ezek-
ben a jövő nemzedéknek vallásos és tudományos kiképez-
tetéséről mennél kielégítőbb módon gondoskodva legyen. 
Ezen nagy érdekből és okból is, hogy a polgárok minden 
irányban való kiképeztetésére és a tudásnak és műveltség-
nek mennél magasabb fokra emelésére közreműködni az 
államnak egyik feladata, mivel ez a polgárok jólétének és 
az államhatalomnak és tekintélyének előfeltétele, — igen 
természetesen következik az az érdeklődés, melylyel az ál-
lamnak ez iránt viseltetnie kell; ez indokolja az államnak, 
mint olyannak hozzájárulását ezen intézetek fentartásálioz és 
fejlesztéséhez és ez adja meg ama jogot és ama jogok 
mértékét, mely az állam főfelügyeletének gyakorlatá-
ban áll. 

Az állam kötelessége lévén tehát elhárítani azokat az 
akadályokat, amelyek a középiskolák erkölcsi nivóiát ve-
szélyeztetik, nem tűrheti el, hogy a középiskolai növendé-
kek erkölcsi felfogása és vallási meggyőződése a materiális 
irányzat követése által meglazittassék, egy szóval, valamint 
az állam erkölcsi kötelességének ismeri behatni a közép-
iskolák szervezetére, tanítási modorára és tanulmány-
rendjére, annál inkább kötelessége az államnak ugyancsak 
az egyház számára megadni ott is az őt megillető be-
folyást. 

A felekezetnélküli iskola, mint már mondám, termé-
szeténél fogva is hit- és vallásellenes, vagy ha ez nem, ugy 
legalább is közönyös. Mit használ az, ha abban a hittant 
taníthatja az egyház, ha aztán másfelekezetü tanítók a 
gyermekeket hitükből kiforgathatják? Igaz, hogy némely 
tantárgyak nem függnek össze a vallással, de aki azt 
tanítja, visszaélhet vele. Egy egyszerű számtani példa 
igy szól egy tankönyvben : Ha egy középkori buta barát 
piaczra megy, s ebből ennyit, abból annyit vásáról, meny-
nyit adott ki? 

Ebből látszik, hogy az egyes tárgyakba mily könnyen 
vonhatók be egyszerű megjegyzések alapján a katholikuso-
kat sértő állitások ! 

Mindezekből következik az a szoros, lelkiismeretbeli 
kötelessége az egyháznak, hogy középiskoláit, melyeket tény-
leg bir, bármily áldozat árán is megtartsa és ugy fejlesz-
sze, hogy azok valóban vallásos és tudományos feladatuk-
nak megfeleljenek, s a katholikus hittől vezérelt, megvilágí-
tott tudásnak legyenek ápolói és terjesztői; és erre fel-
ügyelni, erről gondoskodni, ezt a szellemet beléjük ültetni 
s azokban ápolni a püspökök és tanitórendek főnökeinek 
legfőbb és leggyakorlatibb feladatainak egyike, és itt az 
egyház alatt nemcsak a tanitó egyházat, hanem a hívek 
egész közönségét értem. 

Jeles tudósok — bölcselkedők és pedagógusok — min-
denkor felismerték azt, hogy szoros összefüggés van a tudo-
mány és a hit között. 

A tudományok nagy része hipotézisekből indulván ki, 
vallásos felfogás nélkül azoknak mivelése merő tagadás 
utjain haladva, végre is az atheisztikus irányba csap át. 
Az Isten létének tagadása pedig különösen a természet-
tudományok tanításánál nyer inkább alakot, a materializmus 
hirdetése által. 

Az anyag örökkévalósága a pantheizmus, mind bete-
ges kinövései a hitnélküli való gondolkodásnak, mely 
elvégre is a gondolkodó ifjúságot a teljes negáczió és 
minden tudományos probléma megoldásánál a negativ fel-
fogás érvényesítése felé vezeti. 

Hogy ez az irány az íQuság szivét és értelmét meg-
mételyezi, ezt bizonyítanom, azt hiszem, teljesen felesleges. 
Az egyház tanainak befolyása nélkül pedig eme jelenségek 
okvetetlen beállanak s a hit-életnek a tudással való parallel 
fejlesztése nélkül a tanuló egész gondolkodás-módja eltörpül 
és elkorcsosodik. 

A katholikus egyházzal együtt a többi felekezetek, 
mind kivétel nélkül igyekeznek az iskolákat saját hatás-
körükbe foglalni, mert érzik mindannyian nagyon jól, hogy 
általuk vezetett iskola nélkül nem létezik vallás-erkölcsös 
nevelés. 

És itt legyen szabad állitásom igazolására Tisza 
Kálmánnak, mint főgondnoknak, a Székesfehérváron mondott 
beszédében foglalt nyilatkozatára hivatkozom, mely követ-
kezőleg szól: 
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„Gondoskodnunk kell — úgymond — arról, hogy a 
jövő nemzedéknek már gyermekkorában keblébe csepegtes-
sük a vallásos buzgalmat s a hitfelekezethez való ragasz-
kodást. 

Szükséges továbbá, hogy oda törekedjünk, hogy minél 
inkább képesek legyünk szegényebb egyházainkat, a melyek 
különben nemcsak elsatnyulnának, de végre is elpusztulná-
nak, anyagilag támogatni, s azok szellemi gondozása 
iránt rendelkezni. Azt mondom, hogy ha azt akarjuk, hogy 
egyházunkat nemcsak a szabad vallás gyakorlatban, nemcsak 
hitelveiben, hanem önkormányzati jogaiban is fentartsuk, 
akkor nem lehet és nem szabad ezt másra, mint saját 
buzgalmunkra, saját áldozatkészségünkre a saját anyagi 
erőnkre alapitani ! * 

A katholikus egyház, uraim, igazságának és erejének 
teljes öntudatában sohasem hagyta fel a materiálizmussal 
folytatott küzdelmét. 

A katholikus egyház, érzi és tudja, hogy ha befolyását 
észszel és erővel a tanügynél nem érvényesiti, az emberiség 
ki van szolgáltatva a materializmusnak, 

S valamint az egész katholikus egyháznak, épp ugy 
minden egyes katholikus laikusnak — ki nemcsak szájával, 
hanem szivével is vallja hitét, — kell, hogy ez meggyőző-
dése legyen, mert ha az illető az egyház befolyását az isko-
lákra csökkenteni vagy kizárni akarja és egyedül az ál-
lamnak vindikál fenhatóságot, még pedig kizárólagos fen-
hatóságot, akkor az nincs és nem is lehet meggyőződve 
sem hitének igazságáról, sem azon erkölcsi erő óriás ha-
talmáról, melyet az Üdvözítő lelkéből egyházába lehelt. 

Akik az államnak kizárólagosságot követelnek az isko-
láknál, azok teljesen félreismerik azt az irányt, mely felé 
korunk gravitál; azok nem látják, nem veszik észre azokat 
az óriás rombolásokat, melyeket ezen szisztéma már az 
egész müveit társadalomban okozott. 

Ha hirdeti is az állam, hogy rossz czélokra nem érvé-
nyesiti befolyását, de az mégis tény, hogy az államhatalom 
interkonfeszszionális indifferentizmusával a vallási anarchiá-
nak terjesztője. 

A modern állam felfogása az, hogy az állam nem áll-
hat egy felekezet szolgálatába : éppen azért állitom, hogy 
kell, miszerint a felekezeteknek — s mi mint katholiku-
sok azt mondjuk a katholikus egyháznak — befolyást en 
gedjen; mert ha ez nem történik, ugy az állam eo ipso 
minden pozitiv hit elenyészését okozza. A ki pedig nem 
állit, az tagad: az állam tehát minden jóra való passziv 
törekvése daczára a tagadás szellemét honosítja meg a tu-
dományok terjesztésében s az ifjúság nevelésénél. 

Térjünk át az egyetemek kérdésére. 
Felesleges dolog az egyetemek keletkezésének tör-

ténetéről szólni. Mindenki által ismert tény, hogy a szak-
tudományok mivelésének alapjait kizárólag a katholikus egy-
ház férfiai vetették meg. A tudományos buvárkodók, azok, 
akik tudományos feljegyzéseket készítettek és összeállítot-
tak, kizárólag szerzetesek voltak. Sőt — ama tudományok 
is, — melyek kiválóan reális tudományoknak mondatnak, 
(mint a fizika, a természettudományok, kémia, stb.) nem 
állanának a fejlettség mai fokán, avagy egyátalán nem is 
miveltetnének, ha az egyház azokat nem fejlesztette volna. 
A szaktudományok forrásai, a világhírű nagy könyvtárak 
alapjait s a tudományok templomának, az egyetemnek 
alapját szellemi és anyagi tekintetben az egyház ve-
tette meg. 

De e mellett nem feledkezhetünk meg a keresztény 
bölcselőkről, kikre a szent atya legutóbb is hivatkozik en-
cziklikájában; nem feledkezhetünk meg a nagy aquinói szent 
Tamásról, a legmélyebb gondolkodású bölcselők egyikéről, 
kinek bölcseleti elméletei az ujabb kor materiális bölcsele-
teivel szemben ismét tért kezdenek hóditani, s látunk ke-
letkezni egyleteket, melyek a bölcseletek és ez elvek kulti-
válását s a modern felfogásba való beleültetését czélozzák. 

Az egyház nemcsak a tudományoknak anyja, hanem 
azoknak nevelője is. 

Az anyától fosztják meg tehát a gyermeket, — lia az 
egyetemeket kizárólag az állam fenhatósága alá helyezik. 

A katholiczizismus hazánkban nem mondhat le törté-
nelmileg kijelölt hivatásáról, mely a tudományoknak az 
egyetemeken való mivelésében áll. 

Budapesti egyetemünket Pázmány Péter alapította s 
a fentartása czéljára letett összes érték ma megfelel 32.000 
írt évi kamat tőkéjének. 

A legrégibb főiskolák, köztük a párisi, a bolognai, a 
lüttichi, a toursi, chartresi, mind érseki, püspöki és szer-
zetesrendi befolyás alatt keletkeztek. 

Hazánkban is egyházi befolyás alatt, a külföld példá-
jára alakultak főiskoláink. 

Pázmány Péter alapította, mint mondám, budapesti 
egyetemünket, létesítéséhez 1635-ben fogott. Első alanitvá-
nya gyanánt 40.000 forint szerepelt, majd ismét 60.000 
frtnyi alapítványt tett s ez összegek őrizését a jezsuiták 
eszközölték. 

Az egyetem alapítványi levelében az egyetemet a 
Jézus-társaságra bízta. Az egyetem alapja 1776-ban Asza-
lay jelentése szerint 1.521,000 írtból állott, melyet akkor 
legnagyobb részt Pázmány és utódai alapítványai, apátságok 
jövedelmei, a nagyszombati jezsuiták ingatlanai képezték. 

Mária Térézia az egyetemi alapot kibővítette szintén 
egyházi jellegű javadalmakkal. Az egyetemnek Budára való 
áthelyezése után is az egyetem kormányzása és alapjainak 
kezelése egyházi kezekben volt, — mignem József császár 
az összes egyházi jellegű alapítványokat a kincstár kezelése 
alá helyezte. 

Nem lehet czélom itt az előadás keretén belül az 
egyetem vagyoni viszonyairól s ezek történeti fejlődéséről 
részletesen értekezni; e néhány adat felemlitésével csak 
jelezni akartam azt, hogy az anyagi és szellemi tekintetben 
az egyház befolyása alatt keletkezett és fejlődött, alapjai 
pedig nagyrészt most is oly természetűek, miszerint már 
azon körülménynél fogva is, hogy mi katholikusok vagyoni-
lag ott annyira érdekelve vagyunk, jogunk és kötelességünk 
befolyni annak ügyeibe. 

Ám létezzék egyetem, mely tisztán állami ; de e mel-
lett létezzenek az egyes felekezetek egyetemei is. 

Az állam főfelügyeleti jogának gyakorlása által biz-
tosítva van az iránt, hogy a felekezetek egyetemeiben állam 
ellenes tanok ne hirdettessenek, az egyház pedig biztosítva 
lesz az iránt, hogy legalább egyetemeiben nem fognak 
egyházellenes tanok hirdettetni, holott igy az iránt bizto-
sítva soha sincsen. 

A katholiczizmusnak ne tagadtassék meg az a joga, 
hogy történelmileg kivívott állását e téren is fentartsa és 
hogy itt mindazon tevékenységet gyakorolja, melyre vagyo-
nilag és szellemileg képesítve van. 

Hogy mily befolyással kellene lenni a katholikus egy-
háznak a főiskolákra, azt fejtegetnem felesleges, mivel ki-
fejtettük szükségességét annak, hogy az elemi iskolákból 
az egyetemekig feljutott ifjúság kell, hogy folyton az egy-
házzal illetőleg annak tanaival különösen és tanulmányai-
nak minden részleteiben és fázisaiban, érintkezésben ma-
radjon, már ezen szempontból is természetes, hogy ezen 
üdvösnek és elmaradhatatlan szükségességünek elismert 
kapcsolat fenmaradjon ; fenmaradjon különösen pedig azért, 
mert éppen az egyetemi tudományok elsajátításánál, ott, 
hol a legnagyobb lehetőség megvan arra, hogy az ifjú a 
tanszabadság veszélyei következtében eltévedjen a tudós 
labirintusába — okvetetlenül szükséges, hogy a szaktudo-
mányokat is a hit világa ragyogja be. Akárki mit is mond-
jon, a katholikus hit nem áll ellentétben a tudással, mert 
mindkettőnek tárgya csak egy: az igazság; mindkettő csak 
ugyanazon egy Istentől ered, Isten önmagával nem jöhet 
ellenmondásba, s ha ellenmondásba jönne a hit a tudo-
mánynyal, ugy az nem bizonyít mást, mint azt, hogy e tu-
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domány van téves alapokra fektetve és tévedések alapján 
fejlesztve. 

A katholikus hit éppen azért legalkalmasabb, hogy 
eképpen segítségére legyen a tudományoknak, melyekkel soha 
ellentétbe nem jött. A középkorról fenmaradt mesék, melyek 
méltán neveztetnek történeti hazugságoknak, régen megha-
ladott álláspontok, s az elfogulatlan kutató és történész, 
amint be fogja látni azt, hogy a katholikus egyház a tu-
dományok terjesztője volt mindenkor, épp ugy meg lesz 
győződve arról, hogy a katholikus vallás mindig megadta a 
teljes világosságot ott, hol a teljes tudáshoz egy szikra 
hiányzott. 

Maga az a körülmény, hogy ily hazugságok csem-
pésztethettek be a történelem lapjaira, bizonyítja, miszerint 
a katholikus egyház azon időben mennyire leszoríttatott a 
loyális küzdelem teréről, melyen magát megvédelmezni nem 
volt alkalma. 

A hitetlenek gyáva csoportja volt az, mely e hazug-
ságokat létre hozta, s a legújabb korig mesterséges erő-
szakossággal igyekezett a hiszékeny tudatlanokat tévedésbe 
ejteni. Most azonban, midőn a katholikus egyház a tudo-
mány és társadalom terén bír joggal és szabadsággal arra, 
nogy magát védelmezze, dőltek romba ezen aknák s temet-
ték részben maguk alá azokat az elemeket, melyek nem 
átallották hazugságokkal ámítani a közvéleményt. 

Az állam alapja, talpköve a tiszta erkölcs, mely csakis 
a vallásosság bázisán képzelhető. 

Az „örök, szép és jó" felületes és relativ forgalmaira 
fektetett erkölcsi érzés nem nyújthat magában elég szilárd 
alapot, melyre az támaszkodhatnék, az csakis a vallás er-
kölcsi mivelés által fejlődött keresztény világnézlet-képezte 
alapon emelkedhetik arra a színvonalra, melyen állania kell, 
s melyen ha nem áll, ugy gyorsan s magától visszaesik 
abba a tétovába, mely az erkölcsöt s az erkölcsi érzést ott 
keresi és ott véli feltalálni, a hol nincs vallás és vallásos 
nevelés. 

Hiába kísérelték meg Francziaországban a „termé-
szetes morál "-ra fektetni a népnevelést. Ott erkölcsösnek 
mondják azt, a mi tisztességes, a mi befogadott, a mi 
becsületes és tisztességes emberhez illik. 

Ez az alap ingatag alap, mely nem definiálható s mely 
minden valódi tartalmat nélkülöz. A definiált, a tartalom-
mal bíró erkölcsi érzés és fogalom tehát csakis vallási 
alapon képzelhető. 

A vallásnélküli társadalom Isten parancsolatai he-
lyébe az önzést és önérdeket állítja, melynek következ-
ménye az a főparancs : „légy ügyes, hogy rajt' ne kap-
janak." 

Az „örök szép. és jó" fogalma ma már lényeget cse-
rélt, mert nem fent keresi az ember — Istennél, hanem 
lent, szenvedélyeinek kielégítésében. 

Az a bomba, mely ma megreszkettette Franczia-
ország képviselőit, a felekezet nélküli iskolákban készült, a 
szocziálizmns, az anarchia, a nihilizmus, mindannyian a 
katholiczizmust lábbal tipró liberálizmus torzszülöttjei. 

A kié az iskola, azé a jövő ! 
Adjuk át a népiskolákat az egyháznak, hadd csepeg-

tesse bele a gyermekek szivébe az isteni félelmet ; enged-
jünk az egyedül üdvözítő egyháznak befolyást a nevelés és 
tudományos mivelés egész mezején ; eszközöljük ki, hogy a 
kath. eredetű, kath. befolyás alatt fejlődött s kath. alappal 
bíró egyetem végre valóban katholikus egyetemmé váljék, 
hogy a benne tanuló magyar katholikus ifjaink hithű, 
Istent és hazát hőn szeretni tudó férfiakká váljanak : akkor 
oly generáció fog nevekedni, mely nem dinamittal, hanem 
a kereszttel kezében és szivében fogja becsületes munkával 
az igazi haladás felé vezetni a társadalomnak ma már oly 
nagyon hányatott hajóját. 

A határozati javaslat, amelyet ennek értelmében elfo-
gadtak, a következő : 

Ahol a n n a k szüksége fenforog, a r ró l kell 
gondoskodni , h o g y ka tho l ikus k isdedóvodával bír-
junk . Már lé tező nép i sko láka t f enn kel l t a r t a n u n k , 
és m i n d e n ü t t , aho l k a t h o l i k u s népiskola felállí-
t á s á t a ka tho l ikusok száma megengedi , i lyenek 
lé tes í tésére kel l t ö r e k e d n ü n k . 

K a t h o l i k u s közép i sko lá inka t ós jogakadé-
m i á n k a t igyekezzünk sz in te r ende l t e t é sük és ala-
p i t v á n y a i n k é r t e l m é b e n f e n n t a r t a n i , ugy, hogy 
azok necsak névleg, h a n e m t é n y l e g is ka tho l iku-
sok legyenek, ós ezé r t k í v á n n u n k kell, hogy o t t 
a k a t h o l i k u s egyház befo lyása és veze tése érvé-
nyesül jön . 

A k a t h o l i k u s P á z m á n y - e g y e t e m e t , m i n t ka tho -
l ikus e g y e t e m e t k í v á n j u n k b í rha tn i , hogy az 
egye t emi k a t h o l i k u s a l a p í t v á n y o k k a t h o l i k u s egye-
t e m n e k szolgál janak. 

A pápa üdvözlő távirata. 
Magyarország első országos kath. nagygyűlésének hódoló 

táviratára XIII. Leo pápa rendelete következtében a következő 
válasz érkezett, melyet gróf Zichy Nándor olvasott fel. A 
távirat szórói-szóra, igy hangzik: 

„ T e l e g r a p h i c a m signif icat ionem, qua p r imus 
ca tho l i co rum H u n g á r i á é conven tus f idem et 
obsequ ium suum S u m m o Pont i f ic i t e s t a t u s est 
ben ign i s s ime excepi t Sanc t i t a s Sua, cui per -
suasum es t H u n g á r i á é fideles semper memores 
fore, b o n o r u m complur ium, quae ip so rum pa t r i a 
a re l ig ione ca tho l ica accepi t , ac p a r a t o s esse 
ad a v i t a m fidem firmiter r e t i n e n d a m t u e n d a m -
que p ro v i r ibus d o c t r i n a m eius e t iura . H inc 
P a t e r Bea t i s s imus praes id ibus conven tus cete-
r i sque congressis d iv inae sap ien t i ae lumina 
a d p r e c a t u s p e r a m a n t e r i m p e r t i t apos to l icam 
bened ic t ionem. Cardinal is Rampolla." 

A gyűlés állva hallgatta végig a táviratot s roppant 
lelkesedést keltett, mikor a táviratot gróf Zichy magyar 
nyelven is tolmácsolta. 

A záró beszéd. 
Gróf Zichy Nándor ezután a következőkben össze-

gezte záró beszédében a gyűlés eredményét: 
Tisztelt nagygyűlés! (Halljuk! Halljuk!) «Mindenek-

előtt kötelességem jelenteni, hogy közel százhúszezer alá-
írással négyszázötvenet meghaladó hitközségből jelentkeztek 
a mai gyűlés kezdetén hozzájáruló nyilatkozatok. (Éljen-
zés.) Tudom, hogy ez aránylag parányi szám; mert meg 
vagyok arról győződve, hogy nincsen Magyarországon 
katholikus, a ki ezen nagygyűléssel együtt ne érezne, 
(ügy van!) 

Érkezett ezenkívül számos egyházi és világi előkelő 
társulat, tanitó- és nevelőintézet és testület, valamint igen 
sok tekintélyes férfiú részéről szintén nyilatkozat, mely 
egyesíti magát e nagygyűléssel. (Éljenzés.) Mindeme nyilat-
kozatok felolvasása, gondolom, akkorra volna halasztandó, 
amikor ezt a tisztelt nagygyűlés kényelmesebben fogja 
teljesithetui. (Helyeslés.) 

Ugy hiszem, hogy a nagygyűlés át van hatva annak 
az érzetétől, hogy a katholikus nagygyűlések hazánkban 
is csak hasznosak és üdvösek lehetnek, (Ugyvan! Régen 
kellett volna már megkezdeni!) és a hitélet fejlesztéséhez 
hozzájárulnak. (Ugy van !) Adja az Isten, hogy ez legyen 
az utolsó katholikus nagygyűlés, amidőn egyházunk hitelvei 
védelmére kellett kelnünk. (Élénk helyeslés.) 

Ennek következtében bátor vagyok e nagygyűlésnek 
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azt ajánlani elfogadásra, méltóztatnék kimondani, hogy az 
a huszonnégy tagu bizottság, a melyet a százas, később 
a kibővített nagy előkészítő bizottság alakított,*) megbizas-
sék a jövő nagygyűlés előkészítésével olyformán, hogy a 
püspöki karral egyetértőleg állapítsa meg a jövő nagygyűlés 
napját akkorra, a mikorra azt üdvösnek és alkalomszerűnek 
látja. (Helyeslés.) Ennek következtében egyszersmind köszö-
netet is mondok e huszonnégytagu bizottság tagjai nevé-
ben a nagygyűlésnek a reájuk ruházott mandátumért. (Él-
jenzés.) 

Ézen katholikus nagygyűlés nem a herczegprimás ő 
eminancziájának, nem a püspöki karnak, nem is a mágná-
soknak és gazdagoknak a vendége, hanem a saját maga 
vendége. (Ugy van ! Ugy van !) Mert e nagygyűlésnek 
minden egyes tagja hozzájárult a maga filléreivel ahhoz, 
hogy katholikus meggyőződését bátran nyilváníthassa. (Ugy 
van ! Ugy van ! Éljenzés.) 

Azt hozom tehát javaslatba, méltóztatnának kimon-
dani, hogy a jelenlegi előkészítő bizottság számoljon a 
jövő nagygyűlés előkészítő bizottságának arról a felesleg-
ről, mely e nagygyűlés költségeire egybegyűlt fillérekből a 
költségek levonása után megmaradt; továbbá, hogy a jövő 
nagygyűlésnek alapszabályzata ugyanaz legyen, a mely a 
mostani nagygyűlésé volt, hozzátévén azt, a mit a Német-
es Francziaországban székelő katholikus nagygyűlések alap-
szabályaiból tapasztalataink nyomán átvenni jónak látunk. 
(Helyeslés.) 

Ezzel, tisztelt nagygyűlés, elvégeztük mindazt, a mi 
anyagi és alaki feladata lehet e nagygyűlésnek. Meg va-
gyok arról győződve, hogy mindnyájan érezzük ezen órá-
nak a fontosságát. (Ugy van ! Ugy van !) Én ezt hosszabbra 
nyújtani nem kívánom, azonban azt hiszem, mégis meg-
engedik nekem, hogy kimondjam azt, a mire ez alkalommal 
különös súlyt fektetek és a mit szivem kimondani sugall. 
(Halljuk! Halljuk!) 

Ez a nagygyűlés azért gyűlt egybe, hogy kifejezze 
azokat az érzelmeket, melyek a magyar katholikus világban 
ma uralkodnak. (Ugy van ! Ugy van !) Manapság fenyegetve 
érzi magát a katholiczizmus Magyarországon (Ugy van ! 
Ugy van !) és azért élénkebben érzi, mint valaha, hogy az 
egyháznak hive, és hogy az Isten törvényeinek előbb kiván 
engedelmeskedni, mint az emberi törvényeknek. (Élénk he-
yleslés.) És hogy egyházunk fejét Krisztus urunk azért 
áldotta meg csalhatatlansággal, hogy vezérünk legyen. 
(Élénk éljenzés. Ugy van! Ugy van!) De egyszersmind 
mindnyájan érezzük, hogy hazánkat szeretjük; (Ugy van! 
Ugy van !) hogy királyunknak hü, hódoló alattvalói akarunk 
lenni; (Ugy van! Ugy van!) hogy apostoli királyunkba 
helyezzük bizalmunkat, (Ugy van ! Ugy van !) melyet az 
iránta való és általa bőségesen megérdemelt szeretet a 
nemzet és mindnyájunk szivében megerősít. (Ugy van! Ugy 
van! Élénk éljenzés.) És mert hazánkat és királyunkat 
szeretjük, üdvösségét ugy kívánjuk, mint saját magunkét, 
(Ugy van ! Ugy van !) és felebarátainkat ugy kell szeret-
nünk, mint saját magunkat. (Ugy van! Ugy van!) De 
mindenekelőtt e nagy világon szeretjük azokat a felebará-
tainkat, akiket az egy közös haza szeretete velünk egyesit; 
(Élénk éljenzés és tetszés. Ugy van! Ugy van!) bárminő 
legyen azoknak hite, vallása és nyelve. (Ugy van ! Ugy van !) 

Mi mindazt, amit az ő saját hitük és szivük szerint 
való boldogulásuk megkíván, szívesen megadjuk és megtesz-
szük, a mennyiben hozzájárulásunk ahhoz szükséges; (Ugy 
van! Ugy van!) de reméljük, kogy e szeretetünket hasonló 
szeretettel viszonozzák, (Ugy van ! Ugy van !) és hogy a mi 
hitünk szerint való boldogulásunkat tőlünk megvonni nem 
akarják. (Élánk helyeslés és tetszés.) 

Én hitemet, vallásomat és a katholikus egyházat nem 
féltem. Isten az örökkévalóságra rendelte, Krisztus arra ala-
pította, Zálogát is adta elpusztulhatatlanságának, mert az 

*) Itt talán lesz még megjegyzésünk. A Szerk. 

oltári szentségben mindenütt és mindenkor köztünk van. 
(Hosszantartó élénk tetszés.) Azzal mindenkor egyesülhetünk. 
Ebből az egyesülésből merítjük erőnket és a püspöki kai-
nem hiába állította ki az oltári szentséget e válságos na-
pokban. Az közöttünk van : az egyház és a katholicizmus el 
nem pusztulhat. (Ugy van! Ugy van!) 

Mondom, nem féltem egyházunkat; de féltem — é s 
, ez magáról értetődik — a mi nemzeti jövőnket, És ezt 

valóban féltem. Az a radikalizmus, mely az egyház és a 
hit köréből ki akarja emelni azt, ami az egyházé, amely 
kezét reá akarja tenni arra, ami az emberi szabadsagé: 
a családra, s fenyeget caesaro-papizmussal és demagógiá-
val. (Elénk helyeslés. Ugy van !) Ez foszt meg minket 
azon alaptól, amely alapra Szeat István első királyunk 
ennek a nemzetnek a létét alapította. (Ugy van ! Ugy 
van !) Ez fenyegeti a mi ősi alkotmányunkat. (Ugy van ! 
Ugy van!) Ez fenyegeti a mi szokásainkat, intézményein-
ket, melyeket mi szeretettel ápolunk, melyeknek létünket, 
művelődésünket köszönjük. Ez fosztja meg a családot 
azon házasságtól, legalább ezzel fenyeget, amelyben apáink 
éltek, amelyben gyermekeinket neveljük és melyet uno-
káinkra is át akarunk ruházni. (Élénk helyeslés.) 

Mi nem kívánunk oly hazasságot, melyet nem az 
egyházban kötnek, (Elénk helyeslés és tetszés.), amelyre 
Isten áldását nem adják. (Zajos helyeslés.) 

Mi nem járulhatunk ahhoz, hogy a kereszténységből 
való kitéréshez beleegyezésünket adjuk. (Zajos helyeslés.) 

Mi meg akarjuk óvni a hazának azt a vallásos ala-
pot, mely egyszersmind a szabadságnak alapja, (Zajos 
helyeslés és éljenzés.) mely aikotmáuyos fejlődésünknek 
feltétele, mely nélküi család, nemzet, alkotmány, a békés 
fejlődés és ^bben a magyar faj fenyegetve van. (Hosszan-
tartó zajos helyeslés.) 

Mi legdrágább kincsünkért : hitünkért, az erkölcsért, 
államért, hazáért, királyért benső aggodalmakat taplálva, 
azzal az erős feltevéssel hagyjuk el ezt a nagygyűlést, 
hogy szeretett hazánknak boldogulását fogjuk ezen az 
alapon előmozditani. (Zajos éljenzés.) 

Ha van öröm e mai napban, a legnagyobb öröm, 
amely sziveinket leginkább megvigasztalja: szent atyánk 
apostoli áldása; de nem kisebb ennél ő felségének azon 
hozzánk intézett közvetlen nyilatkozata, melyoen minket 
atyai szeretetéről biztosított. (Hosszantartó viharos él-
jenzés.) 

Mi sohasem kételkedhettünk az ő irántunk viselte-
tett szeretében ; mert ő a nemzet minden hitű és nyelvű 
polgárának egyformán szerető apja. Nekünk pedig apánk 
és apostoli királyunk ! (Viharos éljenzés.) Es ha van öröm 
e napban, öröm és megnyugvás az, hogy itt üdvözölhet-
tük a katholikus egyszerű polgárokkal együtt a tanító 
egyházat, az apostolok utódait, a püspök urakat. (Éljen-
zés.) Kérjük a kalocsai érsek ur ő exczellencziáját, hogy 
az apostoli áldáshoz a püspöki kar nevében a saját áldá-
sát is reánk árasztani méltóztassék. 

A kalocsai érsek áldása. 
A kalocsai érsek erre a gyülekezetet megáldotta, latin 

imát mondott, amelyet a közönség térdreborulva foga-
dott. Megható volt, mikor a gyülekezet az imára követ-
kező responsoriumokat a főpap után elrebegte. Ezután az 
egybegyűltek a püspöki kar és a nagygyűlés elnökeinek 
éltetése után elszéledtek. Jórészük az éttermekbe vonult, 
hogy az ott tartandó banketen résztvegyen. Kilenczedfél 
óra volt, amikor a Vigadó nagyterme teljesen kiürült. 

* 

A nagygyűlés után közetkezett nagy lakomáról. 
A nagygyűlés után a Vigadó összes emeleti étkező helyi-

ségében kezdődött meg a tolongás. Az ajtónál két portás 
kérte s alig győzte szedni a jegyeket. Sokan nem tudták, 
hogy a jegyet lent kell megváltani, lesiettek tehát a pénz-
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tárhoz, de a pénztáros kénytelen volt kijelenteni, hogy 
már valamennyi jegy elfogyott. Több száz ember maradt 
tehát el a lakomáról. 

Az emeleti étkező helyiségek zsúfolásig megteltek s 
habár csak 720 teritékre számítottak, mire azonban a lakoma 
megkezdődött, 800-ra emelkedett a teritékek száma. 

A középső teremben a főasztalnál Zichy Nándor gróf 
foglalt helyet. Tőle jobbra Meszlényi Gyula szatmári püs-
pök, balra pedig Esterházy Miklós Móricz gróf ült. Mel-
lette Pálffy Miklós berezeg és Szápáry László gróf foglalt 
helyet. 

Mindjárt az első fogásnál felállt Esterházy Miklós 
Móricz gróf s a következő beszédet mondta : 

Poharamat emelem I. Ferencz József felséges apos-
toli királyunkra, mert hiszen ez a közös ima száll min-
dig a nemzet ajkára : Isten áldja a királyt ! Mi is 
jobbágyi hódolatunkat kifejezni sietvén, a sors sújtotta 
napjainkban törhetetlen hüségünk jeléül ezer felkiáltással 
hangoztatjuk: Éljen a király! 

A rövid beszédet állva hallgatták a jelenvoltak s 
mikor a terem ismét lecsendesült az éljen kiáltások után, 
Esterházy gróf igy folytatta beszédét: 

Azt hiszem, hogy apostoli királyunk alattvalóinak 
forró óhaját tolmácsolom, mikor azt mondom, hogy az 
Ur Isten a katholikus egyház fejét. XIII. Leo pápát, soká. 
nagyon soká éltesse. (Szűnni nem akaró éljenkiáltások.) 

Zichy Nándor gróf szólalt fel ezután, mondván a 
következőket : 

Igen rövidke tósztra emelem poharamat, melynek 
nek tartalmát ugvis sejti már szivük. Az előbbi üdvkivá-
natok után nem mondhatok mást, mint azt, hogy a 
Gondviselő a mi herczegprimásunkat oly soká éltesse, 
a milyen sokáig szivünk kivánja, hogy éljen. (Zajos 
éljenzés és taps.) 

Ezután ismét Esterházy gróf szólalt föl, lelkesen 
éltetvén Zicliy Nándor grófot, ki erre igy felelt: 

Engem és mindnyájunkat itt két eszme vezetett: 
a hit és szeretet. Könnyű akkor vezérnek lenni és hálás 
dolog is, mert hiszen a hit és szeretet mindnyájunkat 
egyesit. Megvallom, hogy a mai nagy napon különös 
örömöt szerszett nekem egy férfiiu, az én őszinte igaz 
barátom Esterházy Miklós Mór gróf. Az ő egészségére 
üritem poharamat. 

Ezután még Haydin Károly beszélt, ki a katholikus 
nagygyűlés alelnökeit : Pálffy herczeget és Szápáry L. grófot 
éltette, mire Szápáry László gróf a katholikus közönségre 
emelte poharát. Beszéltek még: Péchy József tolnai pré-
post, Molnár János komáromi apát és Buschek Antal 
győrszigeti plébános, ki az egyik mellékteremben köszön-
tötte fel Zichy Nándor grófot. 

A beszédek sorát Gzibulka Nándor dr., a bécsi Páz-
máneum igazgatója zárta be. felköszöntvén Zichy Nándor 
gróf egyik leányát, kit Majláth Géza gróf volt tengerésztiszt 
holnapután (18-án) vezet oltárhoz a budavári templomban. 

Ezalatt a melléktermekben egymást érték a beszédek. 
Papok és világiak, öregek és fiatalok beszéltek egymásután 
a késő éjféli órákig, mikor a közel ezerre menő közönség 
Zichy Nándor gróf éltetésével szétoszlott. 

A Te Deum 
Jan. 17-én. 

Reggeli 10 óra helyett 9 órakor volt a Te Deum. 
Dr. Steiner Fülöp püspök misézett. 

FÜGGELEK. 
Az első országos katholikus nagygyűléssel kap-

csolatosan tartott katholikus ünnepségek : 
1. Az aquinói sz. Tamás-társaság f. hó 15 én tar-

totta havi felolvasó ülését a közp. papnevelő intézet aulá-
jában a kath. nagygyűlésre felrándultakból alakult fényes 
közönség jelenlétében. Az ülést maga az egyesület védnöke, 
Steiner Fülöp dr. püspök ő méltósága nyitotta meg. Beszé-
dében utalt az aquinói sz. Tamás mellén látható napra és a 
hármas fényre, az ész, a hit és a dicsőség fényére, és ki-
fejtette, hogy a fároszként világító hit által támogatott ész 
fénye mellett elérjük a dicsőség fényét. Az ész és a hit 
világosságának szövetsége, ez van megtestesitve sz. Tamás 
bölcseletében. Ezután a társulati előterjesztések következ-
tek. Az egyesületnek ez idő szerint 22 alapitó, 60 rendes 
és 34 pártoló tagja, összesen tehát 116 tagja van. Követ-
kezett PVanciscy Lajos dr. rendes tag értekezése „Az erkölcs 
alapjá"-ról. A felolvasás után élénk vita következett. Máso-
dik felolvasó Szentes Anzelm dr. volt, „A hit és a tudás 
egy alanyban, ugyanegy tárgyról" czim alatt. Ezt a felolva-
sást is hosszú, érdekes vita követte. 

2. A Szent-István Társulat tudományos és irodalmi 
osztálya f. hó 17-én ülést tartott. Igen sokan voltak jelen 
a katholikus nagygyűlésre felrándult vendégek közül is, a 
kiket Kisjaludy A. Béla elnök melegen üdvözölt. Indítvá-
nyozta egyúttal, hogy Veszely Károly prépostot, ki a napokban 
tartotta aranymiséjét, az osztályból üdvözöljék. Hummer 
Nándor titkár jelenté, hogy az osztály vagyona 1893. végén 
32.778 frt. — Ugyancsak Hummer Nándor olvasta fel 
Kandra Kabos dolgozatát „Az ezeréves Károlyiak" czim 
alatt. A felolvasó kideríti, hogy a Kaplyon-nemzetségéből 
származó Károlyi grófok az ós honalapítók egyenes közvet-
etten ivadékai, kik az ezerév előtti birtokfoglalás alkalmá-
val nyert területet ma is bírják. Kandra Kabos Kézai 
krónikája alapján konstatálja, hogy azon követségben, me-
lyet a honalapító Árpád Szvatopluk szláv fejedelemhez 
menesztett, a mai Károlyi grófoknak egyik őse vitte a 
főszerepet. Igen érdekes e történetnek egyik adata 1273-ból, 
hogy a Károlyiak egyik őse, névleg Jakófia András, egy 
lakoma alkalmával IV. Kun László királyra rohant és őt 
buzogányával megütötte. Az egyházi és világi országnagyok 
törvényt láttak fölötte s arra Ítélték, hogy András a hőte-
lenek sorába vétessék s javainak egy részétől, nevezetesen 
Jakovárától, megfosztassák. A millenniumra Kandra Kabos 
bebizonyította, hogy a Károlyiak a honfoglaló Árpádok 
királyi sarjadékaival egyenrangú szereplők. 

3. A Budapesti Katholikus Körben a kath. nagy-
gyűlésre följött vidékiek tiszteletére rendkívüli fölolvasó 
este volt f. hó 17-én. A kör nagy termét díszes közönség 
töltötte meg zsúfolásig. Goszthony Béla zongorajátéka után 
Mihályi Ferencz, az opera tagja énekelt Tannhauserból és 
Faustból. Herczegh Mihály egyetemi professzor az Egyház 
és ideálizmus czímen mondotta el értekezését. M. Henszler 
Helén Gluck Orfeuszából énekelt s elénekelte Gyene G. 
két dalát. Szirovatka Károly, az opera tagja pedig Leon-
cavallo Bajazzok operájából énekelt két dalt; zongorán 
kisérte Noséda Károly. 

TARTALOM. Vezêreszmek és Tanulmanyok : Az első országos katholikus nagygyűlés lefolyása. 

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

Budapest. 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő ^elde-utcza 8. »z.t 

•BF" A jelen szám ismét kettes, és három ivre terjed, hogy a nagygyűlés egész lefolyása együtt legyen. 



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. 

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

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, január 24. 7. I. Félév. 1894 

Az első országos katholikus nagygyűlésnek hatása alatt! 
Vannak események, melyek a pillanatig gyönyörködtető madárfüttyhöz, vagy a köznép 

babonás hite által jósló tehetséggel felruházott kakuk-szerepléshez hasonlóan, nyomtalanul 
elhangzanak, elmerülnek az idők méhében. Ellenben vannak, egyes emberek s egész nemzetek, sőt 
az egész emberiség életében is, oly események, melyek századok és nemzedékek hosszú során át 
visszhangzanak az emberek emlékezetében, éreztetve jótékony vagy káros, éltető vagy romboló 
hatásukat szakadatlan lánczolatban. 

A honfoglalás, és sz. István királyunknak a keresztény vallás meggyökeresitésében 
kifej tet t nagy apostoli te t te , dicséret és dicsőités tárgya marad minden időn s enyészeten által ; 
mig ellenben a mohácsi gyásznap s a magyar nemzet vallási szétbomlása, bizony, csak „sóhajtva 
köszöntött" bús emlékek szomorú elegiáinak fognak tárgyul szolgálni mindenha, migcsak a 
hármas hegység és a négy folyam hazájában lesz, a ki ama dicső tettekben gyönyörködni s eme 
gyászos emlékekkel bibelődni illőnek fogja magához tartani . 

A mi első országos katholikus nagygyűlésünk a történelem örömeinek és dicsőitésének 
örökké emlékezetes eseményei közé tartozik, nemcsak azért, mert efajta országos összefogás a 
nemzet keresztény vallásos életének megmentésére még nem volt hazánkban, hanem, főleg azért, 
mert az igazságnak ekkora tengernyi kiáradása lehetetlen, hogy századokra kiható, ellenállhatatlan 
áramlatot ne támasszon a nemzet lelkében az örök Igazság iránt való hódolat egységének, a kath. 
hitegységnek, s ezzel az ország „régi dicsősége" visszatérésének. 

Mindenki, a ki e nagygyűlésben részt vett, megegyezik abban, hogy az leirhatatlan, hogy 
az elfeledhetetlen. Megmutat ta i t t az Isten kézzelfoghatóan, hogy mit tehet az erőt és mérsékletet, a 
mérsékletet és erőt egy éltető szellemmé összeolvasztó „Pax" embere — 0 vele egyesülve ! . . . 
Le a kalappal, le egész a földig, az ily „Pax" embere előtt! 

Simor, a Szivák-féle inditvány makacsságával szemben, leparancsolta a budapesti katho-
likus gyűlést. Talán jól is tette, talán még nem voltunk elkészülve, jól megérve reá. Talán! S 
éppen ezért nem is vetünk e tekintetben gáncsot áldott emlékére, csak tényeket konstatálunk. 

Vaszary, a „Pax" embere, a Szivák-féle resolutiónál tizszerte makacsabb és széditőbb 
Szilágyi-féle házasságügyi támadással szemben nem budapesti gyűlést, hanem országos katholikus 
nagygyűlést mert összehíni, pedig alig jutot t egy hónap az előkészülésre. Mert a gyümölcs a lesza-
kadásig megérett volt a fán, s a történetbuvárló elmének gyakorlott szeme meglátta az időnek 
beteltségét, azt a „most vagy sohá"-nak nevezett gondviseléses pillanatot, melyből nagy emberek 
gyanánt kerülnek elé az arra hivatottak, ha kiállják a próbát. 

Yaszary, a nagyreményeket keltett főpap, az első országos katholikus nagygyűlés » létre-
hozásával és leirhatatlan fényes sikerű szellemi fővezénylésével a — nagy primások sorába lépett. 
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Ez nem hízelgés, ez a tö r t éne lem ország-világ előt t nyilvánvalóvá le t t örvendetes ténye, s tényekkel 
nem szokás hizelkedni, hanem csak frázisokkal. Fölösleges dolog e tényhez valamit hozzátenni; 
elvenni belőle pedig nem lehet semmit . S hogy ez igy van, hála legyen é r te az Is tennek! 

Vaksággal ver te meg elbizakodottságuk az egyház ellenségeit. Mikor egy-egy püspökkel, 
vagy az ország herczegprimásával á l lot tak szemben, azt h i t ték , hogy egyszál emberrel, van dolguk. 
Nyá j nélkül vélték lá tn i a pásztort , hadsereg nélkül gondolták szűkölködni a vezért. Hiába utasí-
t o t t a a király az ő minisztereit , hogy egyezzenek meg a pásztorokkal. N e m használt semmit. 
A miniszterek sehogysem tud ták meglá tn i a pásztorokban a nyá j á t s a vezérek mögöt t a had-
sereget. Nos, há t a provokál t felvonulás megtör tén t , még pedig magával az apostol i királylyal a 
katholikusság táborában. A nem vá r t l á tványra lőn nagy országos bámulás ós rökönyödés. A „sza-
vazatok" megmozdulása az egész orságban a szavazatok te te jén lebegő urak lábaiban furcsa érzéseket 
kezde ébreszteni. Valami „mementó mori"-féle hangoktól kezdenek füleik csengedezni. A desperátus 
vezérkarból ekkor megszólalt egy szemtelen hang, h i rdetve a harcz végletekig, késhegyig menő folyta-
tását , és kinálva a kathol ikus értelmesség elcsábítására a katholikusok filozófiájának, hűtlenségének 
megszokott zsoldját, ahizelgóst , a ka th . h i t te l való ellenkezésnek hagyományos olcsó dicséretét. Ellen-
tünte tésül az országos kathol ikus nagygyűléssel s zemben— igy szólt a felhivatalos bu j toga tás— gyűlést 
kell t a r t a n i a fővárosban, Pozsonyban, a püspöki városokban, i t t is, o t t is, mindenfelé. S ezt katholiku-
sokkal kell megcselekedtetni , me r t katholikusok, nézzétek, valahányszor eddig katholikusellenes 
törvényeket a lko t tak a törvényhozók, kathol ikus emberek mindig akadtak tömegesen nemcsak néma 
statisztákul, hanem vezérszónokokul ós „lelkes" támogatókul is. Ez az ő dicsőségük, ez a t i buz-
ditástok. Ra j t a t ehá t katholikusok, fel a kathol ikus nagygyűlés ellen való tün te tés re ! Ez ós ilyen 
vala a „P. Hir lap" szökésre szólító felhívása. . . 

Szerencsétlen az a nép, a melynek köréből idegen légiókat lehet a lakí tani az ellenségnek ; 
a lemoshata t lan szógyen borúi t annak az ellenfélnek is a lelkére, a ki nem a sa já t becsületének 
erejével, hanem csakis aaz ellenfél híveinek megvesztegetésével hiszi önnön fenmaradását bizto-
tos i tha tn i ! 

Es ez a végtelen szomorú állapot, még pedig min t valami k i i r tha ta t l an rákfene, egyre 
t a r t köztünk katholikusok közt ebben a hazában, sajnos, még az oly rendkívüli erővel megnyilat-
kozott kathol ikus manifesztáczió u tán is, min t a milyent az imént lefolyt első országos katholikus 
nagygyűlésben valánk szerencsések az is teni Gondviseléstől buzdító előlegezésképp szebb napok 
reményeinek özönéből kapni. 

Aradon és Budapesten már megalakul tak az e l lentüntetéseknek b izo t t sága i Amot t nép-
gyűlést h i rde tnek ; emi t t „csupa katholikus1,1 városatya, min t „B. Hir lap" mondá „katholikus ellen-
tüntetés"- 1, „országos jellegű nagygyűlést" h i rdetnek — az országos kathol ikus nagygyűlés ellen. 

Édes jó Istenem, milyen konfúzió! Milyen katholikusok, milyen gyászos katholikusok ezek! 
Magam sem gondoltam, hogy ily rohamos sebességgel fog az isteni Gondviselés igazságot 

szolgáltatni e lapnak, abbeli indítványához, hogy az országos katholikus nagygyűlésnek folytatása legyen, 
máskülönben az ellenség „szalmaláng"-nak fogja tek in ten i az egészet s nem ad reá semmit. íme, 
ország-világhoz fordúlva, Is ten előt t fogadásszerü ígére te t téve elhatároztuk, hogy országos katho-
likus nagygyűléseinket fo ly ta tn i fogjuk. Bizottságot is választot tunk, azaz nem választot tunk csak 
kiküldtünk*) — jövendő naggyülósünk előkészítése végett . Nem használ semmit ! Az ellenfél még 
mindig nem ad reánk semmit. Ha tá roza ta inka t semmibe veszi. Híveinkből készül a lko tn i magának 
anyaszentegyházunk ellen — „katholikus ellentüntetéseket 

Ilyen vakmerőséget keveset l á to t t eddig a v i lág! 
Most, most ál l jon elő, a ki mer, és mondja ki i t t , hogy már nem kell több s nagyobb 

világosságot kiárasztani , min t a mennyi t a bámulatos ragyogású első országos kathol ikus nagy-
gyűlésünk kiárasztot t , magára e haza katholikusság ár a, a melyből íme idegen légiókat vél toborz-
hatni még most is az ellenség országszerte!!! 

Nem kell? 

*) A történeti igazság érdekében legyen ez kimondva. 
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Dehogynem kell, kell bizony, még pedig mill iószorta erősebb világosságát az Igazságnak 
kell k iárasz tani e r re az országra, hogy is teni h i tünk deposi tuma ellenségeinkre nézve nem, saját 
híveinkre nézve szent és sér thete t len noli me t angere legyen. 

Ehhez generácziók vál takozása és 30—40 jól elkészitett , egy egész hosszú év a la t t készülő 
országos kathol ikus nagygyűlés működése lesz szükséges. 

Ha egy félszázad a l a t t elvégezhetjük ezt a katholikus emanczipácziót, *) nagy okunk lesz 
hálákat adni az Egeknek. 

Ezért ne csodálkozzék senki, hogy még mindig az első országos kathol ikus nagygyűlésnek 
üdvözlésében, ünnepelésében áradozik e lap. 

Az első lépésé a fődicsőség; mer t , a többi lépések dicsősége m i n d — ezen a lapszik! 
* * * 

A kongrua rendezése. 
Ugy látszik, beköszöntött az a korszak, a melyben 

nagy dolgok elintézése dűlőre kerül, a melyben az elin-
tézés elodázása lehetetlenné válik a körülmények kény-
szerítő hatásánál fogva. 

Az elintézést váró nagy ügyek közé tartozik két-
ségkívül a papi kongrua rendezése, vagyis hogy meg 
legyen állapítva, korunk és viszonyainkhoz szabottan, 
a papság fizetésének a minimuma. 

F. hó 17-én és 20-án két bizottság is foglalkozott 
evvel a régóta vajúdó nagy ügygyei, 15-én a püspökök 
és nagy javadalmasok értekezlete, 20-án az apostoli 
király megbízásából az országos nagy kongrua-bizottság. 

Mielőtt a két értekezlet lefolyását és eredményét 
jelen századbeli egyházi történelmünk aktái közé beiktat-
nók, az ügy további fejlődésére való tekintetből is czél-
szerűnek látszik az ügy anteaktáira is egy futó pillan-
tást vetni. 

Napilapjaink közöl figyelemre méltó munkát szen-
telt a kongrua-ügy múltjának és jelen állásának a 
„Hazánk" ! Némely állításaihoz sok szó férne, kivált pedig 
ahhoz az igyekezetéhez, melylyel a kongrua-ügy elhanya-
golásának ódiumát egészen az „egyház" s főleg „az ér-
deklett főpapság" nyakába igyekszik varrni. Egyéb adatai-
ban eléggé hű ésvkellő tájékozást nyújt, azért itt főbb 
részleteiben átvesszük a hozzászólás javarészét, a mint 
következik : 

„Ezelőtt 150 évvel a papi kongruát az 1733. márcz. 
7-iki királyi rezoluczió 150 forintban állapította meg. 
Mária Terézia idejében már annyira megváltoztak a köz-
gazdasági viszonyok, hogy az uj plébániák alapítását az 
1770. junius 2-iki kir. rezoluczió 300 írt évi jövedelem 
minimumához kötötte. Később II. József császár még 
részletesebben szabályozta a kongruát, s a 300 frt jöve-
delmet az uj plébániákra nézve biztosítani kívánta. Az 
alsópapság helyzetének javitását végre a törvényhozás 
is megkisérlette s az 1790/1-iki 67. t.-cz. által egy orszá-
gos bizottságot küldött ki, hogy ez ügyben javaslatot 
terjesszen elő. E bizottság Mitterpacher Dániel püspök 
indítványára a 400 frt minimumot fogadta el s a hiányzó 
szükségletek fedezését a vallásalapra hárította. Minthogy 

azonban e terhet a vallásalap nem birta meg, a kongrua-
rendezés ügyét is elhalasztották. 

Végre hosszas vajúdás után az 1827: 8. t.-cz. ki-
mondotta, hogy az alsópapság állásának és a helyi vi-
szonyoknak megfelelő ellátásban részesüljön. Igy lőn azután 
a kongrua 315 frtban megállapítva, melyet a vallásalap 
köteles kiegészíteni. 

A mai lelkészi jövedelem minimuma tehát jelenleg 
315 frt, a segédlelkészé pedig 210 frt. Hogy ebből a 
jövedelemből akadémikus képzettséggel biró osztálynak 
a mai viszonyok között megélni nem lehet, azt bizonyí-
tani is fölösleges. Hiszen a tanítói fizetés kongruája is 
400 frt, s még ezt az összeget is csak a pénzügyi viszo-
nyok nyomottságára való tekintettel fogadta el a ház, a 
600 frtos inditványnyal szemben. 

Nincs ország a kontinensen, a hol a papi hivatal 
jövedelme oly alacsonyra szállított minimumhoz volna kötve, 
mint éppen hazánkbau. Alig egy évtizeddel ezelőtt ren-
dezték a papi kongruát a Lajtán tul s bár a minimum 
megállapítása egyes tartományok szükségletei és közgaz-
dasági viszonyai szerint váltakozik, de azért még a leg-
szegényebb dalmát vidékeken is magasabbra szabták a 
kongruát. Bécsben 1800 frt a kongrua. A Bécs körül 
fekvő I. osztályú városokban 1200, a II. osztályuakban 
pedig 1000 frt. A vidéki helyek I. osztályzatában 800, a 
II-ikban 700. Még Galicziában és Bukovinában is 1200 
frtttól 600-ig váltakozik a minimum. Sőt Dalmácziában 
is 800 írttól 450-ig, a legkisebb segédlelkészi kongrua 
pedig 250 írt. 

Badenben 1882-ben szabályozták a kongruát. A mi-
nimum 2200 márkától 1600 márkáig terjed. A segéd-
lelkészekké 800 márka. Bajorországban már 1872-ben 
fölemelték a plébánosok illetményét 700 frtról 900 frtra. 
Poroszországban a kongrua legkevesebb 400 tallér. 

Sőt hazánkban is történtek intézkedések a görög-
keleti egy házban és a dunamelléki református egyházkerület-
ben. A legmagasabb I. osztályú díjazás a református ke-
rületben 2000—1600 frtig terjed. A II. osztály 1400— 
1200-ig. A III-ik 1100—1000-ig; a IV. 900—600 frtig. 
A legkisebb és legszegényebb egyházkerület is köteles 
azonban 400 frt minimumot biztosítani. 

*) „Nil magis diligit Deus in hoc mundo quam libertatem Ecclesiae suae." S. Anseimus. 
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Csodálatos, hogy éppen a katholikus egyház lel- . 
készei vannak, hazánk némely vidékein, a legsilányabban 
dijazva. A dus javadalmakkal ellátott főpapság mellett 
nem vesszük észre a felsővidéki kiéhezett, nyomorral 
küzdő alpapságot, s főleg a családos görög-katholikus 
papságot, a kik 50—60 frt fizetésükkel az éhenhalással 
küzdenek s csak ugy képesek megélni, hogy a vallás-
alap a 315 frtos papikongrua kiegészitéséhez évenként 
470 ezer forinttal járul. 

A nagy közönség annyira megszokta a katholikus 
egyház helyzetét a főpapi javadalmak és a rendezett 
plébániák szemüvegén keresztül tekinteni, hogy a nyo-
morral küzdő katholikus lelkész tipusa előtte ismeretlen 
és hihetetlen fogalom. Nem látja meg a vakitó fény miatt 
a sötét árnyékot, a bibor és selyem palástok mögött az 
elfakult, rongyos reverendát. Csodálkozva tekint erre az 
előtte idegen kérdésre s a papi kongrua szabályozását nem 
tartja megokolt szükségnek, mert nem ismeri a felső-
vidéki éhező papságot. 

Pedig ha az egyházi reformok életbeléptetésével az 
anyakönyvvezetési és esketési stóla 40—50 frtra rugó 
jövedelmét kárpótlás nélkül vesszük a szegényebb java-
dalmu lelkészektől el, csak a szocziális nyomor tényezőit 
szaporitottuk, s némely mostoha vidéken azt a szegény 
alsópapságot egyenesen a kihalási étatba helyezzük. Mert 
ha 315 frt jövedelem mellől 50 frt mellékjövedelmet el-
veszünk, aránylag jobban megfogja érezni az az illető a 
hiányt, mintha 3000 frtból 500 frtot vonunk le. Itt a 
fölösleget redukáljuk, amott már az életszükségletek nél-
külözhetetlen föltételét támadjuk meg. 

A katholikus egyház egy évszázad óta nemcsak, 
hogy a fizetési minimumot nem módosította a kor vál-
tozó viszonyaihoz és emelkedő életszükségleteihez, hanem 
még a kongrua-alap megteremtésére sem tette meg a 
kezdeményező lépést. A század eleje óta nem javította 
szegényebb sorsú papjainak helyzetét,*) s a mi a papi 
javadalmak anyagi változásának terén történt, az csak a 
régi] kongrua értékét csökkentette. A papitized, a robot 
eltörlése, a kötelező állami terhek viselése, az adó-
mentesség megszűnése, a kegyúri teherviselés ridegebb 
alkalmazása, a misepénzek csökkenése nemcsak nem ja-
vította, hanem határozottan apasztotta a lelkészi jövedel-
met. Az 1836: 6. t.-cz. 3. §-a pedig hiában rendeli el a 
papi telekhez való legelő kihasitását, mert a tagosítás 
hazánk némely vidékein még most sincs keresztülvive. 
Sőt az 1853. márczius 2-án kelt úrbéri kárpótlás is csak 
ott nyújt anyagi előnyöket, a hol azelőtt a plébániának 
meg volt a faizási joga. 

Ha még ehhez hozzászámítjuk az egyenértéki adó 
terheit, könnyen beláthatjuk, hogy a feudális társadalom 
átalakulása nemcsak, hogy kellő kárpótlást nem nyújtott 
az alsópapságnak, hanem sok helyen egyenesen megél-
hetési feltételeiben támadta meg." 

Egy következő czikkben aztán a nevezett lap igy 
folytatja : 

„A kongrua-ügvben megindult rendezkedési munká-
latok kezdete szorosan összefügg a Lajtán tuli kongrua-

*) Ez már durva igazságtalanság igy odavetve. Homlok-
egyenest ellenkezik a valósággal. A szeric. 

mozgalmakkal. Mert alig, hogy az osztrák törvényhozás 
letárgyalta a lelkészi kongruát, Trefort Ágoston nálunk is 
felvetette e kérdést. A kezdeményező lépést tehát a kul-
tuszminiszter inicziálta, midőn 1885. márczius 26-án 666 
elnöki szám alatt felhívást intézett a katholikus püspöki 
karhoz, hogy a kongrua-rendezés ügyében kikérje véle-
ményüket. 

E felhívásra összejött a püspöki kar és Simor János 
elnöklete alatt tanácskozott. A püspöki konferenczia ha-
tározatát 1885. április 29-én közölte a herczegprimás a 
miniszterrel. A főpapság megállapodása pedig lényegileg 
a következő : „A püspöki kar örömét fejezi ki, hogy a 
magyar kultuszminiszter a szorult anyagi viszonyok kö-
zött élő lelkészek felsegélyezését szükségesnek tartja. Az 
eszmét helyeslik, s szívesen ajánlják fel közreműkö-
désüket." 

E felterjesztést követte nem sokára a görög-katho-
likus püspököknek külön kérvénye, mely a kongrua-ren-
dezését a görög katholikus papságra is kiterjesztetni kéri. 

Miután a rendezés szükségességét a püspöki kar is 
elvben elfogadta és helyesnek találta, a miniszter megje-
lölte a fő elveket, a melyek alapján a rendezésnek meg-
indulni kell. E főelvek pedig két sarokkérdésben nyu-
gosznak : 

először: meg kell határozni, mi a szükséglet; 
másodszor : ki kell jelölni, hogy a hiány minő alapból 

fedezendő ? ! 
A szükséglet kimutatását csak a jövedelmek össze-

írása után lehetett teljesíteni. Ez a legelső lépés, a mely 
a kongrua-rendezésnek szükséges és alapvető munkálata. 

A miniszter 1885. deczember 16-án ujolag meg is 
kereste a püspöki kart, hogy a javadalmak összeírása 
végett jelöljenek ki megbízottakat. Egyúttal felkérte a 
belügyi, igazságügyi és pénzügyi minisztériumokat, hogy 
a kultuszminiszter kiküldöttjével egyetértve a püspöki 
megbízottakkal együtt beszéljék meg az összeírás módo-
zatait. Ez volt az előkészítő vegyes bizottság, a melyben 
a főpapság Haynald, Samassa és Schlauch püspököket 
küldötte ki. 

Az összeírás módjára nézve a vegyesbizottságban 
eltérő nézetek merültek fel. A miniszteri megbizottak kö-
zül JBoncz Ferencz előadó az összeírást egyházi és közigaz-
gatási hatóságok által akarta teljesíteni, a kik minden 
plébániában a jövedelmet a helyszínén nyomoznák ki. Az 
összeírás felülvizsgálatára pedig központi bizottságot ren-
delnének ki. Ezzel szemben az egri érsek a lelkészeknek 
önvallomását is elégségesnek tartotta. A törvényhatósági 
és egyházi tagokból álló vegyesbizottság csak a felül-
vizsgálatra szorítkoznék. A miniszteri és püspöki kikül-
döttek vegyesbizottsága pedig harmadfokban döntene a 
jövedelmi bevallások fölött. 

Az eltérő álláspontok fölött megegyezni nem tudtak 
A püspöki megbizottak Samassa tervéhez ragaszkodtak ; 
a minisztériumok kiküldöttjei pedig JBoncz előadó javasla-
tát fogadták el az összeírás módozatául. A miniszterhez 
tehát két külön felterjesztést tettek, a melyekről Trefort 
ő felségének jelentést tett. Midőn a korona értesült az 
eltérő álláspontokról, utasította a minisztert, hogy a fő-
papi külön véleményt is terjessze elő. A korona ezután 
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az összeírást a püspöki kar javaslatának értelmében ren-
delte el. 

Végre 1887. márczius 27-én leérkezett ő felsége 
döntése, mely a kongrua tárgyalások megindítását enge-
délyezi, s öt fontos pontnak előzetes megvitatását követeli: 

1. A kegyúri viszony fentartása, szabályozása vagy 
megváltása tisztázandó ; 

2. a községek és hivek különféle adózásairól és 3zol-
gálmányairól, valamint ezeknek személyes vagy birtoki jel-
legéről véleményt kér ; 

3. szabatos és világos határozatokat követel a stóla-
jövedelem és az alapítványok iránt; 

4. a görög-katholikus plébániák szabályozását meg-
vitatás alá bocsátja ; 

5. végül előzetes kérdésképen felveti, hogy kiterjesz-
tessék-e a kongrua-rendezés Erdélyre is, mely esetben az 
erdélyi katholikus statust meghallgatni, s az ott való kü-
lönleges viszonyokat figyelembe venni kell, 

A királyi határozatnak van ezen kívül még egy súly-
pontja. Megengedi, hogy az előkészitő bizottság magát 
kibővitse, s tárgyalásainak eredményét annak idején fel-
sőbb elhatározás alá terjessze. 

A legfelsőbb elhatározás után a miniszter 1887. októ-
ber 18-ára hivta össze a vegyesbizottságot. JBoncz 
Ferenczet újból előadónak választották, s megbizták, hogy 
a királyi leirat öt pontjára véleményt adjon. Javaslatával 
1888. február 13-ára el is készült, de ebben az ülésben a 
püspöki kar megbízottjai nevében Haynald érsek kijelen-
tette, hogy a főpapságtól ujabb felhatalmazásuk nincs, s 
igy a tárgyalásban nem vehetnek részt. 

Az elszakított fonalat Csálcy gróf miniszter vette 
újra föl, s az uj tagokkal bővített vegyesbizottságot 
1890. május 20-ára hivta össze. E bizottság Samassa 
Józsefet elnökévé, Vancsa János metropolitát pedig alel-
nökévé választotta. Egyúttal elhatározták, hogy az előadó 
javaslatát, melyben a királyi leirat öt pontjára válaszol-
nak, a legközelebbi ülés napirendjére tűzik ki. 

Ez a legközelebbi ülés öt hónap múlva jött össze, 
de nem ment be az érdemleges tárgyalásba, hanem a 
minisztert a kongrua-bizottság kibővítésére kérte föl. Csáky 
gróf e kérés teljesítésére ő felsége legmagasabb jóváha-
gyását eszközölte ki. 

Újra öt hónapi halasztás következett. A miniszter a 
tárgyalások folytatására kérte föl az elnöklő Samassát, 
de az egri érsek 1891. márczius 5 iki válaszában kijelen-
tette, hogy a primási szék üresedésére való tekintettel a 
tárgyalásokat nem folytathatja. 

Időközben ki lett nevezve az uj primás is, de a 
kongrua-bizottság évek hosszú soráig nem jött össze . , .*) 

Tény azonban, hogy ő felsége utasítása mai napig 
is fennáll, s a kitűzött öt pontra a vegyesbizottság vála-
szát várja. E királyi határozat annyi tiszteletet minden-
esetre megkövetel, hogy azt agyonhallgatni, vagy megke-
rülni a vegyeshizottságnak nem szabad. 

*) Itt a czikkelyek irója találgatja a mulasztás okait és ténye-
zőit, melyek közt az is szerepel, hogy a kormány állítólag előter-
jesztést tett volna ő felségéhez az iránt, hogy „engedélyét vonja 
vissza, s a kongrua szabályozását jobb időkre halasszák." 

A szerk. 

A kongrua munkálatok lassú fejlődése végre arra 
inditotta a püspöki kart, hogy a vegyesbizottság mellő-
zésével*) maga vegye a kezébe az alsópapság felsegélye-
zését. A primás azért megkérte ő felségét, hogy engedje meg a 
püspöki karnak, hogy az ideiglenes gyors segély biztosítása 
végett a saját hatáskörükben intézkedhessenek. Igy kelet-
kezett a vegyesbizottsággal parallel egy másik bizottság, 
melyben a püspöki kar hét világi tagot is beválasztott. 
Ez az ideiglenes segély zőbizottság, mely teljesen külön 
működik s a kongrua ügyének megoldását nem jogi ala-
pon tárgyalja. A végleges rendezéssel a vegyesbizottság 
van megbízva s csak ennek a működése nyújthatja azokat 
a garancziákat, melyeket közjogi viszonyaink az állam 
szempontjából megkövetelnek. 

Az ideiglenes segélyezőbizottság a mult évi január 
17-én tartotta meg első ülését. Itt a vita főleg ama kér-
dés felett indult meg, hogy a kongruát együtt tárgyalják-e 
az autonómiával? Apponyi gróf megkérdezte továbbá a 
prímást, hogy ez a bizottság fel van-e jogosítva a kongrua 
előkészítésére. A primás a bizottságot felvilágosította, 
hogy a 15-ös bizottság végleges, jogi rendezésre nincs 
feljogosítva, csupán az ideiglenes segélynyújtás módozatai 
felett tanácskozhatik. Minthogy pedig az ideiglenes gyors 
segélyt a püspöki kar önkéntesen a saját jövedelméből 
ajánlotta föl, a bizottság világi tagjai az önkéntesen fel-
ajánlott ajándék-segélyezés ügyét tárgyalni nem tartották 
ildomosnak. A püspökök magánadományozásait sem 
megbírálni, sem értekezlet tárgyává tenni nem kívánták. 

A felajánlott püspöki gyors segély alakjára és kivi-
telére nézve magában a püspöki karban is eltérők voltak 
a nézetek. Külön van Császkának, Schlauchnák és Samas-
sának egy-egy javaslata a segélyezés módjára. 

Csúszka érsek a király jóváhagyásával tíz millió köl-
csönt akar a főpapi, káptalani, apátsági és birtokos szer-
zetesi javakra fölvenni amortizáczióra. Ennek évi kamatja 
nyújtaná a kongrua hiány födözetét. 

Schlauch bibornok e tíz milliót jelzálogi teherképpen 
kívánta az emiitett birtokokra kiróni s a javadalmasok 
évenként a kongrua-alapba fizetnék eme összegnek ka-
matját. 

Mig tehát Császka reális kölcsönt akart felvenni, 
addig Schlauch csak tíz milliós tőkének megfelelő évi 
járadékot helyez kilátásba. De ez a segélyezés nem a 
kongrua jogi alapon való végleges rendezése lenne, hanem 
csak sürgős segélyezés. 

A püspöki kar elvben Schlauch álláspontját fogadta 
el s ezt terjesztette az ideiglenesen megalakult 15 ös bi-
zottság értekezlete elé. 

Ezekkel szemben Samassa érsek álláspontja az, hogy 
a főpapi javadalmak a kongruahiány kiegészítésére bir-
tokaránylag fizessék be évenkint a rájuk kirót százalékot." 

Ennyit előzetes tájékoztatás végett, mely után átté-
rünk a f. hó 17-én és 20-án tartott értekezleteknek 
ismertetésére. 

*) Kérem, nem „mellőzésével", hanem „ideiglenes" intézke-
dés végett annak csak megelőzésével. A szerk. 
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A püspökök és más nagy javadaliuasok 
képviselőinek értekezlete. 

— Január 17 én. — 

Az ülésen a biboros herczegprimás megbízásából, 
a ki orvosi rendeletre nem hagyhatta el a szobáját, 
Saniassa József egri érsek elnökölt, aki hosszabb beszéd-
ben ismertette a kongrua-ügy történetét. 

Az ülésen az elnöklő érseken kivül Császica György 
kalocsai érsek, Bende Imre nyitrai, Zalka János győri, 
Schopper György rozsnyói, Firczák Gyula munkácsi, 
Szmrecsányi Pál szepesi, Mihályi Viktor lugosi, Dulánszky 
Nándor pécsi, Hidassy Kornél szombathelyi, Vályi János 
eperjesi, Bimely Károly beszterczebányai, Meszlényi Gyula 
szatmári, báró Hornig Károly veszprémi, Desseívffy Sándor 
csanádi, Steiner Fülöp székesfehérvári püspökök, Fehér 
Ipoly pannonhalmi főapát jelentek meg. 

A káptalanok képviseletében Bajner Lajos eszter-
gomi, Párvy Sándor egri, Városy Gyula kalocsai, Badnai 
Farkas nagyváradi, Holdházy János győri, Szeifricz István 
pécsi, Podváczky István rozsnyói, Jung János váczi, Fábián 
Sándor gyulafehérvári, Kemenes Ferencz veszprémi, dr. 
Beichnovszky Pál szepesi, Baurán Ágost nagyváradi görög-
katholikus, Spéth Pál csanádi, Fehér Manó munkácsi 
görög-katholikus, Czeizel Gábor nyitrai, Medveczky Ede 
kassai, Ürge József pozsonyi kanonokok voltak az érte-
kezleten. Ott voltak még : Seyivald a magyarországi 
jezsuiták provincziálisa, Lévay Imre a piaristák rendfőnöke, 
gróf Széchényi Miklós jáki és Vajda Ödön zirci apát. 

Elmaradásukat kimentették : Schlauch Lőrincz kar-
dinális nagyváradi püpök, Bubics Zsigmond kassai, Bönhart 
Ferencz erdélyi püspökök, Pável Mihály nagyváradi görög-
katholikus püspök, Kunz Adolf csornai prépost, Batinovics 
Gábor czimzetes püspök. 

A szamosujvári görög-katholikus káptalan az érte-
kezletre nem küldött képviselőt. Kijelentette ugyanis, hogy 
nincsen annyi jövedelme, hogy a kongruához méltóan 
hozzájáruljon. Kivüle azonban az értekezleten az ország 
valamenuyi káptalanjának volt képviselője. 

Tiz órakor nyitotta meg Samassa József egri érsek 
a konferencziát. Megnyitó beszéde, amelyben a kongrua-
rendezés kérdésének genezisét, fejlődésének egész történe-
tét bőséges studiumok alapján ismertette, nagyszabású 
történelmi tanulmány, amelynek előadása két óra hosszat 
tartott. Fájdalommal konstatálta, hogy noha már a 
deczemberi püspöki konferenczia megsürgette a kongruára 
szavazó plébániák összeírását, ez a konskripczió máig sem 
történt meg. A maga részéről azt tartja, hogy a segélyezés 
ügyét ugy intézhetnék el legjobban, ha a püspökségek és 
káptalanok jövedelmeit ugy adóztatnák meg, hogy azok, 
akiknek jövedelme ötvenezer forintra rug, a jövedelmük 
öt százalékát, akiké százezer forint, a jövedelem tiz száza-
lékát, akiké százötvenezer forint, tizenöt százalékát, akiké 
pedig ennél is nagyobb, jövedelmük husz százalékát 
fizessék. 

Az elnöklő érsek beszédét általános helyesléssel fo-
gadták. 

Meszlényi Gyula szatmári püspök elfogadja az egri 
érsek ajánlatát, de szükségesnek mondja, hogy addig is, amig 

az összeírások megtörténnek és alapjukon a kongrua-
ügyet rendeznék, az egyes püspökök és káptalanok a 
szeretet igéit megfogadva, a maguk jövedelméből segítsenek 
szegényebb paróchiákon. 

Hidassy Kornél szombathelyi püspök kijelenti, hogy 
nagy örömmel csatlakozik az előtte felszólaló véleményé-
hez, mert maga is azt tartja legjobbnak, ha a püspök-
ségek a segélyezést a magok hatáskörében intézik el. 

Az indítványt azonban nem mondhatták ki határo-
zatnak, mert a legszegényebb plébániák rendesen a sze-
gényebb egyházmegyékben vannak, már pedig ezeknek 
püspökei nem igen vállalhatják kötelezőleg el a paróchiák 
segélyezését. 

Az értekezlet Szmrecsányi Pál szepesi püspök indít-
ványára elhatározta, hogy bevárja a kongrua-rendezése 
dolgában kinevezett vegyesbizottság elhatározását, illető-
leg újból megsürgeti a kultuszminisztériumnál a segélye-
zésre szoruló paróchiáknak, valamint a püspökségek és 
káptalanok jövedelmének pontos összeírását. 

Fehér Ipoly pannonhalmi főapát az értekezletet arra 
kérte, hogy a szerzetes- és tanitórendeket, amelyek amúgy 
is közoktatási czélokra fordítják jövedelmeiket, a kongruá-
hoz való hozzájárulás kötelezettsége alul mentse föl. Ezt 
a kérelmet a szerzetesrendeknek többi képviselői támo-
gatták, a konferenczia azonban nem fogadta el.*) 

Az értekezlet még elhatározta, hogy ha a kongrua 
ügyében a kultuszminisztériumba összehívott országos 
értekezlet meghozza majd határozatait, a püspöki kon-
ferencziát alkalmas időben ismét egybehivják. 

A tanácskozás délután négyedfél órakor ért véget. 

Az országos kongrua bizottság első ülése 
— Január 20-án. — 

A mindkét szertartású katholikus alpapság anyagi 
helyzetének javítása czéljából ő felsége által kinevezett 
országos kongrua-bizottság a kitűzött napon délelőtt tiz 
órakor tartotta első ülését a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium tanácstermében. Az ülésen a bizottsági tagok 
nagy része megjelent, többen azonban, köztük Schlauch 
Lőrincz nagyváradi biboros püspök és Pável Mihály 
nagyváradi görög-katholikus püspök, kimentették elmara-
dásukat. 

Az ülésen Samassa József egri érsek elnökölt. Az 
előadó Boncz Ferencz ny. min. tanácsos és közalapítványi 
igazgató volt, mig a jegyzői tisztet Jeszenszky Béla báró 
min. fogalmazó töltötte be. Az ülésen jelen voltak : 
Zichy Nándor gróf, Budnyánszky József báró főrendiházi 
tag, Gajzágó Salamon nyug. főszámszéki elnök, Szápáry 
Géza gróf, Pallavicini Ede őrgróf, Apponyi Albert gróf, 
Németh Péter kúriai biró, Fenyvessy Ferencz, Horánszky 
Nándor orsz. képviselők, továbbá Neppel Ferencz, Timon 
Ákos egyet, tanár, Spett Vincze, Bossányi László és 
Unger Alajos, Szalay Imre, Tószt Gyula miniszteri taná-
csosok s Ivánkovics János osztálytanácsos a kultuszmi-
nisztérium, Bászló Zsigmond min. tanácsos az igazságügy-
minisztérium, Angyal Jószef kir. kincstári jogügyigazgató 

*) Minek következtében a szerzetesrendek főnökei mentes-
ségök érdekében további lépéseket inditottak meg. A szerte. 
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és Tonházy Gyula kir. kincstári jogtanácsos a pénzügy-
minisztérium képviseletében. 

Elnök melegen üdvözölvén a bizottsági tagokat az 
ülést megnyitottnak nyilvánítja. Majd ezután áttér a 
kongrua-rendezés történetének tüzetes ismertetésére, Trefort 
első rendelkezésétől kezdve a mai napig. Nagy alapos-
sággal és szakértelemmel fejtette ki az eddigi kezdemé-
nyezések sikertelenségét, míg nem elvégre annyi ingado-
zás után most az illetékes tényezők a helyes útra tértek, 
a mely nem lehet más, mint az, melyet ő felségének 
1887. márczius 22-én kiadott rezolucziója kijelölt. Ki-
mutatta, hogy a most összegyűlt bizottság az idézett, 
illetve felolvasott királyi leirat alapján áll. E leiratban 
szorosan körvonalozva van a bizottság feladata és hatás-
köre, sőt működésének sorrendje, a mely szerint első 
sorban a kongrua-rendezéssel összefüggő fontos kérdések, 
a minő a kegyuraság, a párbér, a stóla-dijak stb. rende-
zésd oldandók meg és csak azután írassanak össze a lel-
készi jövedelmek a bizottság által megállapított alapelvek 
szerint. 

A kimerítő elnöki előterjesztéssel kapcsolatosan fel-
hívta a bizottságot arra is, hogy az eddigi alelnöknek, 
Vancsa érsek elhalálozása következtében e tisztet a király 
által meghívottak egyikének megválasztása által töltse be. 
A bizottság egyhangúlag Zichy Nándor grófot kiáltotta 
ki alelnöknek. 

Az ügy érdemére nézve megindult tárgyalás során 
Horánszky] Nándor utalt arra, hogy a bizottság munká-
latainak sikeres végzésére okvetlen szükségesnek mutat-
kozik, hogy egyidejűleg a bizottság a lelkészi, sőt a főpapi 
jövedelmek összeírásáról is gondoskodjék. 

Timon Ákos) dr. erre a királyi leiratban megállapí-
tott sorrenddel szkmben határozott állást foglal a mellett, 
hogy a bizottság első sorban gondoskodjék az iránt, hogy 
a lelkészi jövedelmek összeírása egységes elvek alapján, 
lehetőleg tökéletes összeirási formák mellett minél előbb 
eszközölhető legyen. Kifejtette tüzetesen, hogy a királyi 
leiratban foglalt nagyfontosságú kérdések, különösen a 
párbér és a stóla-dijak rendezése, a gör.-kath. plébániák 
szabályozása csak ilyen hiteles és lehetőleg megbízható 
összeírások alapján oldhatók meg véglegesen. 

Végül indítványozta, hogy a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter kéressék fel, hogy eszközölje ki minél 
előbb ő felsége beleegyezését arra nézve, hogy a bizott-
ság a lelkészi és főpapi jövedelmek összeírása tekintetében 
a leiratban előirt kérdések végleges megoldása előtt in-
tézkedhessék, illetve határozatokat hozhasson. 

Az elnöklő érsek ez álláspontot magáévá tevén, 
azzal egészítette ki, hogy addig is, míg a királyi bele-
egyezés leérkezik, a bizottság mindkét irányban működ-
jek, ugy a kongrua-ügy rendezésével kapcsolatos kérdések, 
mint a lelkészek jövedelmi összeírására vonatkozó elő-
munkálatok tanulmányozásával. 

Ez indítvány egyhangúlag elfogadtatván, a lelkészi 
és főpapi jövedelmek összeirási módozatainak tanulmá-
nyozása és megállapítása végett az egri érsek elnöklete 
alatt nyolcz tagu albizottság küldetett ki. 

Ez albizottság tagjaiul megválasztattak : JBoncz 
Ferencz, Fenyvessy Ferencz, Gajzágó Salamon, Horánszky 
Nándor, Rudnyászky József b., Timon Ákos és Zichy 
Nándor gróf. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Beszterczebánya. Püspöki szózat a főpásztor ok kö-

zös pásztorleveléhez bevezetésül : 
I)r Carolus Rirnely, 

Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Neosoliensis. 

Fratres et Filii in Christo dilectissimi! 
Ingravescente ultra terminum justi potentia status 

civilis, convelli cernimus decursu saeculorum jura eccle-
siae, quae tarnen conscientiam hominum a teneris lege 
Dei moderatur, libertatemque tuetur fini hominis lege 
naturali destinato conformiter agendi, sicque firmissima 
continuo praebet adminicula, moratos, pacificosque subdi-
tos efformandi. 

Falsa attamen libertatis, omnia exaequantis princi-
pia, quae nostris praecipue temporibus agitant moderato-
res populorum, gubernacula, spreto Deo, nomine et 
auctoritate fluctuantis voluntatis populi incerta manu 
tenentes, stimulant eos, ut omnia pertentent quo ceptam 
semel quoquo modo potestatis auctoritatem retineant, 
falsisque continuo demulceant populum promissionibus, 
causam autem Dei, imbecillorum solum esse conclamitent, 
pacem, quam liberális doctrinae asseclae in sola libertatis 
aequalitate reponunt, conturbent, non advertentes turmam 
quae moderatores hos populorum theoria libertatis obcae-
catos presso sequitur pede, et quae communibus de liber-
tate vulgatis phrasibus minime amplius contenta, indivi-
dualem, absque juris alterius respectu quidquid agendi 
libertatem requirit, eaque pleno haustu frui desiderat 
spoliata caelo, nec ultra terminos vitae aliud quid amplius, 
aut noscens, aut anhaelans, aut reverens, aut timens. 

Quanta discrimina e talibus doctrinae liberális prin-
cipiis in ecclesiam, et pátriám, inque totum genus humá-
num diffluant, dicere superfluum est hodie, dum vivis 
cernimus oculis, patriam nostram improba manu in dubia 
luce praetensae * libertatis, ac culturae raptari, ut relicta 
patrum fide, Deique religione, pares fieremus nationibus, 
quas libertás et cultura ut praetenditur in altum evexit, 
quae tarnen coram invalescentibus Dei, omnisque auctori-
tatis contemptoribus, ultimum salutis remedium, ut pro-
priis videmus oculis, ab armata manu vigilum securitatis 
trepide exspectant, incasso quidem conatu, nam arma, 
legesque mere poenales nunquam salvarunt, nunquam 
tutatae sunt sufficienter rempublicam, quam conscientia 
solum reddit securam subditorum a teneris legi Dei at-
temperata in sinu familiarum, et sacramento fidei munita 
in pectoribus hominum. 

Defluxus horum principiorum liberalium coram ocu-
lis nostris in lege rogata de contractu matrimoniali, aliis-
que rectae fidei et prosperitati regni adversis legibus, 
quae "omnibus, qui christiano nomine censentur melioribus 
patriae civibus ominosae nimis sunt, diu jam agitabat 
pectora eorum, quibus Christi ecclesia, ejusque instituta 
salutis, seu sacramenta cordi erant, et qui non modica 
tenebantur anxietate ob soporem, qui pastoribus ecclesiae 
insidere quasi videbatur in conspectu tanti periculi immi-
nentis ; ast quantopere vigilantissimo semper Antistites 
fuerint animo, quantopere ad extrema patientiae, et ca-
ritatis progressi fuerint limina, norunt ii quorum opera 
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agebatur causa ecclesiae adeo inimica. docentque litterae 
pastorales sollicitudine et caritate plenae, quae collectis 
patrum ecclesiae hungaricae, Episcoporum votis alloquun-
tur Vos, ad fiduciam, et standum firmiter in fide provo-
cantes Vos et fideles curae Vestrae concreditos, et quas 
dum his •/. adjungo, comprecor et cohortor Vos in Do-
mino, ut eas prompto animo suscipiatis, fidelique populo, 
sermone ejus Vulgari ex ambone fideliter, et zelanter ex-
ponatis, Deumque una Nobiscum oretis ut nos non dese-
rat, imo auxilio nobis assistat. 

Nyitra. Püspöki bevezető a főpásztorok közös pász-
torleveléhez : 

Excelsus Episcoporum Hungáriáé Chorus perspecto 
ac prae oculis habito eo, quae et quanta ex introductione 
legum sic dictarum politico - ecclesiasticarum in rem 
Ecclesiae ac Religionis catholicae, sanctaque illius insti-
tuta, in societatem humanam. et per hoc in ipsam etiam 
rempublicam progeneranda sint mala : servatis Budapestini 
a die 30-a Novembris ad 7-am huius mensis Conferentiis, 
posteaquam omnia, quae adversus introductionem harum 
legum Excelso Episcoporum Choro agenda visa sunt, imo 
hactenus tentata et competentibus locis acta faerunt, 
optato effectu caruerunt, ne in arduis his circumstantiis, 
et signanter tarn impropitiis ac inimicis pro Ecclesia 
Catholica temporibus, fidelis populus a parte suorum 
Episcoporum omni circa haec destituatur institutione, 
suorumque Pastorum careat instructione ; in iisdem Con-
ferentiis communi consensu votis et labore éditas, omni-
umque subscriptione robaratas pastorales literas ad univer-
sum fidelem populum Hungáriáé dimittendas determinavit, 
quo eundem populum ad mala ex his legibus politico 
ecclesiasticis sive religionariis, — si easdem Regimini 
introduci, et sanctionem illarum impetrare successerit, — 
in Ecclesiam catholicam, in ipsam rempublicam et socie-
tatem humanam promanantia tempestive attentum reddat, 
ad id, si et in quantum fieri adhuc posset, praepediendum, 
ad rectam Jesu Christi fidem, Illiusque Sanctae Ecclesiae 
leges et salutaria principia et instituta firmiter manute-
nenda, demum ad unionem cum Sancta Sede Romana, et 
cum suis Episcopis qua animarum suarum Pastoribus in 
omnibus quae Dei sunt servandam, et per hoc etiam ad 
caram nostram patriam sincero ac vero et infucato amore 
diligendam provocet; dum enim harum legum introdu-
ction! adversamur, consideratis malis sequelis ex his legi-
bus in Regnum nostrum promanaturis, nihil aliud, nisi 
nostram veram in patriam dilectionem profitemur. 

Praememoratas igitur Pastorales literas lingua hun-
garica concinoatas, pro singula parochia et quidem in 
pluribus exemplis penes praesentes transponendo, simul 
significo : Excelsum Episcoporum Chorum in eocoaluisse: 
ut Pastorales hae literae die 6 a Januarii affuturi anni 
seu festo Epiphaniae ubique in Ecclesiis parochialibus 
lingua vernacula publicentur ac per DD. Curatos fideli 
populo perlegantur, imo easdem il lis, qui tales legere 
voluerint, etiam communicent, et in quantum necessarium 
censuerint. vitata tarnen omni veritati invisa vehementi 
exacerbatione, sed gravitati sacerdotali convenienti mo-
destia et prudenti zelo explicent. Deum vero, qui est 

auctor pacis, gratiae et spei ac omnis boni, assiduis pre-
cibus cum fideli populo exorent: ut eorum, qui circa has 
leges aucturi sunt, corda emolliat, mentesque illuminet, 
omniaque a nobis mala clementer avertat. Hodie natus 
Salvator mundi, Deus pacis et dilectionis sit cum omni-
bus nobis Amen ! 

Datum Nitriae die 25-a Decembris 1893. 
Emericus m. p. 

Episcopus. 

Szepesi egyházmegye. Főpásztori szózat Magyar-
ország püspökeinek együttes főpásztori levele kíséretében. — 

Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi ! 
Quam gravia sint mala, quae Ecclesiae salutique fidelium 

hisce nunquatn satis lugendis temporibus in patria nostra 
imminent et in dies increbescunt, Vos profecto haud latet 
Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi. Postquam enim 
omnes reclamationes omnesque conatus ad recuperandam 
pacem quatuor adhinc annos turbatam irritae fuerunt, 
nunc eum in locum adductae res iam sunt, ut pertime-
scendum sit, ne cum maximo reipublicae et sacrae et 
civilis detrimento a publica regni potestate leges condan-
tur Dei et Ecclesiae legibus adversae, ne, legum eccle-
siasticarum nulla habita ratione, ad iurisdictionem Caesaris 
trahantur quae sunt Dei, ne distrahatur in contrarias 
partes, pugnantibus inter se praeceptis, civis idem et 
c h r i s t i a n u s , e t ne hac ratione contra manifestam Aucto-
ris et naturae et gratiae ordinatonem, de medio tollatur 
mutua ilia inter Sacerdotium et Imperium consiliorum 
societas et concordia, quae rei cum sacrae tum civili 
fausta semper extitit et salutaris.2) 

Equidem notum Vobis est, leges aliquas in comitiis 
regni fuisse rogatas, quae si accipiantur, maximi mo-
ment! res facile ad ultimum discrimen adducentur. Agitur 
quippe in illis praeter alia de libertate sic dicta religio-
nis, quae civitatem pari modo erga varias affectam vult 
habere religiones, ut eodem iure liceat cuique, etsi ab-
iurata fide Christi, aut sequi quam religionem ipse malit, 
aut omnino nullám probet;3) agitur deinde in illis de 
matrimonio sic dicto civili, seu de illa institutione hu-
mana, quae profanando nomen et rem s. Sacramenti, ex-
terno civili actui valorem matrimonii tribuit, quae quasi 
moestam effingendo imaginem felicis eius matrimonii, 
quod — ut ait Tertullianus — Ecclesia conciliât et coo-
firmat oblatio et obsignatum Angeli renunciant, Pater 
rato habet:4) maiestati templorum Surrogat receptaculum 
municipiorum, augusto characteri sacerdotali substituit 
praesentiam publici officialis, ritibus sacris et benedictio-
nibus Ecclesiae aequiparat vocem hominis, qui declarat 
coniunctos esse sponsos, non iam nomine religionis, sed 
nomine legis, quae denique sibi totam arrogando auctori-
tatem regulandi vinculum, statuendi impedimenta, iudi-
candi causas vinculum matrimoniale attinentes, quasi non 
agatur de re omnium nobiliori et sanction, cuivis vulgari 

1) Ss. D. N. Leo XIII. Enc. Imm. Dei. 
2) Greg. XVI. Enc. Mirari vos. 
3) Ss. D. n. Leo XIII. 1. c. 
*) Ad uxor. II. 101. 
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contractui simile et mutabili hominum voluntati obnoxium 
reddit christianum connubium, cuius tarnen tanta est 
dignitas et excellentia, ut religio et lex civilis omnes 
conferre vires in unum deberent ad intactum inviolatum-
que asservandum sacrum matrimonii vinculum, a cuius 
integritate tarn sacrae quam civilis reipublicae salus ne-
cessario pendet. 

In his igitur tantis temporum angustiis tantaque 
animarum pernicie, Praesules Vestri, custodes praepositi 
et speculatores domui Israel, pastoralis sui officii probe 
memores ac de gregis salute vel maxime solliciti, atque 
sibi, uti olim Prophetae, indictum existimantes : Clama ne 
cesses, quasi tuba exalta vocem tuam,5) in unum con-
gregati, omnes unum atque idem sentientes vocem suam 
elevant ad illuminandas mentes et confirmandos animos, 
communes dando ad Vos omnesque fideles suos pastorales 
literas, quarum exempla Vobiscum hisce communico. Volo 
autem, ut eas appropinquante festo Ssmi Nominis Jesu, 
in quo est salus, vita et ressurrectio nostra, in illis omni-
bus ecclesiis, in quibus Sacra peragentur, omisso alio 
quocunque quod tractandum foret argumento, fidelibus 
ex s. suggestu legatis eisque magnum rei momentum 
paucis explicetis, nihil tamen proferendo, quod aut a loci 
sanctitate, aut ab apostolica simplicitate et gravitate sit 
alienum, post Sacrum autem ad implorandam divinam 
clementiam quinque „ Pater noster" et „Ave Maria" 
recitetis. (Vége köv.) 

Németország. Vegyes hirek a német katholikusok 
küzdelmes életéből. — 

Az egyház élete küzdés. A hol nincs küzdés a külső 
ellenségekkel vagy a kinek-kinek lelkében lakozó benső 
ellenséggel, — ott nincsen lelki élete a katholikusoknak, 
ott tespedés, lassú elhalás uralkodik. 

Németországról ez utóbbit legkevésbé lehetne el-
mondani. A mily csendes természetű a német faj, oly 
izzó és kitartó a küzdelmekben. A kisebbségre szorított 
katholikusság mindig talál valamit, a min erejét gyako-
rolhatja, próbálhatja. Es ezek a harczolásban mintaszerű 
német katholikusok nem mulasztják el a küzdelemre hí-
vogató alkalmakat felhasználni. S viszont, az ily alkal-
mak sem szűnnek meg ott sürüen mutatkozni. A protes-
táns „túlsúly" kiméletlenül érezteti erőszakoskodásokra 
hajló velleitásait. Igy aztán a küzdelem állandósul s a 
folyton-folyvást csatározó német katholikusok a világ 
megbámult szellemi athlétáivá izmosulnak, a kik előtt 
még a Bismarckok is Canossába kénytelenek menekülni. 

Ebből a küzdelmes, de dicsőséges életből most két 
örvendetes és egy szomorú, de igen tanulságos esetet ka-
pok ki itten. Az első az, hogy a bajor katholikus cen-
trum-párt határozati javaslatot adott be a párbaj ellen, 
melyben alapos oktatást nyer a királyi febég a trónon, 
mely a párbajokat a katonaságnál „kötelességgé" teszi és 
„elvárja", valamint a tudomány is — a tudomány-egye-
temeken, a hol a tudós tanár urak ölbe tett kezekkel 
nézik a studiosus uraknak gyakran halállal végződő bur-
sikózus „mensur"-jait. Tulajdonképpen a—z-ig következe-

5) Is. 58, 1. 
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tes politikai párt csak egy van a világon : a katholikus 
politikai párt. Bocsánat ! Van még egy másik is. Aman-
nak ellenkezője : az anarchia pártja. Node, gondolom, 
erre csak nem jön gusztusa a tisztességes emberiségnek. 

„Ubi congregati fuerint duo vei très in nomine meo, 
ibi ero in medio eorum," mondja az Ur. Németországban 
vannak kisebb, sőt igen kicsiny államok is. Itt ketten-
hárman az országos képviselők közöl összeállva, már 
számot tevő katholikus pártot tesznek. Például Hassziá-
ban. Itt 1875. ápril 23-ika óta a szerzetes rendek és con-
gregatiók élete meg van bénitva. Sem uj telepitvényt 
alapitaniok, sem uj tagokat felvenniök nem szabad. 

Most. hogy a „hithű" katholikus országos képvise-
lők száma ötre felszaporodott, ezek összeálltak és határo-
zati javaslatot adtak be az emiitett törvény eltörlése iránt. 
Kicsiny a bors, de erős. Az öt katholikus képviselő indo-
kolása is erős. „A katholika egyház, igy szól az indoko-
lás, hitvallásának gyakorlásában az alkotmány értelmében 
szabad. Mi tartozik a hitvallás gyakorlásához, azt csak 
maga az illető egyház vagy ennek feje határozhatja meg 
hitelesen és kötelezőleg. A szerzetesi élet a kath. tan 
szerint kiegészítő része az egyháznak s a katholikus hit-
vallás gyakorlásának kiválóan kedvelt, kiváltságolt s 
fölöttébb ideális módja. A szerzetesi élet szabadsága mel-
lett hivatkoznak még arra is, hogy a kath. szerzetesek 
mintájára alakult más vallású társulatok szabadon mozog-
hatunk. Hivatkozunk az alkotmánynak arra az intézkedé-
sére, a mely szerint Hasszia minden lakosa a törvény 
előtt egyenlő." 

De nemcsak ilyen, más alakban is folytonosan kell 
küzdeni a német katholikusoknak a protestáns erőszakos-
kodás ellen. Igy például éppen e napokban történt a kö-
vetkező eset. „Egy jezsuita pater a társadalmi kérdésről 
akart konferenczia-besze'deket tartani az aacheni sz. Pál-
templomban. Hire ment a dolognak s egyszer csak rend-
őrtiszt jelent meg a katholikus népegyesület elnökénél, 
tudakozódni, hogy ki lesz az a tisztelendő ur, aki azokat 
a konferencziákat fogja tartani. A német katholikusok 
már kitanult emberek; tudják, hogy mikor van joga a 
hatalomnak, mikor nincs arra, hogy őket kérdőre von-
hassa. A kath. népegyesület elnöke körülbelül azt vála-
szolta, hogy — az urnák ahhoz semmi köze. Mi köze is 
van a rendőrségnek ahhoz, hogy ebben vagy abban a 
templomban ki fog prédikálni ? ! Vasárnap délután meg-
jött a páter. A dologról értesülvén megmaradt annál, 
hogy prédikálni fog. Prédikált is még aznap estve. Más-
nap reggel abban a házban, hol a páter szálláson volt, 
megjelent egy közrendőr s azt kérdezte, nincs-e ott egy 
tisztelendő ur beszállva? Nemsokára megjelent egy rend-
őrtiszt, ki jegyzőkönyvet vett fel az esetről s kijelentette 
a páternek, hogy a legközelebbi vonattal el kell utaznia. 
Hiába való volt minden közbenjárás. A hazát — meg 
kellett menteni a rendőrségnek. Bezzeg, mikor dr Rüdt 
atheista járt itt rontani a népet: akkor az „állam" vak 
és süket volt egyszerre." 
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V E G Y E S E K . 
— A kongrua országos rendezése. Az országos kon-

gruabizottság f. hó 22-én tartotta első ülését dr. Samassa 
József egri érsek elnöklete alatt. Az ülésen gróf Zichy 
Nándor, Gajzágó Salamon, Horánszky N., dr. Timon 
Ákos, báró Budnyánszky József és Fenyvessy Ferencz 
voltak jelen. Az albizottság elhatározta, hogy a kongruára 
vonatkozó valamennyi aktát a maga költségén kinyomatja. 
A nagy okmányhalmazt dr. Párvy Sándor egri kanonok 
ismertette. Az érdemleges tárgyalások jövő héten kez-
dődnek. 

— Királyi herczeg pap. Leonrodt eichstädti püs-
pök áldozópappá szentelte fel Miksa herczeget, György 
szász királyi herczeg fiát, a ki az eichstädti világhírű 
papnevelő-intézetben tanult theologiát. 

— Nyomasztó helyzetük van a katholikusoknak Ber-
linben. 200,000-en vannak s plébániatemplomuk nincs 
csak 5, husz pappal. Amerikában és Angolországban a 
katholikusok egészen másképp tudnak magukról gondos-
kodni. Chicagóban például van 609.000 katholikusnak 109 
templom, 1 kathedrális, 382 pap. Londonban 370 pap, 
New-Yorkban pedig már majdnem annyi kath. templom 
van, a mennyi Rómában. 

— A Szent-István-Társulat 1894-ik évi január hó 
25-én délután 4 órakor (Budapesten, Királyi Pál-utcza 13. 
sz. a.) választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Költ-
ségvetés. 2. Folyó ügvek. 

— A mintaszerű katholikus egyetemen, a löwenin, 
mult évben volt 1644 hallgató, karok szerint következő-
leg beosztva: 1. theologiai kar 40; 2. jogi 343; 3. orvosi 
441; 4. filozófiai és szépirodalmi 202; 5. természettudo-
mányi 194; 6. technikaszaki 264; 7. agronomiai 166. 
Hét karu tudomány-egyetem. Ilyet még állam az egész 
világon nem alkotott. 

— A kassai egyházmegyében Szabad Ferencz kápta-
lani nagyprépost, közel 80 éves korára való tekintetből, 
a püspöki helynökségről leköszönt Utódja a püspöki hely-
nökség méltóságában Répászky József apát-kanonok. 

— Egerben Stefanovszky Sándor apát-kanonok az 
ájtatos alapítványok főkáptalani administrátorságáról le-
mondván, helyébe Debreczeni János apát-kanonok lépett. 

— A W o sins zky-Perez el-féle ügy, minden következ-
ményével együtt, bizony jó lett volna ha elmarad vala. 
Az ok Wosinszky esperes ur himezése-hámozása. Most 
már kisült, hogy már a levél is elveszett. Elveszett az 
esperesi akták közöl. A dolog veleje az, hogy Perczel 
Dezső reversalista, mert azt ígérte, hogy mindenben a 
herczegprimással fog tartani. Legjobb mindig az egyenes 
út s az őszinte szó. 

— A sulpitianusok — papneveléssel foglalkozó szer-
zetesrendüek (Société des prêtres de S. Sulpice) —főnökévé M 
Icardutánf. hó 16-án Párisban Monsieur Captier-t választották 
meg, a kinek testvére a communardok keze alatt vérzett 
el. M. Captier 18 év óta volt a sulpitianusok prokurátora 
Rómában. 

— Vagy—vagy! Vagy katholikus sajtóirodát kell fel-
állítani, vagy franczia hetilapot kell kiadni Budapesten a 
külföldnek kath. ügyeinkről való kellő és igaz tájékozása 
végett. Igy a dolog, a mint van, nem maradhat. Az első 
országos katholikus nagygyűlés alkalmából tűnt ki az 
állapot tarthatatlansága. A mit a külföld rólunk a külön-
féle sajtó-irodák után megtud, arra a párisi „L^nivers" 
egyenesen kimondotta, hogy „botrány". Halljuk a franczia 
kath. lap saját szavait: „L'Agence Havas n'a pas donné 
une seule dépêche (egyetlen egy tudósítást sem adott !) 
sur cette manifestation de l'Episcopat et de l'élite de la 
nation hongroise, alors qu'elle a distribué de longs télé-
grammes sur le jubilé littéraire de l'auteur juif (ime, 
hogy ismernek bennünket?) Moritz Jockay (Sic. A zulu-
kafferek jobban tudják magukat ismeretesekké tenni.) 
Cette partialité, absolument scandaleuse au point de ou 
catholique,' s explique par les fait que les correspondants 
hongroisjde V Agence Havas sont des juifs et de francs-maçons. 
Tout ce monde est nécessairement hostile à ce superbe 
réveil des sentiments catholiques en Hongrie". Zsidók és 
szabadkőmivesek kezében van jó hírnevünk a külföld előtt! 
Quousque ? 

— A lepantói ütközet emlékére, a mely tengeri csatá-
ban, 1571. októberben, a pápaság által veszényelt keresztény 
népek 109 hajóból álló hada a muzulmánok 300 hajóból 
álló hadát tönkre verte s ez által Európa Dél-Nyugatát 
a törökök hatalmától megóvta, templomot készülnek épí-
teni Patrasban, a lepantói tengeröböl partján. XIII. Leo 
pápa nagy örömmel fogadta az igyekezet hirét s első 
hallásra apostolid/áldását adta mindazokra, kik e nagy 
emlék létesítésében bármiképp részt fognak venni. Az ügy 
élén Parocchi Lucidus bibornok ő szentsége római viká-
riusa áll, a kihez az adományok is küldendők. Küldhetők 
adományok még szintén Rómába „Via di Torre argentina, 
n. 76.palazzo Simbaldi, Circolo del Immacolata^Concezzione.'1 

További felvilágosítással szívesen szolgál e lap szerkesztője. 

Szerkesztőségi telefon. 

1. A kik néhány szám utánpótlását kérték, egy kis türelem-
mel legyenek még szívesek lenni. Egyszerre osztjuk ki, a hány 
csak jut . 

2. A ki egész évre fizetett elő és tévedésből félévre szóló uj 
czimszalag alat t kapja a lapot, legyen megnyugtatva, mert u j 
czimszalagja már előre ki van nyomtatva a következő félévre is. 

T A R T A L O M . Vezéreszmék es Tanulmanrjok : Az első országos katholikus nagygyűlésnek hatása alat t ! — A kongrua-rendezése i — 

Egyházi Tudósítások : B e s z t e r c z e b á n y a : Püspöki szózat a főpásztorok közös pásztorleveléhez bevezetésül. — N y i t r a : Püspök, 
bevezető a főpásztorok közös pásztorleveléhez. — S z e p e s i e g y h á z m e g y e : Főpásztori szózat Magyarország püspökeinek együttes 

főpásztori levele kíséretében. — N é m e t o r s z á g : Vegyes hirek a Démet katholikusok küzdelmes életéből. — Vegyesek. 

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

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

WST Lapunk mai száma tiz oldalra terjedt. 



Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : : 

szerdán és szombaton. = 
Előfizetési dij : \ 

félévre helyben s posta- § 
küldéssel 5 frt. § 

Szerkesztő lakása : \ 
Budapest, l 

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

küldemény czimzendő. = 

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

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TARSADALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, január 27. 8. I. Félév. 1894 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Jókai és a biblia. — Bizalmi szavazat s csatlakozás. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : 
Az országos katholikus nagygyűlés folytatása. — S z e p e s i e g y h á z m e g y e : Főpásztori szózat Magyarország püspökeinek együttes 
főpásztori levele kíséretében. — Kath. Egyesületi Elet. A Szent-István-Társulat. — Irodalom. Pázmány Péter összes müveinek kiadá-

sáról. — Emlékkönyv. Stb. — Hivatalos. — Vegyesek. 

J ó k a i és a biblia.*) 
Jókainak, ötven éves irói jubileuma alkal-

mával, az általa elmondott beszédei közül leg-
inkább kitűnt azon beszéde, melyet a tisztelgé-
sek után az összes egybegyűltekhez intézett. 
Érdemes tehát, hogy eme beszéddel kissé fog-
lalkozzunk, korántsem kritikai vizketegség- vagy 
gáncsoskodásból, sőt inkább a beszéd szépségé-
nek méltánylásából, de némi észrevételek kísé-
retében. 

Lássuk ennélfogva, mi te t te oly széppé 
Jókainak eme beszédét. 

Jókai, beszéde kezdetén mindjárt a magyart 
dicsőséges nemzetnek nevezi ; a végén pedig, midőn 
azt hivé, hogy ő egy kis nemzetnek az irója, 
most tudja, hogy egy nagy nemzet szolgája. 
Egy nemzet, mely a távol keletről vándorolván 
ide, mint egészen idegen nép, ékelte magát be 
a nyugat népei és nemzetei közé és ta r to t ta 
magát fenn, annyi viszontagság között, egy év-
ezred óta, — már ennélfogva is megérdemli, 
hogy dicsőségesnek és nagynak neveztessék. És 
ha még ehhez a magyar nemzetnek a rég mult 
időkben, az Árpádok, sz. Istvánok, sz. Lászlók, 
Nagy Lajosok, Hunyadiak korában kivivott di-
csőségét veszszük tekintetbe : megkétszereződik 
a magyar nemzet nagyságának és dicsőségének 
a fénye. De kérdem: kinek és minek s minő 

*) Figyelmet, nagy figyelmet kérünk ennek a czik-
kelynek. Egy hegyorom birál meg benne egy másik szel-
lemi hegyormot. Mória hegye vonja felelősségre Garizim 
hegyét. A szerk. 

szellemnek és befolyásnak köszönheti a magyar 
a múltnak eme szerzett nagyságát és dicsősé-
gét ? E kérdésre mindenki megadhatja a feleletet, 
hogy a katholiczizmusnak; ezen kivül akkorában 
egyéb hatásos tényező nem is létezvén hazánk-
ban. Nem t i tkolhat juk el azonban annak beval-
lását sem, hogy már néhány évszázad óta, lát-
szólag előhaladott kultúrája mellet t is, veszt 
fényéből a magyar nemzet szerencse-csillaga. 
Nem lehet ugyan tagadni, hogy a nemzet a 
közel múltban is nagy te t teket vitt végbe, me-
lyeket a hős harczosok vére pecsételt meg. És 
hogy kik voltak a nemzet vértanúi, azt is tud-
juk. De azt is látjuk, hogy az irány, az ut, me-
lyen a nemzet jelenben halad, vagy inkább ra-
gadtatik, egészen ellenkezője a régi iránynak és 
haladásnak, melynek nemzetünk léte megszilár-
dultát, biztos fejlődését és dicsőségét, nagyságát 
egy évezreden á t a jelen időkig köszönheti. 
Pedig ha áll az, a mi rendithetetlen axióma-
ként áll is, hogy országok és nemzetek csakis 
azon alapon fejlődhettek biztosan és szerencsé-
sen tovább, amely alapon és elveken konszolidá-
lódtak, ugy kétszeresen áll és igaz hazánkra és 
nemzetünkre nézve, hogy hazánk és nemzetünk 
is csak azon az alapon és azon elvek nyomán 
prosperálhat a jövőben, a mely alapnak és el-
veknek nem csak eredeti konszolidálását, hanem 
hát százados dicsőségét és nagyságát róbatja 
érdemül fel. Már pedig a történelem nem csu-
pán tanúsága a kornak, hanem utmutatója, 
mestere is a haladásnak és az életnek. 

Igen szépen mondja Jókai, beszédében, hogy 



'76 RELIGIO. 

„azt a nemzetet , mely nem csak gyökerei t verte 
a véráz ta t ta földbe kitéphetetlenül, de sudarával 
is fe lnőt t az örök égbe: azt nem sepri el a szá-
zadok semmi özönvize többé." Jegyezzük jól 
m e g : kiféphetetlenül ! Ám, ha kitépi az ősi gyö-
kereket. amelyek neki lé te t és életet adtak, 
amelyek egy évezreden át t áp lá l t ák és nagyra 
növeltek ; ha sudarát , melylyel az örök égbe 
fe lnőt t , a lapos földre leteríti , bizony nem tudom, 
vájjon özönvizre szükség lesz-e, vagy egy na-
gyobb hóolvadás és el nem viszi e ; — fölteszem 
pedig még, hogy midőn Jóka i azt mondja , hogy 
„a nemzet fe lnőt t sudarával az örök égbe" — 
nem csupán frázis t mondot t , hogy nem csupán 
képzeleti fizikai, vagy poli t ikai emelkedést é r t e t t 
és aka r t é r teni a la t ta , hanem az elméknek és a 
sziveknek, az akara tnak és a cselekedeteknek, a 
társadalmi és államférfiúi elveknek és erények-
nek fölemelkedését az örök égbe, vagyis az örök 
elvek és legtökéletesebb eszmények magaslatáig. 
Igy aztán jöhe t az özönviz. Ott lesz, várni fogja 
a nemzete t Noë mentő bárkája . De midőn a 
nemzet, nem is a nemzet, csupán önző, vak 
vezetői a nemzetnek, el lentétes i rányba terel ik 
a nemze te t : nem tudom, hogyan mondha tá egy 
másik, az államférfiakhoz intézet t beszédében 
ugyanaz a Jókai, hogy a kormány, már t. i. a 
jelenlegi kormány, azaz „a mi kormányunk egy 
év a la t t 50 év m u n k á j á t végezte.4 Ez ugyan 
viszonzásnak, miként magát az ünnepel t maga 
kifejezi, a jubi leumi 50 évre, csinos flosculus, de 
csakis szóvirág, semmivel se több, hogy t. i. kor-
mányunk 50 év munká j á t végezte volna egy év 
a la t t . Dehogy végezte. Egy ezredév művét lerom-
bolni igyekszik csupán. Ámde, aki rombol, az 
nem ép í t : mondá b. é. Simor biboros herczeg-
prim ásunk. 

Jókai, amily szerényen épp oly ékesen hár í t -
ván el magátó l az ünneplést, a dicséretet és 
maga^ztalást : mindezt azon ideálnak tu la jdon í t j a , 
melyet műveiben fen tar tan i mindenkor töreke-
d e t t ; s nyomban azt mondja r e á : „Hiszen Ma-
gyarország ezredéves fennállása is egy ideál." Még 
pedig igen magasztos ideál, k ivál t ha az ezred-
éves tör ténelem nyomán meggondoljuk s meg-
szívleljük azt, hogy kik és minő szellem, miuő 
intézmények t a r t o t t á k fenn a hazát és biztosí-
to t ták , szi lárdí tot ták meg Magyarország ezred-
éves fennállását , és adták meg Magyarország 
ezredéves fennállásának ez eszményi alakot. 

„Ideál a haza", mondja tovább a nap hőse. 

Ámde a haza hazafiakat és polgárokat tételez 
föl, kiknek min t hazafiaknak és polgároknak a 
haza és a haza érdeke mindenek fölöt t i . Külön-
ben puszta föld marad a haza. melynek egy ió 
harmadrésze ugy sem a miénk már. 

„Ideál a vallásNo már ez igen szép egy 
Jóka i tó l , hogy, e kis árva szóval bár. tisztelte 
meg a vallást, ez ideált per eminentiam, az 
ideálok ideálját . De nem fá j e a lelke, hogy ezt 
az ideált épp az a mi kormányunk oly közön-
séges, alávaló prózává lealacsonyítani, megszent-
ségteleníteni törekszik ? 

„Ideál a szabadság." Szépen hangzó szó; de 
beh közel áll egyrészt a szabadsághoz, másrészt 
a zsarnoksághoz, hogy e ket tőről lehet bízvást 
e lmondani : a végletek ér intkeznek. Ezt éppen 
most kormányunk s ellenfeleink részéről bővé-
ben tapasztal juk. A szabadság csak o t t honol, 
ahol az igazság lakik : igazság és szabadság iker-
tes tvérek. A jogokat koníiskálni, az idegen jósá-
got a jog ellenében az erősebbnek hatalmával 
visszatar tani , is teni és emberi természet i tör-
vényt semmibe se venni, sőt lábbal taposni ; 
nem igazság és mindaz, a mi ebből folyik, nem 
szabadság, hanem zsarnokság. A szabadságnak 
második tes tvére az egyenlőség. Az egyiknek a 
szabadsága a másiknak is kell hogy az legyen; 
különben az a legnagyobb igazságtalanság, rész-
rehaj lás és nem szabadság. Es mi hogy vagyunk 
ezzel je lenben? A szabadságnak nincsen privi-
légiuma. 

Igy „ lá t ta-e elevenen, igazán, alakokban és 
t e t t e k b e n megvalósí tva ezt az ideált, a szabad-
ság ideál já t maga e lő t t ; igy adott-e ennek az 
ideálnak kifejezést" ősi, büszkesége a nemzet-
nek? Igy érzet te-e meg és gyakorolja a nemzet-
nek egy önhöz közelálló, a ha ta lmat kezében 
görcsösen szorongató töredéke ezt az ideált, a 
szabadságnak fenséges ideálját ? Különben mi, 
kilencz milliónyi kathol ikus polgárai a hazának 
nagyon köszönjük azt a szabadságot, amelyben 
részel tetünk. Ra j tunk a sor, hogy ezen ideálokért, 
az ünnepel t iró szerint, nevezetesen a kormány 
ál tal meg támado t t kath. szent h i tünkér t , meg-
nyirbál t , megkötö t t és megszorí tot t s többé 
visszaadni nem szándékolt szabadságunkért , s 
ekkép közvetve hazánkér t s hazánk érdekében 
is, ver í téke t s ha kell, vér t is áldozzunk. 

Ideál a koronás király és a nemzet közötti 
szövetség, az a lkotmány, a hűség. Dicső ideál 
valóban a király koronával a fején, kivált ha 
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meggondoljuk s megszívleljük, hogyan j u to t t i 
ahhoz a szép koronához a magyar király, ki 
viselte elsőben és kik u tána majd egy évezreden 
át ezt a szent ereklyét, a koronát s vele járó 
egyéb diszitményeit ; hogy a király az Ur föl-
kent je s hata lmának részese e földön, kiről irva 
van: Fölkentjeimet ne bántsá tok; imádkozzatok 
érte alatvalók, félre ne vezessétek tanácsadók ! 
Hűség, e szép ideál, a királynak, melyet a ko-
ronázási eskü viszonlagosan involvál és megkö-
vetel az a la t tvalóktól ; hűség az a lkotmánynak 
is, e sajátos ideálunknak, hisz magunk alkottuk. 

„Ideál minálunk a nő s vele együtt a csa-
ládi élet". Jól mondja az ünnepelt, hogy miná-
lunk: mivelhogy a nő nem mindenüt t ideál. 
Nevezetesen a chinai nagy birodalomban, ahol a 
nőnek a szoba valamelyik szögletében kell ma-
gát gyermekeivel együtt meghúznia, mig a férj 
és apa egymaga az asztalnál ül és min t egy zsar-
nok kényúr kényelmesen eszik s az ételmaradé-
k o t aztán nejének és gyermekeinek oda adja, 
oda dobja. S mi te t te ideállá minálunk a nőt? 
Nem szükséges mondanom. Ezt a női ideált s 
vele a családi életet, mint szintén ideált, tá-
madja meg nálunk éppen most a mi kormá-
nyunk. Miben nyilvánul kiváltképen a ker. kath. 
nő ideálja minálunk? Ker. kath. felfogás és való-
ság szerint, a szentírás s ennélfogva isteni ki-
nyilatkoztatás értelmében, a nő egy test, egy 
sziv S egy lénynyé válik hitestársával, férjével, 
minélfogva már nem ket ten vannak, mondja az 
írás, hanem egyek, olyannyira, hogy midőn a férj 
feleségét szereti, az irás szerint, önnön magát 
szereti; ugyanazért nem is válhatnak el egy-
mástól, csakis a halálbau. És hogy teljes, mi 
több: mennyei legyen ez az ideál, kijelentvén az 
Üdvözítő, hogy a férj és nőnek a házasság által 
való egyesülése oly szoros és benső, a mily szo-
ros és benső az ő saját egyesülése az általa 
alapí tot t anyaszentegyházzal : a házasságot szent-
ség méltóságára emelte. A gyermekeknek a nő, 
az anya, első sorban nevelője, úgyszólván házi 
papja ; ki az apával együtt a hazának hasznos 
polgáraivá, az örök hazának, az égnek pedig 
örököseivé tartoznak nevelni gyermekeiket, s 
gyermekeikről egykoron a Teremtőnek, kivel a 
nemzésben mintegy közreműködtek, számot fog-
nak adni. A gyermekek pedig, mint a család 
tagjai szüleikben Isten után legnagyobb jótevői-
ket tisztelik, tisztelni kötelesek. Nem mondok 
többet. Elég ennyi a legfönségesebb ideál meg-
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érfé>ére. S e legfönségesebb, legmagasztosabb 
ideált korrumpálni, elrút i tani törekszik a mi 
kormányunk azzal, hogy a házasságot szentségi 
jellegétől megfosztva és bármikor felbontható 
közönséges emberi szerződéssé lealacsonyítva, a 
katholikusok házasságát pedig mint minden 
jelentőséget és jogi következményt nélkülöző 
puszta szokást, hogy ugy mondjam : parádét 
hagyván még meg ideig-meddig a mi számunkra, 
kegyetlen durva kézzel tépi és szaggatja szét 
azon megszentelt kötelékeket és viszonyt, mely 
a kath. házasságban a hi testársakat egymáshoz 
s a gyermekeket a családhoz fűzni szokta. Nem 
hiszem, hogy ezért az ideálért lelkesedni tudjon 
Jókai. Mi legalább nem tudunk ; mi nem esz-
ményt, hanem annál több testiséget, érzékiséget, 
szenzuálitást látunk benne. 

Jellemző, hogy Jókai, híres beszédében, csak 
a nőt és nem a házasságot, se nem a férjet em-
líti meg ideálnak. Pedig a fér j éppen ugy ideálja 
a nőnek és a házaséletnek, mint a nő; a há-
zasságnak pedig a nő csak fél ideálja; azért : 
feleség. Jókai alkalmasint maga is á tal lot ta a 
pőröly a la t t levő házasságfélét ideálnak mon-
dani, mely a nőt fogja leginkább eszményi nim-
busától megfosztani, aminélfogva eléggé indokolt 
a magyar kath. nőnem sorakozása és mozgoló-
dása a merény ellen. 

A házasság csakis, mint szentség adhat ta 
vissza a nőnek eszményiségét. A tényleg még 
meg nem váltot t vad népek — értem azon 
népeket, melyekhez a kinyilatkoztatot t hit vilá-
gossága, a megváltás érdemei és malasztjai még 
el nem ju to t tak , — azon népek a nőt, az ere-
deti kinyilatkoztatás sejtelménél fogva, tudato-
san bár, vagy öntudatlanul, mintegy ösztönsze-
rűleg, az emberi nemre kárhozatot t hozott bűnös 
Éva ivadékának tekintik csupán. Azért szűnik 
meg a nő mindinkább ideál lenni, minél távo-
labb áll, vagy minél inkább távolodik és marad 
el valamely nép, akár nemzet, a kinyilatkozta-
t o t t hit világosságától. Azért helyesen mondja 
Jókai beszédében: a nő minálunk ideál (még 
eddig .L) 

A nőnek általában, s kiválóan a ker. kath. 
nőnek, ezt az eszményiségét és méltóságát Is-
tennek egyszülött Fia, az üdvözítő Jézus, sze-
rezte vissza, sőt fokozta egy az előbbinél sokkal 
szerencsésebb és áldottabb Éva, szeplőtelenül 
fogantatot t szent Szűzanyja által. Innen van, 
hogy azóta a Boldogságos Szűz tisztelete (és 
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nem imádásra, miként azt elleneink megátal-
kodot tan és szemtelenül reánk fogják); igen, a 
Bold. Szűz tisztelete és a nő eszményisége, mél-
tósága, párhuzamosan emelkedik, vagy hanyatlik. 
A nőnek ezen magasztos ideáljáért , méltóságáért 
s ez ideálnak és méltóságnak az azt megillető 
magaslaton való f 'entartásaért és megőrzéseért, 
védelmeért kell most küzdenünk ! 

(Vége köv.) 

Bizalmi szavazat 
gróf Zichy Nándor urnák 

s csatlakozás 
az országos kath. nagygyűléshez. 

A győri egyházmegyei kisbéri alesperesi ke-
rület még mult évi tavaszi gyűlésén elhatározta, 
hogy gróf Zichy Nándort a maga és hi vei részé-
ről eddigi egyházpolitikai és társadalmi maga-
ta r tásáér t bizalmi szavazataival fogja üdvözölni. 
Ennek a határozatának megfelelt a kerület e hó 
11-én elküldött aláirási iveivel s a következő le-
véllel, melyben a kerület egyszersmind az orszá-
gos kath. nagygyűléshez való csatlakozását is 
kijelenti. 

Nagyméltóságú gróf, v. b. t. tanácsos Ur 
Kegyelmes Urunk! 

Ha volt valaha fejedelem, aki megdöbbent 
annak hallatára, hogy alattvalói „gondolkodnak", 
— a magyar katholikusok soká szolgáltak ellen-
ségeiknek annak örömével, hogy nem látszottak 
gondolkodni, és ha. gondolkodtak, sőt már beszél-
tek is, — ami ri tkán tör tént , — nem cseleked-
tek ! És mégha hiven ápolták is h i tük kincsét a 
családi tűzhelynél, és a szószék, és az oltár körül, 
— nem álltak őrt a szentirás intelme szerint 
„erős fegyveresként" kinn a politika és társada-
lom pitvarában. Elfeledték, hogy azt a benn tán 
hiven ápolt kincset már ot t kinn szükséges biz-
tositani. 

És soká nyuj to t tuk mi ama legszomorúbb 
honi tör ténetünk másának lá tványát az éber 
ellenségnek, midőn honi kiváltságos osztályaink 
amint nem voltak rábirhatók, hogy már az ország 
határain kivül a közeledő veszedelemmel szembe-
szálljanak, hanem bevárták, mig az a házukat, 
tűzhelyüket, ol táraikat feldúlta; — ugy nem 
mozdultak meg még akkor sem — „a király 
nélkül" ! ! Midőn a honi liberális politikusaink 
(igazabban protestáns politikusaink) ál tal ugy 
gyanusi tot t idegen pápák és Kapisztrán Jánosok 

szivének kellett az ország sorsáért dobogni, egy 
szegény honi szentünk ezüst koporsójának a ter-
mészeti adományokban s egyes fiai vagyonában 
oly dúsgazdag ország honvédelmére az első pénz-
alapot szolgáltatni, egyes fiainak, — egy Hunyady 
János, egy Tomory, egy Jurisichnak kellett a 
százezrek és született vezérek mulasztását családi, 
magán és barát i karok és vagyon csekély erejé-
vel szűken pótolni, egy Dugovich egy Zrinyi hősi 
önfeláldozásának a gyávák és önzők tömegét ön-
feláldozás és küzdelemre megtani tani ! 

Ez jelenleg, és már régóta kellően meg nem 
rajzolható legszomorúbb képe a mi vallási álla-
potainknak is 

És ime! látunk a politikai szabadság ujabb 
első hajnalhasadása óta Nagyméltóságodban egy oly 
gondviselésszerű férfiút, milyenekben a kath. 
egyház csak ugy mint a magyar haza nehéz 
napokban teljesen nem szűkölködött ; kinek a 
latin klasszikus iró szerint „anteponatur nemo; 
pauci pares putentur !" Ki nemcsak gondolkodik, 
sokak meglepetésére, hanem beszél és cselekszik 
is! Ki nem emberek által alkotot t jogkörét, sőt 
még nem is kötelmeit emlegeti, — hanem az 
evangelium értelme szerint ,,minden erejét" és 
tehetségét latba veti, ha vallásáért tenni kell. — 
hogy legyen nekünk Józsuánkká Ar on vére nélkül! 
Dáviddá Saul háza nélkül, Gedeonná : ki hivatva van 
már házunk pitvarában, tűzhelyeink és oltáraink körül 
hatalmaskodó elleneinket a saját határaik közé vissza-
szorítani. Ki van már tűzve Gedeon kardja, mely 
a Krisztus keresztje, s ez, ennek hite, ereje, szere-
te te fog bennünket megmenteni ! . . . 

Ennek tudatában és megszivlelése mellett 
határozta el már mult évi tavaszi gyűlésén a mi 
győri-egyházmegyei kisbéri alesperesi kerületünk, 
hogy a hála és bizalom hangján fogja Nagy mél-
tóságodat buzgó és hathatós fáradozásai és tervei 
közepette üdvözleni, végezvén mint azon gyűlése 
jegyzőkönyvének 3. p.-ja a la t t eképen követ-
kezik : 

(Ezen jegyzőkönyvi kivonat annak idején közölve 
volt a „Religióban" ; azért itt nem ismételjük.) 

De mivel csak igen r i tkán és szörnyű kivé-
telesen elég a vallás és társadalom megmenté-
sére a Sámsonok liarcza, hanem a Józsuák, Gedeo-
nok és Dávidoknak a rokon keblek önként ajánlkozó 
karját és imáit kell először is egyesiteni : a társadal-
milag is bizonyos tekintetben vagyonilag is erősb 
protestánsok közt elszórt gyenge plébániáink 
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fö ld jé rő l Efra és Cedeszből jövünk, mi népünkkel, 
köztük Jaholek és Deborákkal egyrész t N a g y m é l t ó -
ságoda t dicső munkatársaival üdvözleni , m á s r é s z t 
a B u d a p e s t e n e hó 16-án t a r t a n d ó országos ka th . 
nagygyűlés h a t á r o z a t a i h o z való csatlakozásunkat*) 
k i j e l en t en i . 

V a j h a m e g e r ő s i t e n é ez a szerény b iza lmi 
szavaza t is Exce l l enc iáda t s a vele küzdőke t 
I s t en u t á n a befejezésig a m e g k e z d e t t j ó b a n ! 
V a j h a seg i t ene t ö b b n y i r e vé rünkbő l l e t t j e l en 
e l l enfe le inke t ez a sze rény lépés is meggyőzn i 
ar ró l , hogy „az U r k a r d j a , Gedeon k a r d j a ! " s 
i n k á b b a bá lványozás be rke i t , m i n t s e m az U r 
o l t á r á t s eg í t s enek e lpusz t í t an i . Hisz a m i n t az Ur 
egyazon oltára vo l t az a büvsze r és k e g y e l e m f o r -
rás, ame ly Iz rae lnek egy közös nye lve daczá ra 
is oly laza ö s sze t a r t á su t i z e n k é t t ö r z sé t képes 
vol t egyes í teni , u g y i s m é t és m i n d i g csak az U r 
egy igaz oltára l ehe t az a pa l l ad ium, me ly képes 
a k ü l ö n nemze t i ségek f á n u m a i v a l s z e m b e n — u g y 
m i n t m á r egyszer fé lezer éven á t — b e n n ü n k e t 
nemcsak könyvekben és paragrafusokban, hanem szív-
ben is s iker re l egyes í ten i . 

Midőn evvel ügyünkke l e g y ü t t m a g u n k a t is 
N a g y mél tóságod t o v á b b i kegye ibe a j á n l j u k , m a r a -
d u n k Kocson, 1893. évi o k t ó b e r hó 18-án, ós 
f o l y t a t ó l a g és k iegész i tő leg Szenden 1894. évi 
a n u á r hó 11-én t a r t o t t t a n á c s k o z á s u n k b ó l 

Nagyméltó Ságodnak 

a m a g u n k , k e r ü l e t ü n k és h ive ink nevében hodoló 
szolgái : 

Szalay Pál, Kertész Jóssef, 
sz. széki üln., ker. jegyző, esperes, császári pl. 

dadi pl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, jan. 27. Az országos katholikus nagygyű-
lés folytatása. — 

Ennek a mi fényes első katholikus országos nagygyű-
lésünknek két folytatását kell megkülömböztetni : azt, mely 
a következő országos kath. nagygyűlésekben fog a távolabbi 
vagy közelebbi jövőben megvalósulást nyerni, és azt, melyet 
minden katholikus ember e hazában, legyen pap vagy világi 
hivő, férfi vagy nő, egyszerű vagy hatalmas ember, szive 
kamarájának rejtekében és a nyilvános élet küzdőterén kü-
lön-külön köteles elvégezni, megvalósítva magában és végre-
hajtva hatása körében az első országos katholikus nagygyű-
lés határozatait és végzéseit. 

Most itt, a folytatásnak erről a második fajáról óhaj-
tunk néhány szót szólni, annál is inkább, mert napnál vi-
lágosabb dolog, hogy a katholikus nagygyűlés az ő határo-

*) Ad vocem „csatlakozás" mai budapesti tudósításunkban 
lesz egynémely mulbatlanul szükséges dolog megemlitve. A szerte. 

zatainak eme végrehajtása nélkül, a mivel neki és önma-
gunknak is már csak a következetesség szempontjából is tar-
tozunk. utoljára is csak az ellenségek malmára fogná haj-
tani a vizet, a mennyiben őket csakugyan lázas tevékeny-
ségre keltette fel, mig a mi saját körünkben a végrehajtás, 
a határozatok megtartása nélkül csakugyan félni lehet, hogy 
a magyar katholikusság tetemes részére nézve, a melyre az 
egyház ellenségei máris nagy reményeket építenek, meddő 
felhő marad az egész dolog, mert belőle ők nem húznak 
semmi lelki hasznot. 

De szóljunk részletesen! 
A lelkipásztoroknak ott kin a vidéken — annál inkább 

itt bent a székes fővárosban — a kath. nagygyűlés határoza-
tainak végrehajtása tekintetében beláthatatlan nagy működési 
tér tárul fel. Módját kell találni, hogy a hozott határoza-
tok, azoknak szelleme és értelme, a hivek óriás csoportjai-
nak tudomására jussanak s gondolkozásukban és törekvé-
seikben mindennapi kenyerökké váljanak. Erre kimondhatat-
lanul nagy szükség van ebben az országban. Vagy nem 
hallottátok volna-e a riadót az ellenséges táborból, mely 
oda irányult, hogy az egyház hiveiből kell ellentüntetést 
toborzani a kath. nagygyűlés ellen s a pásztorokat saját 
híveiknek Krisztus zászlajától való dezertáltatásával kell 
megverni ? 

Valóban, „ecce nunc tempus acceptabile, ecce nun« 
dies salutis," kedves paptársaim! A szellemek kiválásának, 
a lelkek megigazulásának, az örök üdvösségre való vetés-
nek és aratásnak nagy napjai következtek be mi fölöttünk. 
A katholikus hitvallás megújhodásának nagy korszakát éljük. 
Eddig a mi katholikusaink megelégedtek azzal, hogy „jó 
katholikus "-oknak hirdették magukat, de a zöld asztalnál, 
a közéletben édes anyjuk, a kath. vallás és egyház ellen 
szavaztak, sőt agitáltak. Ezt nem lehet tovább igy hagyni. 
A ki katholikus, legyen katholikus hitében és egész életében. 
A legvégzetesebb hiba és bűn volt eddig az, hogy embe-
reink katholikusoknak vallották magukat szóval, tettleg 
azonban, a magán- és közéletben egész életük nem volt 
egyéb, mint a katholikus hitnek semmibe vétele, tagadása, 
sőt ostromlása. Szóljon ébresztően és uj életre támasztóan 
az egész országra át az első_országos katholikus nagygyű-
lés határozatainak amaz egyik legelseje, hogy „bárminemű, 
magán- vagy hivatalos eljárásunkban sem tagadhatjuk meg 
hitünket, és egyházunkhoz ily állásban is ragaszkodni tar-
tozunk. " 

„Fulgebunt sicut stellae in'perpetuas aeternitates, qui 
ad justitiam erudiunt multos." A hitvallók sokasitásának 
korszakát éljük. Rendkívüli tapintatra s ernyedetlen buzgó-
ságra van szükségünk. Arra kell fő ügyet vetnünk, hogy 
materiális, öntudatlan tévedésben levő katholikus világi 
hiveit, kivált a katholikus értelmességnek ilyen lelki álla-
potban levő tagjait necsak az öntudatos, formális hoeresis 
karjaiba ne kergessük, sőt öntudatlan tévedésökből reájok 
nézve nemcsak örvendetes, sőt élvezetes módon vezessük ki 
az igazság, a kath. hit megismerésének és vallásának [""gond 
viseléses, fényes útjaira. 

Oh Magyarország, oh magyar katholikusság, hogyha 
egy szívvel-lélekkel felfognád az Ur által való mostani 
meglátogatottságodnak ; mily újjászületés, mily emelkedés 
és izmosodás indulna itt meg most közöttünk ! A történeti 
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Magyarország „régi dicsősége" elhomályosulna a jövő idők 
Magyarországának képe előtt, hogyha az Isten által kisza-
bott idők, kinált alkalmak és kiárasztott malasztok kegyel- í 
mét jól fel tudnók használni! 

Isten, népek Istene, segitsd meg erőködő nagy tehe-
tetlenségünket ! ! ! *** 

Szepesi egyházmegye. Főpásztori szózat Magyar-
ország püspökeinek együttes főpásztori levele kíséretében. — 

(Folytatás.) 

Profecto si unquam alias, nunc certe imploranda est 
divina dementia ad illuminandas mentes et firmandas volun-
tates ; nunc est occurrendum perniciosae illi contagioni, quae 
cárnis libertati favens, sacramentum matrimonii vel spernit, 
vel maculat : nunc est agendum, ut pro commisso nobis 
docendi ministerio in sermonibus ad concionem habendis, 
privatis item admonitionibus omni sollicitudine et opera 
fideli populo in memóriám revocetur doctrina christiana 
de matrimonio, quod est fons et origo familiae totiusque 
humani consortii, quod, docente s. Thoma, a Deo in-
stitutum fuit in officium naturae in statu innocentiae ; 
deinde illi in statu naturae corruptae additum fuit, ut 
esset in remedium ; et tandem in Lege Nova a Christo 
institutum fuit in Sacramentum. Ab origine temporum 
matrimonium fuit actus religiosus et sacer. Ipse Dominus 
constrinxit nodum coniugalem primorum patrum, dando 
eis in virtute et gratia benedictionis suae ius propagandi 
speciem suam usque ad consummationem saeculorum. 
Huic innixa divinae institutioni traditio omnium populo-
rum indicat, matrimonium a religione non esse separan-
dum, nec extitisse unquam actum humánum tantis tamque 
variis religiosis ritibus stipatum, quam coniugium ; om-
nium populorum traditio docet, matrimonium inde a suo 
principio ordine altiori quam sit humánus fuisse colloca-
tum, neque ad arbitrium hominis pertinere regulationem 
illius, verum ad illud dumtaxat divinum ministerium, cui 
Deus conredidit spiritualium suarum dispositionum imple-
mentum. Hinc errant toto coelo et infra gentiles ip.-̂ os se 
miserabiliter deprimunt omnes, qui sub fallaci libertatis 
aut independentiae praetextu impia cupiditate abrepti 
omnia, ut aiunt, saecularisandi, matrimonium e sede ho-
noris, quam ipsi Deus assignavit, deturbare, ac inter 
caeteros contractus vulgares relegare omnino conantur, in 
manifestam morum perniciem, gravissimumque societatis 
domesticae ac civilis detrimentum, maxime autem in con-
temtum et iniuriam legis evangelicae et ecclesiasticae | 
ordinationis. 2) 

Coniugii ilia forma a Deo ipso in Paradiso instituta 
apud ethnicos populos sensim corrumpi et demutari, et 
penes ipsum Hebraeorum genus quasi obnubilari et ob- 1  

scurari coepit. Dum deinde in plenitudine temporum Ver- ! 

bum Incarnatum, Unigenitus Patris, mortalitatem nostrae 
carnis assumere dignatus est, ut qua Auctor gratiae com- i 
pleret, quod in ordine naturae stabilivit, eidem haud suf-
fecit, ut matrimonium ad primam suam institutionem 
revocatum dumtaxat symbolum sit unionis eiusdem cum i 

l) In IV. dist. 26. 
f) Cone. prov. Burd. 1868. 

Ecclesia: Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico 
in Christo et in Ecclesia, 3) verum etiam voluit, ut in 
contrabentibus gratiam significaret et produceret, elevando 
illud ad dignitatem Sacramenti, quod per gratiam passione 
sua nobis promeritam coniugum naturalem amorem per-
ficeret, et indissolubilem unitatem confirmaret ipsosque 
sanctificaret. 

Haec fuit omni tempore doctrina catholica, ad quam 
impugnandam cum dissidentes saeculi decimi sexti consur-
rexissent, Ecclesia in synodo Tridentina coadunata defini-
vit: Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et proprie 
unum e septem legis evangelicae Sacramentis, anathema 
sit. Itaque, ut scribit Pius Papa IX. ad Sardiniae regem : 
Dogma fidei est, Christum evexisse matrimonium ad digni-
tatem Sacramenti. — Ex hac veritate dogmatica sequitur, 
Christum Dominum ipsum contractum matrimonialem éle-
vasse ad essentiam Sacramenti ; voluit etenim, ut matri-
monium inter fideles esset sacrum signum et efficiens 
gratiam, imaginemque referens mysticarum nuptiarum 
Christi cum Ecclesia: harum autem forma et figura illo 
ipso exprimitur summae coniunctionis vinculo, quo vir et 
mulier inter se colligantur, quodque nihil aliud est, nisi 
ipsum matrimonium. Sacramentum ergo non est aliquid 
accessorium, aut accidentale contractui matrimoniali iam 
formato superadditum, quandoquidem illud ipsum effectum 
est a Christo Jesu Sacramentum, quod Deus instituit ab 
initio, legitimum nempe coniugium. Itaque Sacramentum 
non est separabile a contractu matrimonii inter fideles 
inito. et pro baptisatis contractus matrimonialis non po-
test iniri absque matrimonii Sacramento. Posito contractu 
valido eo ipso conficitur Sacramentum, et non confecto 
Sacramento nullo modo perficitur contractus. Ideo etiam 
sancti Patres, quoties de matrimonio inter fideles loquun-
tur, semper supponunt illud esse Sacramentum. Et Pius 
PP. IX. in Alloc, d. 27. Sept. 1852: Cum nemo ex ca-
tholicis ignorare possit, matrimonium esse vere et proprie 
unum ex septem Evangelicae legis Sacramentis a Christo 
Domino institutum, ac propterea inter fideles dari non 
posse, quin uno eodemque tempore sit Sacramentum, 
atque idcirco quamlibet aliam inter christianos viri et 
mulieris coniunctionem, cuiuscumque etiam civilis legis vi 
tactam, nihil aliud esse nisi turpem atque exitialem con-
cubinatum ab Ecclesia tantopere damnatum : ac proinde 
a coniungali foedere Sacramentum separari nunquam 
posse, et omniao spectare ad Ecclesiae potestatem ea 
omnia decernere, quae ed idem matrimonium quovis modo 
possunt pertinere. Similiter gloriose regnans Leo PP. 
XIII. in Enc. Arcanum 10. Febr. 1880.: Exploratum est, 
in matrimonio christiano contractum a Sacramento non 
esse dissociabilem ; atque ideo non posse contractum ve 
rum et legitimum consistere, quin sit eo ipso Sacramen-
tum. Nam Christus Dominus dignitate Sacramenti auxit 
matrimonium, matrimonium autem ipse est contractus, si 
modo sit factus iure. Itaque apparet, nihil magis abhor-
rere a veritate, quam esse Sacramentum decus quoddam 
adiunctum, aut proprietatem allapsam extrinsecus, quae a 
contractu disiungi ac disparari hominum arbitratu queat. 

(Vége köv.) 
3) Eph. V. 31. 
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KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
— A S sent-István-társulat igazgató-választmánya f. 

hő 25-én ülést tartotr. Az ülést gróf Esterházy Miklós 
Móricz vezette. Üdvözölte a megjelent tagokat, megható 
szavakkal emlékezett meg Göndöcs B medek apátplébános 
elhunytáról, a ki a társulatnak alapitó és egyik legrégibb 
tagja volt. Indítványára a választmány jegyzőkönyvben 
fejezte ki részvétét az elhunyt halála fölött. A számvizs 
gáló bizottság jelentette, hogy a társulat összes szám-
adásait, vagyonát, értékpapírjait átvizsgálta, a tőkepénzek 
kimutatott átlagát szabályszerűen átnézte s azokat minden 
egyes részében helyeseknek találta. Ennélfogva kérte a 
választmányt, hogy a társulat nagygyűlésén Venczel Antal 
buzgó pénztárosnak köszönettel felmentetést javasoljon. A 
választmány helyesléssel vette tudomásul a számvizsgáló 
bizottság jelentését. Bemutatták ezután a társulatnak a 
mult év végén volt vagyoni állását : Alapítványi törzs-
vagyon 100.000 forint, forgalmi tőke: 118.439 forint 18 
kr, leltári vagyona 207.068 frt 22 kr volt. A forgalmi 
tőkét: 55.832 frt 08 kr terhelte. Tárgyalták azután a 
mostani évi költségvetést. Szükséglet czimen megállapí-
tottak 132.606 frt 86 kr, fedezetül pedig 138.189 frt 18 
krt. A titkár bemutatta Cantù Caesár történetíró levelét, 
melyben megköszöni a társulat üdvözlését. Bejelentetett 
62 uj tag. Gr. Szapáry István a választmány nevében 
örömét fejezte ki a fölött, hogy a katholikus nagygyűlés 
két oszlopát gr. Zichy Nándort és gr. Esterházy Miklós 
Móriczot a társulat tagjai között üdvözölheti. Gr. Esterházy 
M. Móricz hálás szavakban köszönte meg a választmány-
nak irántok tanúsított üdvözletét. 

IRODALOM. 
Pázmány Péter összes müveinek 

kiadásáról. 

Pázmány Péter Összes műveinek kiadása a meg-
valósulás stádiumába lépett. Az első kötet, melylyel a 
latin sorozat indul meg, néhány nap múlva készen hagyja 
el az egyetemi nyomda sajtóját. A második kötet, mely 
a magyar sorozatot fogja megnyitni, sajtókészen áll és 
körülbelül egy félév múlva fog napvilágot látui. A kik 
akár a magyar, akár a latin sorozatra, akar mind a ket-
tőre, a kir. magyar tudomány-egyetem hittudományi kará-
nak dékáni hivatalánál évek előtt és azóta megrendelést 
jelentettek be, az illető kötetek megjelenése után után-
vétel mellett fogják kézhez kapni a megrendelt nagy mü 
köteteit. Egyesek és intézetek, könyvtárak és testületek, 
melyek Pázmány, a „magyar Cicero" és a legnagyobb 
magyar theologus összes, kiadott és kiadatlan müveinek 
gyűjteményét birni óhajtják, ezennel tisztelettel felszó-
littatnak, hogy megrendelésüket, — akár a magyar, akár a 
latin, akár mind a két sorozatra, a mi legajánlatosabb, 
együttvéve, — a budapesti kir. magyar tud. egyetem hittu- \ 
dománykari dékáni hivatalánál mihamarább bejelenteni 
siessenek, hogy a február hóban megjelendő I. kötet szét- I 
küldése mindenkire rátaláljon, a ki a nagy vállalat iránt 
érdeklődik. *) 

*) Kéretnek a hazai lapok e soroknak szives közlésére 

Emlékkönyv. Kiadja a kassa-egyházmegyei nö-
vendék-papság aranyszájú Sz. Jánosról nevezett magyar 
egyházirodalmi iskolája 25 éves fennállásának jubileuma 
alkalmából. Az iskola tulajdona. Kassa, 1893. 8-r. 288. 1. 

Tisztelettel vettem a kezembe s nagy lelki élvezet-
tel lapozgattam a kassai egyházmegye reményeinek ez 
ünnepi diszmunkáját. Nagy szerénységgel, a mely az 
egyházi rend növendékeihez nagyon illik, mondják az 
iskola tagjai magukról, „ut desint vires, tarnen est lau-
danda voluntas." Dolgozataik mutatják, hogy van bennök 
nemcsak jóakarat, de tehetség is. Macte ! csak folytassák, 
s ha lehet az irást a szónoklás és előadás művészetének 
ápolásával is kössék össze, mert nagy volt a szó hatalma 
mindig; de nagy lesz az a demokratikus XX. században 
talán minden kornál jobban. Jubiláris könyvükre, meglehet, 
még többször is visszatérünk. Az nem egy tekintetben 
kincses bánya. 

-I- A haldokló apa végrendelete. Nagyböjti be-
szédsorozat, Irta Urbán J Juvenális. Külön lenyomat a 
„Hitszonoklati Folyóiratából. Szeged, 1894. 8 r. 70 1. 
Ara 40 kr. 

Hatásos, ajánlható, jókor jött beszédek. A mü kap-
ható a „Hitszónoklati Folyóirat", szerkesztőségében, 
Szegeden az alsó városban. 

-f- A katholikus társadalomról. Irta dr Mihály fi 
Ákos, c/iszterczita tanár. (Felolvastatott a „Budapesti 
Katholikus Kör" 1893. decz. 13-án tartott adventi fel-
olvasó estéjén,) Budapest, 1894. 8-r. 13 1. 

Rendkívül alapos, tanulságos és tapintatos bírálata 
katholikus társadalmi állapotainknak, az országban nyilat-
kozó kath. hitélet csekély erélyességének is következetes 
ségének. Jótékony hatása el nem maradhat, ha minden 
pap s minden katholikus kötelességeinek tudatára ébredt 
világi hivő szivére veszi az e füzetben előadott s úgyszól-
ván kézzel foghatókká tett nagy igazsa'gokat. 

— A magyar egyházpolitika 184:7-től 1894-ig. Ezen 
a czimen Linder György orsz. képviselő összegyűjtötte a 
magyar egyházpolitikára vonatkozó összes országgyűlési 
tárgyalások anyagát, az országgyűlések tanácskozásainak 
följegyzéseit, a naplókat, törvényjavaslatokat, indítványokat 
stb. s ezt két kötetbe osztva kiadja. Az egyik, 1100 lapos 
könyv már megjelent; ez tartalmazza a pozsonyi 1847— 
48-iki országgyűlés vallási vitáit, az 1848-iki pesti s az 
1849-iki debreczeni és szegedi országgyűlések tanácskozá-
sait a zsidók emanczipácziója s egyéb egyházpolitikai javas-
latok ügyében; az abszolutizmus és provizórium korát; az 
az 1865—1868-iki és az 1869—1872-iki országgyűlések 
vitáit. A kötetben találjuk a katholikus és zsidó országos 
kongresszusok aktáit s Hodossy 1870-iki memorandumát 
a polgári házasság ügyében. A kötethez név- és tárgy-
mutató van mellékelve s maga a munka, a befejező máso-
dik kötettel, mely az egyházpolitikai vitákat a jelen időig 
fogja ismertetni, igen becses segitő fonal lesz a közeli 
egyházpolitikai tárgyalásokban. A két kötet ára tiz forint 
s egyelőre a szerzőnél rendelhető meg. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére a szepesi székeskáptalanban dr Richnavszky 
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Pál őrkanonoknak az éneklőkanonokságra, Landiger An-
tal székesegyházi íőesperesnek az őrkanonokságra, Fertsek 
Nándor árvái íőesperesnek a székesegyházi főesperességre, 
Popovicli László liptói íőesperesnek az árvái főesperességre 
és Kostiálik István legidősb mesterkanonoknak a liptói 
főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, 
az ezáltal megüresedő utolsó mesterkanonokságot Hradszky 
József czimzetes prépost, szentszéki ülnök és iglói plébá-
nosnak adományozom, Szlopovszky Károly ó-lublói plébá-
nos és lublói kerületi alesperest, valamint Czeperik János 
kaczvini plébános, nedeczi kerületi kiérdemült helyettes 
alesperes és tanfelügyelőt pedig a nevezett székesegyház 
tiszteletbeli kanonokjaivá kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1893. évi deczember hó 30 án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gróf Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
-f- Rómában f. hó 21-én volt az u. n. szentelt bá-

rányok ünnepélye. A lateráni bazilika káptalana e napon, 
mint sz. Ágnes napján, régi szokás szerint, két fehér bá-
rányt kapott a sz. Ágnesről nevezett templomtól és ka-
noniától, melyek ez utóbbi templomban megáldatván, a 
nevezett káptalan által felvitettek a szent atya elé a 
Vatikánba, a ki azokat a S. Rota dékánjához utasitotta 
a sz. Ceciliáról nevezett zárdának való kézbesités végett, 
hogy itt gondozzák. E két bárány gyapjújából készülnek 
az év alatt szükségessé vált érseki és kiváltságos püspöki 
szent palliumok. 

— A párisi „ Univers"-ben utólagosan két gyönyörű 
tudósítás jelent meg Fromm nevü levelezőtől a budapesti 
kath. nagygyűlésről. A bibornok-herczegprimás beszédé-
nek rendkívüli hatásos volta, teljes kidomborodást nyer 
e tudósításban. Esterházy M. Móricz grófról nagy tisz-
telettel van felemlítve az, hogy édes atyja nagykövet volt 
IX. Pius mellett. A következő szónokok valamennyien 
méltatva vannak. A világ gróf Zichy Nándor bezáró be-
szédéből megtudta, hogy az első országos katholikus 
nagygyűléshez 475 csatlakozás érkezett 120,000 alá-
írással. 

— Az esztergomi „katholikus kör" f. hó 21-én tar-
totta első rendes közgyűlését, melyet Csáky Károly gróf 
apátkanonok, a kör elnöke, nyitott meg alkalmi beszéddel. 
Ezután dr Walter Gyula terjesztette elő titkári jelenté-
sét ; Mattyasovszky Lajos, a számvizsgáló bizottság elnöke 
a Büttner Róbert által szerkesztett pénztári kimutatásról 
terjesztett elő felmentést indítványozó javaslatot. A kör 
bevételei 4268 frtra rúgtak. Pénztári maradvány 77 frt. 
Következett Fekete György jelentése a könyvtár állapotá-
ról. A halhatatlan emlékű Májer István halálával meg-
üresedett diszelnöki méltóságra a közgyűlés Sujánszky A. 
püspököt választotta meg. 

— A kath. egyház egyetemességéről, vagyis világ-
vallási jellegéről tartott ádvent harmadik vasárnapján a 

kalocsai kath. legény-egyesületben Virág István, az egye-
sület elnöke, felolvasást. Tartalma a felolvasásnak a követ-
kező : A kath. egyház egyetemességét minden más vallással 
szemben az a két tulajdonsága igazolja: hogy a világ 
minden részére kiterjed, és megvan változatlan egysége. 
Mig pl. a buddhista vallás — bár óriási lélekszámmal bir — 
csak egyetlen nagy kiterjedésű helyre szorítkozik; mig a 
mohamedán vallásúak száma is roppant nagy, de tömérdek 
ágra oszlanak, szintúgy mint a nemkatholikus, de keresz-
tény felekezetek, addig a katholikus egyház jelentékenyen 
van képviselve mind az öt világrészben, s mindenütt egy-
azon hittételeket vallja. Az egész föld területét — a való-
ságot megközelítő legújabb adatok szerint — 1500 millió 
ember lakja. Ez a szám pedig a következőkép oszlik a 
különféle vallások között: 230 millió katholikus keresztény, 
225 millió nemkatholikus keresztény, 210 millió moha-
medán, 448 millió buddhista, 118 millió bramin, 120 millió 
pogány, 6 millió zsidó. — A keresztény katholikusokból 
esik Európára: 161 millió 714 ezer, Ázsiára 9 millió 
270 ezer, Afrikára 2 millió 244 ezer, Amerikára 53 millió 
286 ezer, Ausztráliára 770 ezer. Lelki vezetésére szolgál a 
katholikusoknak XIII. Leo, római pápa kormányzása alatt 
(ki a pápák sorában a 262-ik) 6 püspök-bibornok, 14 
patriárka, 192 érsek, 773 püspök, 176 püspöki jogokban 
részes áldozár-főpap és 253,300 áldozár. — Tiszta katho-
likus országoknak mondhatók Franczia-, Olasz-, Spanyol-
ország, Belgium, Brazília és Mexico, — Magyarország 
Fiúméval együtt (Horvátország nélkül) a legújabb népszám-
lálás szerint 15,162.988 lakossal bir. Ebből katholikus 
8,966.003. Tehát közel 9 millió, vagyis minden 100 lélekből 
59 a katholikus, tehát az összlakosság felénél jóval több. 
Tehát mi katholikusok horvát-szlavon testvéreink nélkül is 
a szűkebb értelemben vett Magyarországon is a mindenféle 
protestánsokkal, a görögnemegyesültekkel és zsidókkal szem-
ben igen erős többséget képezünk. Ha pedig még Horvát-
országot is ide számítjuk, akkor a sz. István koronája alatt 
élő 17 millió 349 ezer lakosból a katholikusokra 10 millió 
500 ezer esik.1) A művelődési állapotokra nézve jellemző, 
hogy a városok lakosságának 53 százaléka katholikus. Sza-
porodásra nézve a zsidók után (kik az állandó tömeges 
bevándorlás következtében nagy szaporodási arányt mutat-
nak) szintén a katholikus vallásúak állanak első helyen. 
A monarchia haderejét illetőleg óriási mértékben válnak ki 
a többiek felett a katholikusok: a közös hadsereg állomá-
nyában minden száz legényből 82-nél valamivel több a 
katholikus. S ha még azt sem feledjük, hogy az ország 
magyar lakosainak felénél több a katholikus, ugy sz. István 
9 százados koronája alatt mindenkép : „Mienk ez a föld 
még, mi vagyunk itt itthon!11 

— Sajtóhiba-igazitás. Lapunk előbbi számának v e z é r c z i k k é -
ben a 66. lapon felülről a 13. sorban „szemtelen" helyett „nemte-
len", a 14. sorban r /^ozo/ïàjànaku helyett „/eZoniájának". a 23. sor 
elején „a" helyett „s", a 32. sorban „mint" után „a" olvasandó ;. 
a 67. lap 2. sorában felülről „nézve" u t á n ? jel teendő igy : „• • • 
ellenségeinkre nézve ? — nem, stb." 

V Beszéljünk tehát mindig 10 millió katholikusról i t thon, 
mert hiszen Horvátország nem Kamcsatkában fekszik. 

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

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



Megjelenik e lap heten- j 
ként kétszer : : 

szerdán és szombaton. = 
Előfizetési dij : \ 

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

Szerkesztő lakása : : 
Budapest, Ë 

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

küldemény czimzendő. : 

Ë Előfizethetni 
Ë minden 
Ë kir. postahivatalnál : 
Ë Budapesten a szerkes.z-
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 F0LY0IRAT. 

Budapesten, január 31. 

ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

9. I. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Jókai és a biblia. — Egyházi Tudósítások : S z e r e n c s : Uj csillag támadt — Sáros-
patakon. — S z e p e s i e g y h á z m e g y e : Főpásztori szózat Magyarország püspökeinek együttes főpásztori levele kíséretében. — 
P á r i s : Boldog újévet. — Kath. Egyesületi Élet. Kath. Kör Pécsett. — Kath. Kör Nyitrán. — Irodalom. Útmutatás a lelki béke meg-

szerzése és megőrzésére. — Veqyesek. 

J ó k a i és a b i b l i a . 
(Vége.) 

Ideál a becsület — mondja továbbá beszé-
dében Jókai — „amin a társadalom és a hitel 
alapszik". — A hitel önkéntelenül is a hi tet 
j u t t a t j a eszünkbe, amit a hitel involvál és ki is 
fejez. A hitelhez valóban hit kell mindkét rész-
ről: annak a részéről, a ki a hitelt adja és annak 
a részéről is, a ki elfogadja, hogy se az egyik, 
se a másik nem fog csalatkozni, nem fogják 
megcsalni egymást. Ámde mi fogja ezt a hitelt 
biztositani ? Mi lesz ennek a hitelnek a biztos 
alapja? Én azt mondanám a legegyszerüebben : a 
hit, egy fensőbb hit, amely első sorban Istenben 
hisz, hogy másodsorban embernek is hinni tud-
jon és bizton hihessen. Ám legyen, — Jókai 
szerint, a hitelnek alapja: a becsület. De mi az 
a becsület? Min alapszik — kérdem — maga a 
becsület ? Én ugy tar tom : a becsület, vagy hogy 
„in concreto" beszéljünk, a becsületes ember 
csakis az lehet, aki Istennek tízparancsolatait a 
legutolsó és legapróbb Ízületig megtart ja. Ez 
pedig nem egyéb, mint maga a megtestesült 
vallásosság: a legfensőbb, legmagasztosabb ideál. 

Ideál a humanizmus: „az uj" korszaknak ez 
a vezérlő nemtője." Mi a humanizmus? Egy 
czifra szó, mely alatt sok mindenfélét érthet a 
bohó. Magyarul azt mondhatnók, hogy: emberi-
ség; ez pedig ugyanannyi, mint a becsületesség. 
Minthogy pedig ezt a humanizmust sokféleképen 
lehet képzelni s a szerint értelmezni, amint hogy 
értelmezik és alkalmazzák is, annálfogva azt 

mondhatnám a humanizmusról, hogy az, mint 
ideál, az uj korszaknak csalóka vezérlője. 

Csak az kérdés : vájjon Jókai amazt a ma-
gyar emberséget és becsületességet érti-e, midőn 
a humanizmust, mint ideált és az uj korszaknak 
nemtőjét áll í t ja elénk; és nem azt a humaniz-
must-e, mely hajdan a pogány remekírók mü-
veiből mérité az embernek összes szellemi és 
társadalmi művelődését; és a mely humanizmus 
később, Rousseau elvei nyomán, filantropizmussá 
alakult át, melynek ember- és polgár-vérrel ön-
tözött törzse- és gyökérzetéből a szabadság, 
egyenlőség és testvériség szép és hangzatos, de 
a valóságnak meg nem felelő, sőt undok politi-
kai és társadalmi bűnök ékes takarójául szol-
gáló háromszög sarjadzott. Amely filantropizmus 
a tényleges isteni kinyilatkoztatást teljesen igno-
rálván és megvetvén, úgynevezett észvallást állí-
to t t fel és sajátos isteni tiszteletet, vagy mit 
mondok, emberi valláskultuszt készítvén és hoz-
ván be, egymásután tiz kath. templomot foglalt 
volt már el a franczia fővárosban a maga szá-
mára, mignem ez üzelmeknek aljassága nap-
fényre jővén, Napoleon a kath. egyházat ismét 
visszahelyezé jogaiba. — A filantropizmus elne-
vezés utóbb megszűnt népszerű lenni s a huma-
nizmus régibb mezét ölté ismét magára, mely-
ből korunkban a szocziálizmus nőtte ki magát, 
az anarchizmussal nyomában, e félelmetes réme 
a társadalomnak és az államoknak. — Nos, ezt 
a humanizmust tar t ja-e Jókai ideálnak és az 
uj korszak nemtőjének? Talán csak nem! Vagy 
ha igen, akkor az ő vallása, melyet mint ideált 
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szintén m e g e m l i t e t t : a humanizmus maga min-
den consequentiáival, az Is tenre való hivatkozása 
pedig: hiú frázis. 

Yégre „ideál maga a magyar nép, annak 
egész élete, lelkülete, eszmejárására," — mond ja 
Jókai . No m á r most k é r d j ü k : mi az az ideál? 
Én az ideál t egy természetes és tökéletes minta-
képnek képzelem, mely énbennem maga i r án t 
megkedvelést , t iszteletet gerjeszt és utánzásra , 
követésre ösztönöz. Ha ez igy van a magyar nép 
ideáljára nézve is : ugy méltóztassanak, uraim, 
kormányférf iak, mie lő t t a házasság szentségébe 
be lekontárkodnának, á magyar népideált , a ma-
gyar nép egész életét , le lkületét , eszmejárását 
figyelembe venni és nem egy szörnyideált al-
ko tn i magoknak : Ingens, hor rendum monstrum, 
cui lumen a d e m p t u m ! 

És mos t ké rdem: mi teszi, vagy mi t e t t e 
Jóka inak eme beszédét oly széppé, gyönyörűvé, 
aminő? J ó k a i egyénisége: mondo t t légyen más 
bármi szépet, az még se le t t volna oly szép, 
min t ha Jóka i , aki életében már annyi szépet 
mondot t , m o n d t a volna. Azután az ünnepélyes-
ség a lka lma. Ilyenkor minden szebben hangzik, 
min t bármi más alkalommal. Meg aztán az a 
sok fülbemászó és nekünk hizelgő kifejezés és 
mondat , melyek, ha még annyiszor ha l lo t tuk 
volna is, azokat egy Jóka i szájából ily alkalom-
mal újból hal lanunk, mégis jó l esik. De nem 
tévedek, ugy hiszem, midőn azt mondom, hogy 
Jóka i beszédének legszebb részei azok az allú-
ziók, hasonlatosságok, idézetek valának, melye-
ket a bibliából, és csakis a bibliából mindet , 
oly sűrűn ve t t át . Pé ldáu l : „A költő hivatása 
meglá tn i az égő csipkebokorban az I s t en t és 
tolmácsolni az égi szót a ráfigyelő nemzet előtt." 
„A köl tő lehet őre a nemze t i és emberi erények 
(miért nem is teni erények is) f r igyládájának, 
lehet bá lványpapja az é rdekek a ranybor jú jának , 
(mint k o r u n k b a n és honunkban is már), a hiu 
gyönyörök rézkigyójának. Az Istenszikra min-
den o l tá r t meggyuj tandja ." De bizony nem : csak 
az igaz Is ten o l t á rá t és nem a bálványokét is. 
És tu la jdonképen a p ro tes tan t izmusnak nincsen 
is ol tára . Hogy beszélhet a p ro tes táns Jóka i 
o l tá rokró l? „En választot tam az ol tárok között ." 
„Nem hiában h i rde t tem a f e l t á m a d á s t " „A 
nemzete t . . . nem sepri el a századok semmi 
özönvize többé." „Nekem Isten különös kegyel-
méből (hiszszük, hogy merő frázis) megadatot t , 

hogy fe l támadt nemzetemmel tovább tovább is 
együt t éljek." 

Lám, mire nem való az a biblia, az az 
ócska és sokaktól perhorrescál t biblia. Mekkora 
s mennyi szépség, magasztosság, ha szabad mon-
danom, költőiség rejlik abban. Jókai , ugy lát-
szik, a bibliát gyermek és tanuló korában igen 
jól megtanu l ta , vagy mint iró is olvassa és 
tanulmányozza. Valóban háladatos tanulmány is 
az minden iró, szónok és köl tőre nézve. Ki is 
aknáz ták azt, kincseit , szépségeit. Ha az ember 
amúgy figyelemmel olvassa a szent í rás t : tömér-
dek eszmét, kifejezést és szólásmódot, szebbnél-
szebbet fog ta lá lni , melyekkel mindenkori , leg-
u j a b b k o r i iróink is, fényelegnek, br i l l í roznak; 
hogy va lóban érdekes volna az ékesszólásnak és 
Í r á snak ezen kincseit , remekei t összegyűjteni és 
r á m u t a t n i a forrásra , a bányára, ahonnan azok 
v é t e t t e k . H á t ha még szentatyáinkat , az arany-
szájú sz. Jánosoka t , a mézesajku Bernátokai , a 
sz. Ágostonokat , a nagy sz. Gergelyeket, a nagy 
Leókat stb. stb. tennék iróink és költőink 
tüze tes t anu lmánya ik tá rgyává! Mily kincs-
halom, eszmemélység és magasztosság rejlik 
i ra ta ikban , e valódi drága szellemi ékszertá-
r a k b a n ! 

De sajátszerű, hogy protes táns atyánkfiai 
menny i r e visel te tnek előszeretettel az ótesta-
m e n t o m i szentírás i r á n t ! Innen veszik isteni 
t i s z t e l e töknek legjelentékenyebb részét, a zsoltá-
rokat,, i nné t veszik sűrűn és előszeretettel ke-
resz tneveiket is : az Ábrahámokat , az Áronokat, 
a Gedeonokat, a Sámueleket, a Rebekkákat , Sá-
rákat , Zsuzsannákat stb. Az újszövetséggel nem 
igen foglyalkoznak. Mi lehet ennek az oka? 
Talán mivel az ószövetség tör ténet ibb és egy-
szerűbb ? és nem oly nehézkes, min t a logikaibb 
és metaphys ika ibb újszövetség, a maga eszméi-
vel, pos tu la tumaiva l? Vagy ta lán azért vonzód-
t a k előszeretet tel a tö r téne lmi és nem a logikai 
és metaphysikai i ránt , mivel a tör ténelmet 
könnyebben lehet forgatni , ki- és felforgatni, 
m i n t a logikát és metaphys iká t ? S vájjon nem 
ez az előszeretet az ó tes t amentum i rán t vitte-e 
őket oda, hogy azt higyjék és mondogassák 
je lenben: bárminő vallása legyen is valakinek, 
az nem sokat konferál , az mindegy, csak becsü-
letes legyen az ember, vagyis, csakis az ótesta-
m e n t u m i tiz parancsolatot tar tsa meg. Ez a 
gondolkodás és meggyőződés közelebb viszi és 
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vonzza ő k e t a zs idókhoz m i n t a k e r e s z t é n y e k -
hez és szöve tségesekké teszi ő k e t n é m i l e g egy-
mással . L e h e t e t t az t é sz revenn i h a j d a n a t ö r ö k 
és l e g ú j a b b időben h a z á n k b a n a zsidók i r á n t i 
s y m p a t h i á j o k b ó l . N e m vo l t elég, hogy emancz i -
p á l t á k a zs idókat , h a n e m m é g az t is a k a r j á k 
e rőnek e re jéve l k iv inn i , hogy k e r e s z t é n y — zsi-
dóval, m e g t é r é s né lkü l , ö s szeházasodhassák ; ső t 
hogy ke resz tény m é g zsidóvá is lehessen. S k i 
ne l á t n á h o n u n k b a n a h á r m a s coal i t ió je lensé-
g é t : a p r o t e s t a n t i z m u s , a s zabadkőművesség és 
a zs idóság k ö z ö t t i s zöve t sége t ! 

Csak egyet n e m hagyok j ó v á s n e m bocsá-
t o m meg J ó k a i n a k , az t a m á r n a g y o n is m e g -
k o p o t t és közönségessé vá l t h a m i s f r áz i s t , m i -
dőn a hazá t , beszéde végén, imádott h a z á j á n a k 
nevezi. Mi is s ze re t j ük h a z á n k a t ; s v a g y o n u n k a t , 
v é r ü n k e t , szükség esetén, készek v a g y u n k fel-
á ldozni é r e t t e ; de imádni , csak n e m i m á d j u k ; 
hisz i rva v a n : „ É n vagyok a t e U r a d I s t e n e d , 
idegen is tenid, ( m é g ha h a z á n a k h i v n á k is,) n e 
legyenek én e lő t t em." „A t e U r a d a t I s t e n e d e t 
imádd , és egyedül Nek i szo lgá l j ! " — m é g a k k o r 
is, midőn a h a z á n a k teszesz j ó s zo lgá l a to t . Visz-
sza kell adn i a s z a v a k n a k az igazi é r t e l m e t s a 
jogos h a s z n á l a t o t ! Zelestyei. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Szerencs. Uj csillag támadt — Sárospatakon. — 
Sokat zaklatott szentegyházunk bátor hitvallóinak 

válságos helyzetét tekintve, Aranyszájú sz. János biztató 
szavai jutnak eszembe. 

Jól is mondja a tudós sz. atya, — és oly találóan, 
mintha csak korunk protestánsainak mérges nyilait látná 
az egyház testébe fúródni, — nyilait az örökké zajongó 
lelkű protestáns merészségnek, a vészszel teljes irigység 
uj csillagként megjelenő, hallatlan haladással kérkedő 
nagygyá fujt alakjának ! Ilyenkor csakugyan vigasztalnak 
ama bátorságra hevitő szavak : „Is, qui invidetur, sub-
sidiärem habet Dei auxilium, et gratia fruitur : qui autem 
invidet, gratia spoliatur. — Quanto maiore invidia laboras, 
tanto maiora illi offers bona, cui invides— Aranysz. 
sz. János aranyszavai aranymondattá kerekedtek, s minden 
időnek az igazságért való küzdelemben tiszteletet paran-
csoló zászlaján azok a szavak fognak ragyogni buzditásul 
a másoktól eredt támadáshoz szokott, de az igazságtalanul 
támadók felett teljes győzelmet remélő katholikusok hű-
ségben erősödő unokáinak szemei előtt. 

Nem is lehet másképpen. Akárhogyan tagadják az 
egyház különféle kiadású ellenségei, — Krisztus szent-
egyházában csak Krisztus Urunk szelleme élhet; csak az 
egyházias szellemben küzdő arathatja a hű védelmi harcz után 
a győzelem babérait ; csak Krisztus uralkodhatik az igaz-

sághirdetés s a békeszerzés állandóságával a lelkek felett, 
melyek aranyként tisztulnak a napirenden levő támadás 
tüzében. Érzik e megkapó jelenet magasztosságát, — a 
mennyire már ők érezhetik, — a protestánsok is ! S mire 
határozzák el magokat? Talán csodálják az egyetemes, 
mert az egész világra kiterjedő, egyház léleknyilatkoza-
tának, szívverésének egységét — az előttök lutheri és 
kálvini gyülölettüzben feltűnő római pápa atyai bölcse-
ségii tanácsainak, bámulatos őrködéseinek, a hit tisztasá-
gát őrző leveleinek hatásában? Nem. Sok is volna, ha 
azt várnók tőlük! Nekik ellent kell mondaniok. Perzselő 
napjok az ellenmondás : a haladás- és felvilágosultságnak 
még nem látott virágaival dicsekvő földjök az a nevezetes 
türelem, melynek az ellenmondás fényében sütkérező 
golyóbisa körül szakadatlanul forog az a hírben neves 
elfogulatlan felekezetiség, mint a sápadt irigység hold-
világa. 

Időközönkint hazánk protestantizmusának egén uj 
csillagok is feltünedeztek, melyek egytől-egyig csillagai a 
protestáns szellem szülte mai felvilágosultságnak és a 
„demokratikus, szabadelvű társadalom" hathatós eszközei-
ről beszélő leghatalmasabb támaszának ! A hogy Isten 
megadta érnünk az uj esztendő boldog kívánságának regge-
lét, Urunk drága születésének 1894-ik évében, szinte 
uj csillag támadt; és ez nem is olyan igen messziről 
mosolyg ránk az ellenmondás napjától kölcsönzött fé 
nyével : — Sárospatak egén kezdi ragyogását. A kiknek 
ilyen ragyogás kell. tapsolnak neki örömükben. A kiknek 
pedig a fény sápadtsága nem ragyogás, ugy üdvözlik 
azt, mint a gyöngefényü üstököst, mely nem jelentheti 
a katholiczizmus végnapjait, nem a kath. egyház minden 
tekintetben boldogságra vezérlő tetterejének meggátlá-
sát . . . Szálljunk le azonban képzeletünk szárnyain a ha-
sonlatok csillagos egéről — és mondjuk ki nyíltan, hogy 
Sárospatakon „szabadelvű, demokratikus\politikai lap " kezdte 
meg pályafutását. Neve: B Őrálló.11 Hetenkint kétszer jelenik 
meg. *) Ez magában vévé is fontos, a mennyiben az 
szokott lenni minden irodalmi esemény, — és dicséretes 
dolog. Nem is említeném amaz irodalmi szempontból 
nagy dicséretre méltó körülményt, mert hát az irodalom 
legnagyobb kedvelője sem foglalkozhatik tüzetesen lap-
jaink rengeteg számával ; hanem ez alkalommal kath. 
szempontból véve a tünemény fontosságát, — mégis csak 
meg kell állnunk az „Őrálló" t. szerkesztősége becses 
személyzetének házkapuja előtt s illően üdvözölve az 
„Őrálló* erőskar u emberét, kérdeznünk: Nem fog-e 
az eléggé ismeretes „Sárospataki Lapok" protestáns szo-
kást gyakorló példájaként az „ Ő r á l l ó m e l y a fejlődés 
reményében, a közönség pártfogásával, a napi lapok sorába 
készül majd lépni, — minden számában, minden közle-
ményében a kath. egyháznak neki esni? nem fogja-e 
kath. intézményeinket az irigység villogó szemeivel ki-
sérni ? szertartásainkat a prot. szellem saját elfogultságá-
nak tagadásával és rosz akaratból eredő tudatlanságának 
rég ismeretes vakmerőségével a guny czéltáblájává 
tenni?— nem fog-e neki csapni, a protestantizmus dicső 
fegyvereinek kiábrándító ösmertetése helyett, a „nagyha-

*) Előfizetésre való felhívását a „Sárospataki Lapok" mellék-
leteül kaptam. P-
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tálmu, roppant vagyonú ellenségnek," hogy ennek vad 
riadóban nyilvánuló megkisebbitésével elidegeníteni igye-
kezzék a kelepczébe kergetett gyönge katholikusokat az 
egyház látható fejétől, a római pápától, — persze e 
hivatásszerű eljárásának hevében is a protestáns felekezet 
hagyományai „meggyőződésének fegyvereivel" harczolva. . . . 
a magyar „nemzeti eszmékért és érdekek előmozdításáért" 
küzdve ? ! Es igy tovább ! . . . 

Fájdalom, a felvetett kérdésekre az „Őrálló" maga 
adja meg a feleleteket előfizetésre való felhívásának ércz-
hangján: Az „Őrálló" felül akarja múlni a békétlenséget 
szító prot. lapok szörnyű bátorságát a katholiczizmus üldö-
zésében! Nem nagyitok. Állításaimnál mindenkor a hon-
boldogitásra törekvő protestánsok állításainak szó szerint 
való közlését szeretem. Az irigység szekerén járó-kelő 
ellenmondásaiktól pedig a helyes következtetés révén 
bizonynyal minden, egyházát hiven szerető katholikus — 
csak Isten egyházának s az igazi haladás és felvilágoso-
dás győzelmének örömünnepét reméli ; kell, hogy erősen 
remélje. Az irigység zavaros vize, mely országunkban 
magasra hányt bősz hullámokban kezd hömpölyögni az 
egyház földein, meg fogja termékenyíteni a drága anya-
földet, s bizonyosan nem a Sárospatakon támadt uj csillag 
fényétől virul majd a mezőség tere ; hanem a világ vilá-
gosságának melege- és erejétől nyeri gyarapodását és bő 
gyümölcsét az egyház tanításának termékeny földén diszlő 
növényzet! A világ világossága pedig ki? ha nem az 
anyaszentegyház isteni szerzője és isteni oltalmazója, 
Jézus Krisztus Ez a mi rendithetetlen hitünk és meg-
győződésünk. E hitnek vezérfényénél mi, katholikusok, 
régebben megtanultunk küzdeni a magyar nemzeti eszmék-
és érdekekért, mint a hogy az „ Őrálló" gondolja. Az 
„Őrálló" leendő magatartásának vezérszava szerint pedig 
sok mindent gondol, a mi nem igaz, — tisztelettel legyen 
előre is említve. 

Az „Őrálló" pedig figyelmes ember s egy helyen 
igy kezdi indulójában hírlapi tűztől hevülő elmélkedését : 
„A pápa maga mondja, hogy a betű ellen betűt kell állí-
tani. Tanuljunk tőle." Ez szép és igaz. Mily kegyesség, 
hogy még ott is tanulnak valamit a pápától ! a pápától, 
kit a hitszakadás oszlopos embere hajdanában avval ré-
mítgetett, hogy a pápaságnak végórája ütött ! De, hogy 
ott, az újonnan támadt csillag alatt meg is szívlelnék, 
a mit a pápa mond, — nincs mód benne! 

Bizony-bizony, ha az „Őrálló" eszébe, szivébe venné 
a pápa szavait, nem kürtölné országra szóló hangon, 
hogy az „Őrálló" miben is akar tulajdonképpen őrt állani?! 
Szegény feje a protestantizmust szeretné államvallássá 
tenni, s e vallás — ma inkább csak megromlott politikai 
állásfoglalás — felölelésére serkentő szózata folyton foly-
vást a kath. egyház gyalázásában leli sarkpontját! Felsé-
ges egy hivatás az igaz. 

A magyar kálvinistának a maga, sasszárnyakon le-
begő bámulatos fönsége e három kitételben szokott fog-
laltatni: „Haladás, fölvilágosidtság és annyi hervadhatatlan 
wrdem a múltban !" Erre a legtöbb kálvinista rámondja 
az Áment. Hja, ezt tanulták és tanulják még az állami-
lag segélyzett gymnasiumukban is, a hol a prot. tan-
könyvek bírálatához senkinek semmi köze ; mert azokat 

prot. emberek, csak prot. ifjak számára, alaposan meg-
írták. Igy látnak aztán napvilágot a fennebbi három ki-
tétel mellett a halomszámra gyűjthető, „Örá^ó"-féle nagy 
mondásoknak katholikust merészen sújtó kövei! — Muta-
tóul, (az TŐrálló" számára minden jog fentartva!) ime, 
a mi őrállásunkat is sürgető szép szavak : 

„Az a roppant nemzetközi hatalom, melyet idtrci-
montánismusnak nevezünk s mely minden modern szabad-
ságnak és haladásnak ellensége s ellensége a szabadon 
fejlődő nemzeti államoknak is, hazánkban is mind erő-
sebb harczot kezd a lelkiismereti szabadság, a politikai 
egyenlőség, fölvilágosult közoktatás, állami önállóság és 
függetlenség, a nemzeti erősbödés ellen épugy, mint a 
többi vallásfelekezetek, különösen a protestantizmus ellen, 
mely szülte s nagyra nevelte a demokratikus szabadságot." 
— Szegény ultramontanizmus ! jó, hogy van még e hazá-
ban igazságszeretet és politikai józanság is, — és nem 
hisznek a kollégium kapuja alatt álló, az ultramontaniz-
mus szörnyét megtépázó „Őrálló" urnák; mert különben 
csillagot rúgatnának veled s becsületesen haladó lábaid-
nak soha hasznát nem vennéd ! Szerencséd, hogy ez a 
nézet csak a malom alatt, akarom mondani, — a hitsza-
kadás emlékezetre méltó bizonyos fajta nyelveskedésének 
épületében folytatott politika, a népszerű hagyomány fé-
nyében ragyogtatva, melyet feléleszteni, befogadni, ápolni 
az „ Őrálló" lesz hivatva, hogy az ilyféle szóáradatnak 
eredménye s gyakorlati jelentősége is legyen már egy-
szer! Nem fél-e az „Őrálló" tisztes alakja, hogy az a 
mindig hamisan magyarázott és készakarva sötétségbe 
burkolt ultramontanizmus, a maga valóságos érteményében 
véve, a buzgó és élő meggyőződések tiszta csatáiból a 
diadal zászlajával fog előlépni ? . . . Dehogy is fél ! Elő 
meggyőződésének ujonan támadt csillagfényénél — nem 
a mai világba való dolog ! Egészen más bántja az „ Őr-
álló" urak látó érzékét. A ki nem hiszi, olvassa az „ Őr-
álló*-bem, a mint következik: (Az ultramontánizmusról 
van szó !) 

„E nagyhatalmú, roppant vagyona ellenséggel szem-
ben, mely az emberi lélek legerősebb szenvedélyére, a 
vallási fanatizmusra s hazánkban még jelen alkotmányos 
viszonyokkal elégedetlen politikai reakczióra, (vagy legyen 
reactio, vagy magyar szót helyébe ! nyelvünk nem ügye-
fogyott !) — sőt mint a legújabb események mutatják, a 
nemzetiségi széthúzásra is támaszkodik, a megtámadottak-
nak : a szabadelvű demokratizmusnak s a protestántizmus-
nak szövetkezniük kell, mert diadalt csakis egyesitett erővel 
arathatnak az egyesült ellenségek ellen." Régen ismert 
étkek újból való feltálalása. Crambe repetita. Az egészben 
egy tűnik kiválóképpen szemünkbe a Sárospatakon támadt 
uj csillag gyönge fényénél : Az a megfélemlítő ultramon-
tanizmus „roppant vagyonú ellenség!" Sapienti sat. 
Tulajdonképpen a kath. egyházról szólt amott az ének ; 
de hát, ha a szerintök oly sok kimagyarázhatatlan dolgot 
magában foglaló ultramontanizmusról beszélnek, ha e 
szörnyalakká futt valamiről ered meg az örök békétlen-
ség szításának döntő szava : akkor gombagyorsasággal nő 
a protestánsoknak tetsző közvélemény. — „Malae opiniones? 

Sz. Ágoston szavai ! — si pertinaciter defendantur, tot 
haereses facere possunt." Sz. Bernátként pedig: „Decor 
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hais splendor bonae opinionis est." Hajh, de az „ Őrálló" 
a jó vélemény tisztességében a katholikásokat egy köröm-
feketényire sem részesiti, — sőt programmja vagyis het-
venkedő viselkedésmódjának körvonalozása szerint nem 
is fogja soha sem részeltetni ! Szomorú valóság. Nagy 
harcz előjele. 

Az „Őrálló" — mintha elfeledkeznék néha vele 
született ellenmondásainak viszketegéről, igy beszél : A 
sikra lépett és harczolni fog „minden vallási elfogultság-
tól., vagy szűkkeblű felekezetieskedéstől menten !" De csak-
hamar ezek jönnek szavaira nyomatékul: „Meg akarjuk 
oltalmazni a protestantizmust a klerikális hatalomvágy túl-
kapásai ellen, mert a protestáns szellem szülte a modern 
(már t. i. a mai szépséges) — felvilágosultságot stb." 
Tehát meg van az óhajtott felvilágosultság !? ha megvan, 
senki el nem veszi tőle, — s ne féljen az a magasztalt 
protestáns szellem,hogy „a klerikális hatalomvágy túlkapásai" 
az ő felvilágosultsága tárházában fogják keresni a haza-
fentartás legnagyobb kincsét! Legyen Őszinte az „Őrálló" 
— és mondja ki : Nem oltalmazni akarom én a protes-
tantizmust, hiszen az eléggé meg van már oltalmazva ; 
hanem hát azt akarom, mi türés-tagadás benne, — hogy 
az egész Magyarország protestáns legyen !" Ezért számit 
közvetlen és közvetett támogatásra, „odaértve a felvilágo-
sodott katholikus okat, a zsidó polgártársakat, kiknek a 
protestánsok, a haza és nemzet szeretetét remélve tőlök, 
(tehát eddig az Istenadták a hazát sem szerették !) kész öröm-
mel nvujtnak testvéri jobbot . . Valóban ritka kegyes-
séggel párosult merész hajlamok ! Oh, gyúlj ki, égj, vilá-
golj te, dicső fáklyája a haladásnak az „ Őrálló" hajléka 
felett, hogy mindenki ámuljon-bámuljon egy fénytenger-
ben uszó czimtáblád e magyart lelkesítő szavain : 

„óhajtjuk különösen azok támogatását, kik a Világ-
egyetem nagy Építőmestere (egészen igy !) nevében épitik 
az emberszeretetet, a türelem és felvilágosultság, (ez, kérem 
a hódítás erejével kaczérkodó nagy szólás mindenütt !) 
szóval a valódi humanizmus szent épületét." Nem kell 
hozzá magyarázat. Jó tudni. 

No, kedves honboldogitó magyarom ! ama kitételt 
csak magában élvezd. Élvezd és építsd, ha tetszik, az 
„Őrálló" által letett alapon maradékodnak örökbe ha-
gyandó biztos lakását ! Tedd azt — és ne kérdezz sem-
mit, ha közel áll a vaksághoz két szemed a Sárospatakon 
támadt uj csillag dicső fényénél. 

En pedig csak azt kérdem : Van-e még protestáns vallás? 
Fennebb a szabadkőművesség hangja terjedt ! Hova 

jutottunk ? . . . 
S a mi még végül jön, az a gonosz akarat, leges-

legjobban jellemzi az újévkor megindult „Őrálló"-nak 
talán nevetségkeltés végett hirdetett elfogulatlanságát. 

a A protestantizmus s a többi felekezetek közt a szö-
vetséget" igy erősiti : 

„Igyekszünk közre hatni arra, hogy vagy az ó-katho-
liczizmus tanai honosodjanak meg nálunk, vagy •— a 40-es 
évek mozgalmainak példájára — nemzeti kath. egyházunk 
szervezkedjék, a mi az ultramontanizmus ellen a leghatal-
masabb védbástyáját képezné." 

A mennyire sérti a jó magyar nyelvérzéket e ki-
fejezés : „védbástyát képezné", e h. : a védőbástyát tenné, 

— annyira tisztában vagyunk mi, katholikusok, a Sáros-
patakon támadt uj csillagnak, a nevezetes „Őrálló"-nak, 
haladást terjesztő világosságával. Jönnek a lapok heten-
kint kétszer, az adott hős programm szerint ezerszeres 
kárt téve a lelkekben. Ismerjük az irigység zugó viharát 
egyházunk élethajójában ; a mentés szent kötelessége a 
miénk ; az áldás Istené ! 

Aranysz. sz. János szavaival keztem, azokkal vége-
zem: „Is, qui invidetur, subsiadiarium habet Dei auxilium." 
Egy „Őrálló" ilyenkor őrállókat teremtsen közöttünk! 

Paszlavszky Sándor. 

Szepesi egyházmegye. Főpásztori szózat Magyar-
ország püspökeinek együttes főpásztori levele kíséretében. — 

(Vége). 

Cum vero hac ratione Christus Dominus ipsum ma-
trimonialem contractum ad Sacramenti dignitatem eleva-
verit, ita ut apud christianos unum ab alio separari non 
possit: hinc soli Ecclesiae catholicae, cui dispensationem 
suorum divinorum mysteriorum commisit, contulit omnem 
potestatem hunc sacramentalem contractum dirigendi, 
eiusdem formám praescribendi, conditiones assignandi, im-
pedimenta statuendi et causas eundem concernentes iudi-
cialiter decidendi. Hanc legiferam et iudicialem potestatem 
de re matrimoniali sibi vindicavit Ëcclesia a primordiis 
usque ad nos, et hoc quidem non ex indulgentia vel con-
cessione principum, verum haud raro etiam contra illorum 
placita, proprio, originali et indepedente iure, eidem ab 
Illo collato, qui est Rex regum et Dominus Dominantium. 
Christus Dominus contractum matrimonii inter christianos 
elevavit ad dignitatem Sacramenti, seu ad ordinem super-
naturalem ; atqui potestas saecularis, cum sit ordinis 
mere naturalis, nihil potest circa Sacramenta. De Sacra-
mentis statuere et praecipere — seribit SS. D. n. Leo 
XIII. — ita ex voluntate Christi sola potest Ecclesia, ut 
absonum sit plane potestatis eius vel minimam partem ad 
gubernatores rei civilis velle esse translataru. — Hinc 
cum civilis potestas incapax sit quemcunque fldelium in 
matrimonium coniungendi, pari ratione incapax est illud 
dissolvendi, atque ideo quaevis sententia separationis legi-
timo matrimonio coram Ecclesia unitorum coniugum per 
laicam potestatem lata omni prorsus vigore destituta 
foret, et coniux, qui huiusmodi sententia abutendo, cum 
alia persona matrimonium inire praesumeret, verus adul-
ter esset ; quemadmodum verus concubinarius esset, qui 
in matrimonio vi solius actus civilis permanere auderet, 
uterque absolutione indignus, donee scandalum non repa-
raret et praeceptis Ecclesiae se subiiciendo poenitentiam 
non ageret. Ita statuit Benedictus PP. XIV. a. 1746. ad 
missionarios Hollandiae de matrimonialibus contractibus 
coram civilibus magistratibus et haereticis ministris initis 
scribens : Sciant catholici. curae vestrae concrediti, con-
trahentes, nisi nuptias coram catholico sacerdote et duo-
bus testibus célébraverint, coram Deo et in facie Eccle-
siae nunquam pro legitimis coniugibus recognoscendos 
fore ; eosque sibi mutuo convivendo, ac si in conmgio 
essent, graviter peccaturos. Sciant denique, quod si fiiii 

' ex huiusmodi unione prognati fuerint, hi ita considerandi 
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sint, quasi ex illegitimo thoro nati essent, et ideo ipsi 
quoque coram Deo illegitimi erunt, et nisi parentes, se-
cundum praescripta Ecclesiae consensum renovaverint, 
sciant se iuxta tenores ecclesiastici iuris in perpetuum 
illegitim os mansuros. Et SS. D. n. Leo XIII.: Omnibus 
exploratum esse debet, si qua coniunctio viri et mulieris 
inter Christi fideles citra Sacramentum contrahatur, earn 
vi ac ratione iusti matrimonii carere, et quamvis conve-
nienter legibus civicis facta sit, tarnen pluris esse non 
posse, quam ritum aut morem, iure civili introductum. — 
Nec sponsi, inquit S. Poenitentiaria 15. Jan. 1866. se 
sistere debent Gubernii officiali, nisi cum intentione nihil 
aliud faciendi, quam ut civilem caeremoniam exequantur, 
atque hunc actum, antequam matrimonium coram Eccle-
sia celebraverint, peragere nequaquam debent. Si qua 
coactio aut absoluta necessitas, quae facile admittenda 
non est, eiusmodi ordinis invertendi causa esset, tunc 
omni diligentia utendum erit, ut matrimonium coram 
Ecclesia quamprimum contrahatur, atque interim contra-
hentes seiuncti consistant. 

Ex his quae dicta sunt, coliigere iam licet, quant-
opere matrimonium sic dictum civile abhorreat a doctrina 
Ecclesiae catholicae, cum ei adimat libertatem admini-
strandi id, cuius secundum régulas a Deo et non a po-
testate humana administrandi et plenum ius et sanctam 
obligationem a Deo ipso acceperit. 

Dicitur quidem, potestatem civilem, dum contractum 
matrimonii moderatur, suas tantum legi civili partes vin-
dicare, integrum autem cuilibet esse, ut actum quem po-
testas civilis perfecit, solemnitate religiosa compleat. Irri-
dere hoc quidem est, non rationem religionis habere. 
Cum enim matrimonii contractus inter Christianos cum 
Sacramento ita coniungatur, ut nullo modo unum sepa-
rari possit ab altero, lex ergo civilis contractum matri-
monialem afficiendo de ipso Sacramento disponat: quid 
adhuc relinquitur religioni, quod auctoritate sua spoliata 
compleat? Religiosa celebratio matrimonii quidem per-
mittitur, sed eius effectus non agnoscuntur, valor negatur, 
religio aperte ignoratur et vilipenditur, imo et ipsa cele 
bratio matrimonii religiosa dissimulanter inhibetur, dum 
per impedimenta partim ad lubitum statuta, partim vero 
ignorata, impossibilis efficitur. 

Sed imponere nobis volunt matrimonium civile et 
quidem Obligatorium sub specioso titulo libertatis con-
scientiae. At vero, si hoc libertate illa intendatur, ut qui-
libet civis ius et facultatem habeat satisfaciendi obliga-
tionibus quas ei imponit conscientia, quin leges civiles 
impedimentum illis adimplendis obligationibus inférant et 
poena aut molestia hac de causa quemquam afficiant, sed 
potius tutentur adversus impedimenta quae aliorum ini-
quitas posset afferre : in hanc libertatem conscientiae ipsa 
lex proposita peccat, dum quibusvis indiscriminatim sub 
poena nullitatis formám novam matrimonii imponit con-
scientiae catholicae repugnantem ; dum prohibet, ne in 
actu ad constituendam societatem tendente, a quo pendet 
salus familiarum et ordinata generis humani propagatio, 
prius compareant coram Deo quam coram homine, et sub 
gravibus poenis iniungit prius comparere coram homine 
et postea, si voluerint, coram Deo ; dum matrimonii con-

tractum separando a Sacramento, separat civem a chri-
stiano, et dupplicem fingendo in uno eodemque homine 
conscientiam ita eum dividit, ut quod christiano non licet, 
civi licitum sit. 

Sed per saecularisationem christiani matrimonii in-
dependentem volunt reddere — ut dicunt — civilem po-
testatem a potestate Ecclesiae, quo sic antevertant et 
excludant conflictus et pugnas inter eas exoriri queuntes. 
Ast, quum convictus duorum catholicorum non sit nec 
unquam esse possit verum matrimonium, nisi secundum 
infallibilem doctrinam ac leges Ecclesiae celebretur : facto 
adstringi poterunt duae personae ad sibi convivendum, 
coram Deo et coram Ecclesia nunquam veri coniuges 
erunt. Habebimus ergo duas potestates, sacrae videlicet 
reipublicae et civilis, unam ab alia independentem, unam-
quamque in eadem re, de iisdem hominibus, propriis suis 
legibus decernentem. Hinc habebimus matrimonia civilis 
potestatis legibus valida, ex lege Ecclesiae invalida, aut 
invalida coram civili iudice, valida autem propter ligá-
mén conscientiae. Illis lege civili praeclusa erit ad poeni-
tendum via, hi vero ad novas convolabunt nuptias, quas 
ut adulterinas reprobabit Ecclesia. Recessus ab his una 
ex parte foret delictum, ex altera officium. Proles legi-
timae coram lege, sed illegitimae coram Deo et Ecclesia ; 
vel pro Ecclesia legitimae, non tales pro civili potestate-
In horum consecutionem : turbationes familiarum, con-
fusiones iurium, legales iniustitiae, tentationum, praevari-
cationum concitationum perennitas, altercantibus inter se 
ambabus potestatibus diminuta utriusque auctoritas, hinc 
vero accrescens ubique morum corruptio atque rerum 
novarum indomita cupiditas. 

En fructus ex institutione matrimonii civilis car-
pendi. En rerum ille cursus tranquillus et quietus per 
auctores et fautores legum novarum nobis appromissus. 

Anxia mente prospicientes hanc malorum seriem, 
quae si nullus iam ad religionem habeatur respectus, 
fatali quadam necessitate alia ex aliis enascentur et pro-
fluent, de Ecclesia et Patria aeque solliciti, de eventu 
futuri temporis incerti, stamus, quemadmodum stabant 
Apostoli a Domino derelicti aspicientes in coelum, quum 
nubes suscepisset ilium ab oculis eorum. — Yerum-
tamen in his augustiis nostris memores nos esse oportet, 
Yenerabiles Fratres et Filii Dilectissimi, vias Domini non 
esse vias hominis : incomprehensibilia enim sunt iudicia 
eius et investigabiles viae eius. Quis enim cognovit sen-
sum Domini, aut quis consiliaris eius fuit?2). Fors pro-
bari nos per luctus et dolores et damna desiderat: ut 
nihil in servos suos saeculi potestas sibi esse iuris et 
dominationis intelligat. 3) Fors ad excitandos torpentes et 
dormientes nos potenti manu quatit et tribulat, ut ex-
cusso otio in odore unguentorum suorum iam currere 
paratos post se nos trahat. Multi enim sunt qui in otio 
quaerunt Christum et non inveniunt, et inveniunt eum in 
persecutionibus et cito inveniunt 4) Non consideremus 
ergo in tribulationibus nostris quae videntur, sed oculis 

!) Act. Ap. 1, 10. 
2) Rom. 11, 38. 
3) S. Hil. Tr. in ps. 118. 
4) S. Ambr. De Issac. c. 6. 
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fidei ea intueamur in eis quae non videntur : quae enim 
videntur, corporalia sunt, quae autem non videntur, ae-
terna. Latet gloria, abscondita nobis est in tribulatione, 
in monentaneo hoc latet aeternitas : 5) Cum ipso sum in 
tribulatione, eripiam eum, et glorificabo eum. 6) Tantum 
itaque Deus sit nobiscum, nobiscum autem erit, si nos 
erimus cum illo, abundet tribulatio nostra pro eo, abun-
dabit consolatio nostra per eum. Agamus ergo gratias 
Patri misericordiarum, qui nobiscum est in tribulatione, 
et in omni nos tribulatione consolatur, ideo nos aliquando 
ad speciem derelinquens, ut corda languida misso Spiritu 
sancto renovaret, ideo interdum caliginosa nos nocte 
opprimens, ut in mediis errorum tribulationumque tene-
bris lux veritatis splendidius excandesceret. Magna enim 
— ait Hilarius — vis est veritatis; quae cum per se 
intelligi possit, per ea tarnen ipsa quae ei adversantur 
elucet, ut in natura sua immobilis manens, firmitatem 
naturae suae quotidie dum attentatur acquirat. Hoc enim 
Ecclesiae proprium est, ut tunc vincat cum laeditur, tunc 
intelligatur cum arguitur, tunc obtineat cum deseritur. 7) 

Itaque confortemini in potentia virtutis Dei, in om-
nibus laborate, ministerium Yestrum implete. Estote viri, 
Sacerdotes Altissimi, ne terreamini a fluctibus huius sae-
culi, pugnate cum antiquo serpente : portae inferi non 
praevalebunt. Per banc piam fiduciam obtinentur spiri-
tualia remedia, propulsantur pericula, terrores contemnun-
tur, vincitur mundus, omnia denique possibilia credenti 
redduntur. Confidite, ego vici mundum.8) Et profecto, 
haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra : 9 ) si 
modo non sit tepida, non trépida, sed sit fiducia, id est 
fides non ficta, seu spes non infirma.10) 

Hac freti fiducia agnoscamus Venerabiles Fratres et 
Filii dilectissimi dignitatem nostram, et quod sumus pro-
fessione, actione potius quam nomine demonstremus. 
Luceat lux nostra in excelso virtutum, luceat in obser-
vantia divinorum mandatorum. Luceat in pastorali mu-
nere, luceat in gregis custodia, luceat in moribus, luceat 
in exemplo, luceat coram hominibus, ut videntes opera 
nostra bona glorificent Patrem nostrum, qui in coelis est. 

Et nunc, in exordio novi anni, qui paucos ante dies 
nobis illuxit, commendo Vos Deo et verbo gratiae ipsius, 
qui potens est aedificare et dare haereditatem in sanctifi-
catis omnibus. u ) 

Scepusii, die Epiphaniae D. N. J. Chr. sacro. 1894. 
Paulus, m. p. 

Episcopus. 

Páris. Boldog újévet! — 
Ez a napirend, valahányszor uj esztendő fordul. Az 

egész világ egy nagy jókívánság váltásává válik ily 
alkalommal. Az únós-úntalan ismételt jó kívánság, éppen 
akkor, hogyha az nincs igen meggondolva, legalább is 
őszinte és azért becses. Van az emberiség körében egy 

S. Bern. in ps. 90. 
6) Ps. 90. 
7) De Trinit. 1. 7. 
8) loan. 16, 33. 
9) 1. Ioann. 5, 4. 
10) Guerr. abb. In f. s. Ben. s. 2. 
11) Act. ap. 20, 32. 

uralkodó, ellenállhatatlan áramlat, mely magával ragadja » 
szellemeket és jóakarásra disponálja a sziveket. Az embe-
rek örvendeni akarnak és biznak a jövőben. 

A nagy nehézség ott kezdődik, mikor ez a közérzü-
letet a közügyek intézésére, a politikára kell alkalmazni. 
Hogyan lehet remélnünk, a dolgok jelen állásában, oly 
évet, mely Francziaországnak összetartást,' biztonságot és 
örömet fog adni ? Kétségkívül, az óriás többség, a fran-
czia nép csaknem egyhangúlag vágyódik az áldások után, 
és az államférfiak, még magok a pártemberek is, lecsen-
desedésről, megnyugtatásról beszélnek és írnak. Ez igy 
levén, azt hinné az ember, hogy egy ily általános sza-
vazatjog alapján kormányzott országban, a mit a nem-
zeti tömeg akar és a miről a vezérek is azt. mondják, 
hogy ők is ugyanazt akarják, azt hinné, mondom, az 
ember, hogy ennek ha nem is azonnal, meg kellene tör-
ténni, legalább is könnyen megtehetőnek kellene lennie. 
Es mégis nem igy áll a dolog. Vájjon miért? 

Az ország őszintén kívánja a békét; hanem a poli-
tika úgy feldúlta az egyetértést és az elvekben való hit 
annyira megfogyatkozott erejében, hogy az ország nem 
tudja kitalálni, hogyan lehetne a békét, melyet annyira 
óhajt, megszerezni és fentartani. Óhajtása tétova óhajtás 
levén, éppen azért méhében hordja magával azt a sorsát, 
hogy meddő marad. Másrészről, a kormányzás férfiai és a 
különféle pártok vezéremberei a békét oly feltételek közt 
képzelik maguknak, a hol a béke az ő hatalmukat je-
lenti. Es minthogy béke nem létesülhet, csakis loyalis 
egyetértés és a főbb elvekben való megegyezés alapján, 
a béke létesítésének müve nagyon nehéz. Annyi bizo-
nyos hogy holnap még nem leszünk a czélnál. 

De habár a czél messze is esik még tőlünk, annyi 
tény, hogy nem esik túl hatásunknak kerületén, és a 
következő év bizonyára közelebb fog hozzá vinni. Mi a 
megbékülés utján vagyunk.2) A katholikus akczió egyre 
izmosodik és terjeszkedik, és minthogy épp ő vezette be 
a lecsendesülés eszméjét a szellemekbe, mi nekünk csak 
folytatni kell, hogy ez az eszme testet öltsön és imponáljon 
mindenkinek. 

Ah, tudom! még nem lesz a miénk a hatalom, mi 
nem fogunk minisztereket csinálnif; ámde elég erősek le-
szünk arra, hogy a minisztereket és a hatalmat a velünk 
való számolásra kényszeritsük. Ez nem lesz még a győ-
zelem ; de mégis, az előbbi évekhez képest, valami, még 
pedig néven nevezve jó eredmény lesz biz az. 

Dolgozzunk, áldozzunk, bízzunk az Istenben és az 
ő földi helytartójában és — reméljünk ! 

Ez eljárás által, ha 'sikert nem is aratunk 3) mi, mi 
jó évet fogunk a magunk részéről betölteni. 

x) Teut comme chez nous. A politika a legemberibb levén 
az emberi do]gok között, egyúttal a legnyomorúságosabb dolog is 
szokott lenni. 

2) Vajha igy elmondhatnék ezt hazánkról is ! 
3) Bizony, a „primogenita Ecclesiae filia" részéről nem nagy 

kecsegtetés, nem nagy biztatás ez ! Csodálatos dolog Francziaország 
fölött a szabadkőművesség nagy hatalma. Vigyázzunk itt nálunk, 
nehogy e hatalmasság igájába hagyjuk behajlítani a nyakunkat, 
mert azt onnan rettenes nehéz dolog lesz kiszabadítani. Franczia-
ország példája mutatja. szerte. 
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KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
Katholikus Kör Pécsett. 

A Kath. Kör alakuló gyűlése tegnap volt a szeminá-
rium dísztermében. Mintegy háromszázan vettek részt a 
város legintelligensebb köreiből, jobbára világiak. A gyű-
lést Hanny Gábor kanonok nyitotta meg. Utána, Troli 
püspök felkérésére Gyürky Ödön dr, a budapesti Katho-
likus Kör titkára vette át a szót és átadván a fővárosi 
kör üdvözletét, élénk éljenzés közt adta elő a kör czél-
jait : a katholikusok érintkezésének előmozdítását, a ka-
tholikus öntudat felébresztését és a katholikus nevelést. 
Hanny Gábor kanonok ismertette ezután az alapszabály-
tervezetet és hangsúlyozta, hogy a politika a körből ki-
küszöbölendő. A további teendők végzésére Hanny elnök-
ségével ideiglenes választmányt küldött ki az értekezlet. 
Végül Kozáry hitszónok zajos éljenzés közt mondott kö-
szönetet Hannynak kitartó fáradozásaiért. A körnek eddig 
45 egyházi és 103 világi tagja van. 

Katholikus Kör Nyitrán. 
A Nyitrán alakult Katholikus Kör tegnap tartotta 

első ünnepélyes gyűlését. Az arisztokrácziát Odescalchi 
Liviusz herczeg és Zamoyski Jenő gróf képviselték. Vár-
ták Esterházy Miklós Móricz grófot is, de gyászesete 
miatt táviratban kimentette magát. Bende püspök is részt-
vett s igen szép beszédet mondott. Este 120 terítékű 
banket volt. 

IRODALOM. 
— Útmutatás a lelki béke megszerzése és meg-

őrzésére. Ily czimü munkára hirdet előfizetést Sarmaságh 
Géza, szatmári főgymn. tanár. A könyv magyar fordítása 
P. Lehen jézustársasági atya hasonczimü művének. Czélja 
a ker. tökéletesség életszabályait azon szempontból ismer-
tetni, hogy a gyöngéd, aggódó lelkeket a nyugtalanságtól, 
mely többnyire képzelt okokból, túlzásból származik, meg-
óvja. Az I. rész tárgyalja az Isten akaratában való meg-
nyugvást minden körülmények közt s szól különösen a 
szenvedő lelkeknek, kiket a gondviselés meglátogatott; a 
n . rész a tökéletes élet arany középutját világítja meg; 
a III. rész az eszközöket tárja elénk, melyekkel nyugal-
munkat megőrizhetjük vagy ismét visszaszerezhetjük ; a 
IV. rész a scrupulusokat tárgyalja. A 25 ivre terjedő vas-
kos kötet előfizetési ára 1 frt 10 kr. Bolti ára 1 frt 
50 kr. lesz. 

V E G Y E S E K . 
— Farsang. A mulatozásnak és dorbézolásnak szen-

vedélye egyre bontogatja a csendes és egészséges jólétnek 
védőgátjait s egyre szélesebb mederben kezd hömpölyögni 
lelkileg már amúgy is oly sokféleképen megnyomorított 
társadalmunkon keresztül. Epp most olvasom, hogy az 
inscripcziók és szépirodalom akadémiájában Párisban jelen-
tést tett az illusztris társaságnak egy tagja egy római 

korbeli „tabula lusoria" felásatásáról. Ez egy nagy már-
ványtábla, a közepén szabályos kerek bevájásokkal, mint-
egy bábok helyeivel, annak jeléül, hogy ez a tábla-játék 
hasonló lehetett a mi billiard-játékunkhoz. Nem a tábla 
maga s nem is a játék neme, a mely nemes is lehetett, 
hanem a felirat és a szellem, mely azt sugalmazta, neve-
zetes ezen az asztalon. A pogányság élvezeteket hajhászó 
szelleme nyilatkozik meg benne : Félre a kötelességgel, 
mulassunk ! 

SE PONETE JVRIA 
ET VENI LVDAMVS. 

— Gladstone, az angol miniszterelnök érdekes ta-
nulmányt közölt a Nineteenth Centurybea Dante utazásá-
ról Angolországba. Az ügyet azonban a valószínűségből 
nem emelte ki a bizonyosság fokára ő sem. Igen való-
színű, hogy Dante látta Angolországot, de a dolog ha-
gyomány, nem írott emlék ! 

— Magyar zarándoklat Lourdesba. E napokban in-
dul el Lourdesbe a dr Való Simon pápai t. kamarás és 
papnevelő-intézeti tau. felügyelő által kezdeményezett ma-
gyar zarándoklat. Hir szerint Császka György kalocsai 
érsek és Dessewffy Sándor temesvári püspök urak fognak 
a zarándoklat élére állani, mely Rómában is fog tiszte-
legni szentséges atyánknál, XIII. Leo pápánál. 

— A szegzárdi Garay-szobor ügyében a bizottság 
végkép határozott. Az összegyűlt 15,000 forintból 12,000 
frtot a szoborra szánnak, 3000 frtot pedig a Garay-tér és 
az ott levő kut átalakítására. A pályázatot legközelebb 
kiírják, hogy a szobor a milleniumra elkészüljön. 

— Alapítvány. Gróf Károlyi Sándorné és Károlyi 
Sándor gróf, val. belső titkos tanácsos, 500-500 forinttal 
a „Kath. tanonczokat védő egyesület" alapitó tagjainak 
sorába léptek. • 

— Visszatérés az ősi hitre. Baranya-Szászvárott f. 
hó 18-án Sörös József ref. vallású egyén ünnepélyesen 
visszatért a r. kath. vallás kebelébe. A hitvallást az oltár 
zsámolyánál Ják Ede segédlelkész kezébe tette le. 

— Az angolkiasszonyok budapesti házában f. hó 
28-án igen szépen sikerült hangversenyt rendeztek a jeles 
intézet növendékei. 

— Katholikus kongresszus volt e napokban Imolá-
ban, Olaszországban. A kongresszus nem országos, vidéki 
volt. Középolaszország volt benne leginkább képviselve. 
Főhatározatuk az volt, hogy a megyés püspökök engedel-
mével minden egyházmegyében, sőt minden parochia 
területén megalakuljon a katholikus kongresszusok bizott-
sága. Azután szocziálpolitikai, sajtóügyi, művészeti, tan-
és nevelésügyi dolgokkal foglalkoztak. 

— Vaszary Kolos bibornok, hgprimás 5000 frtot 
osztat ki az esztergomi főegyházmegye káplánjai közt 
segélyképpen. 

— Sajtóhiba-igazitás. Lapunk 8. számának vezérczikkében 
a 75. lapon, 2. hasáb, alulról 5. sorban „hát" helyett : hét. A 76. 
lapon, 2. hasáb, 2. bekezdés, 2. sor „szabadsághoz" helyett : sza-
badossághoz ; ugyanott a 8. sorban „jóságot" helyett : jószágot. 
Harmadik bekezdés, 4. sor „ősi" helyett : ön is. U. o. 5. sor „ér-
zette" helyett : értet te olvasandó. 

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

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



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj: 

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. 

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

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Budapesten, február 3. 

Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

10. I. Félév. 1894 

TARTALOM. Vezéreszmek és Tanulmányok : A budapesti Oltáregyesületnek emlékirata. — Az esztergomi főmegye uj bőjtrendje. — 
Egyházi Tudósítások . - B u d a p e s t : A tervezett magyar „egységes" házasságjog. — E s z t r g o m : Az u j év és a nagy böjt alkal-
mából főpásztori szózat. — P é c s : A Kath. Kör alakuló közgyűléséről. — R ó m a : — A római plébánosok hódolása és a pápa beszéde. — 

Irodalom. Lelki kincstár az épületes irodalom remekeiből. — „A komlóvirág." Stb. — Vegyesek. 

A BUDAPESTI OLTÁREGYESÜLETNEK 
a Magyarországi Kegyestanitórend Tartományi Főnökéhez, 

Főtisztelendő 

Lévay Imre úrhoz 
intézett 

EMLÉKIRATA, 
a budapesti Oltáregyesület feledhetetlen megalapítójának, 

T r a u t w e i n Nep. J á n o s 
kegyes-tanitórendi áldozárnak 

(t 1893. okt. 5.) 

elhunyta alkalmából. 

Főtisztélendő Rendfőnök U r ! 

Trautwein Nep. János ur, a kegyes-tanitó-
rend érdemdús tagja, f. évi október 5-ikén elköl-
tözött az élők sorából. 

Elhunyta gyászt hozott a főtisztelendő ke-
gyes-tanitórendre, melynek egyik büszkesége 
volt ; de gyászt hozott a budapesti Oltáregyesületre 
is, mely a boldognltban nemcsak büszkeségét, 
hanem egyúttal megalapítóját és 35 éven volt 
fáradhatatlan igazgatóját veszitette el. A boldo-
gult folyton a szentélynek élt, mint az oltár 
lámpája! . . . szeliden, csendesen! . . . 

A lámpa kialudt! Isten dicsőségeért égve 
fölemésztette önmagát ! . . . 

Trautwein Nep. János elévülhetetlen emlé-
ket emelt magának a budapesti Oltáregyesület 
történetében; Istennek dicsőségeért buzgó mun-

kásságát hirdetik az igazgatása alatt , az Oltár-
egyesület által díszbe ju to t t templomok és oltá-
rok; önzetlen, tiszta lelkének tanúbizonysága., 
hogy saját dicsőségét nem keresve, önfeláldozó 
munkásságával az Oltár egyesületet nemcsak az or-
szágnak, hanem az egész kath. egyháznak legtekin-
télyesebb enernü egyesületei sorába emelte. 

Példát adó munkásságával megmutatta, hogy 
mily nagyra képes egy, Isten szive szerinti áldozár ; 
hogy mily sok jót tehet egy, Istennek dicsőségeért 
buzgó és ennek élő rendi férfiú. 

Már földi élete folyamán bámulva szemlél-
tük önfeláldozó buzgóságát. Mert bármiként 
igyekezett is érdemeit a világ szemei elől elrej-
teni, közreható munkásságának természeténél 
fogva, akarata ellenére is árulóivá lettek a tem-
plomok, melyek munkás életének áldásaiban 
részesültek. 

De halála után, midőn szerénységének és 
alázatosságának leplével nem takarha t ta el többé 
csodás munkásságát, midőn egész valójában tünt 
elő nagy műve, egyszerre oly nagyságban pil-
lantot tuk meg halhatatlan érdemeit, hogy előbbi 
elismerésünk és tiszteletünk mellet t is, meg-
állott a szó ajkainkon. Bámulva állottunk nagy 
alkotása előtt ! Mintha egy csodás szoborról hul-
lott volna le a lepel, mely alat t eddig csak sej-
tet tük a most egyszerre, egész nagyságában 
megismert alkotást. 

A boldog emlékű oltáregyesületi igazgató 
ur által megalapitott és évtizedeken át buzgó-
sággal ápolt Oltáregyesületben egyszerre egy tere-

lő 
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bélyes tölgyet láttunk magunk előtt, mely mélyen 
és erősen ve te t t e meg gyökereit , hogy a belát-
ha ta t lan idők hosszú folyamán terjeszsze k i ál- | 
dásthozó kar ja i t a t emplomok szentélyeire és a 
hivő lelkekre egyaránt . 

A tudomány becsületes munkásai őszinte 
elismeréssel emii t ik az elvonultságban élt tudós 
szerzeteseknek érdemeit és csodálkozással t ek in tve 
a szerzetesek csendes czelláira, hálásan vallják 
be, hogy már ott , azokban a csendes czellákban 
hangyaszorgalommal gyűj tö t ték tudásunk kin-
cseinek javarészét és a könyv tá r ak ha ta lmas 
fólián sait látva, hálásan ismerik be, hogy azok 
a ma megbámul t t u d o m á n y n a k m á r mások ál ta l 
jóval előt tük megny i to t t gazdag forrásai . 

Épp igy a budapest i Oltáregyesület mély 
t iszte le t te l a lu l i ro t t vá lasz tmánya őszinte elis-
meréssel és mély hálával t ek in t vissza ama csen-
des szentélyre, hol pur i tánle lkü volt igazgatója 
oly önzetlen hangyaszorga lommal és oly dús 
eredménynyel élt és f á rado t t az egyesület nagy 
czéljainak biztosításában. 

Engedje meg azért Főtisztelendő Rendfőnök 
kegyesen, hogy lelkünk sugallatát követve, hiven az 
1893-ik év deczember 10-én megtartott választmá-
nyi gyűlésünk határozatához, nem csak egyesüle-
tünknek tö r téne tében és jegyzőkönyveiben, ha-
nem ezen mély t iszte le t te l a lul i rot t emléklapok 
u t j án is, kegyeletünknek és hálánknak koszorúját 
tehessük le egyesületünk Is tenben boldogult igaz-
gató jának, Főtisztelendő Trautwein Nep. János 
urnák emlékére; és egyút ta l hálás köszönetet 
mondhassunk a Főtisztelendő Rendi Kormánynak, 
mely oly sok éven át, időt és a lka lmat ado t t a 
boldogultnak, hogy az Oltáregyesületet nagyra 
nevelhesse; a boldogultnak e lhunytával pedig 
oly bölcs t a p i n t a t t a l bonyol i to t ta le az egyesü-
letnek, a boldogult á l tal 35 éven á t vezetet t 
széleskörű ügyeit . 

Fogadja ezért a Főtisztelendő Kegyes-tanitó-
rend kegyeletünknek, t i sz te le tünknek és mélyen 
érzett há lánknak e szerény t anúságá t kegyesen! 

A jóságos Isten áldja, növelje és erősitse a 
Főtisztelendő Tanitórendet, hogy minél hosszabb 
időn á t és minél több dicsőséget hozhasson még 
a kathol ikus egyházra és drága hazánkra! 

Kiváló t iszteletünk kapcsán marad tunk Bu-
dapesten, az 1893-ik év deczember havának 
10-én. 

Főtisztelendő Rendfőnök Urnák 
alázatos szolgái: 

Özv. gróf Cziráky Jánosné, 
az Oltáregyesület elnöknője. 

Gróf Zichy Nep. Jánosné, 
szül. Kray Irma bárónő. 

Báró Révay Gizella. 
Őrgróf Pallavicini Edéné. 

Báró Seldeneclc Fanny. 
Szelmáyer Károlyné. 

Gróf Győry Teréz. 
Hegyessy Zsófia. 

Heinrich Ferenczné. 
Kiss Aladárné. 

Gróf Cziráky Louisette. 

Az esztergomi főmegye uj böjtrendje. 
— Főpásztori rendelet. — 

Ratione habita: immutatae diebus hisce omnino ini: 
quis, diaetae seu modi hominum in vita sociali vivendi-
item frequentis, via ferrea mediante, cum provinciis esteris 
commercii consuetudinisque : ac insuper facilis et commodae 
curru vaporaceo communicationis celerrimae : attentis quo-
que exigèntiis temporum, ac peculiaribus, in quibus ver-
samur vitamque degere cogimur, circumstantiis : attentis 
item diversis regionis quoque nostras peragrantibus morbis 
(inter quos praedominat victimasque sibi vindicat plurimas, 
qui vulgo Äinfluenza" audit) contagiosis, vigore facultatum 
ab Apostolica Sede emanatarum, disciplinam ieiunii ' absti-
nentiaeque, modo, prout sequitur, coordinare respective in 
ea dispensare visum est: 

1. Dies ieiunii cum abstinentia et unica ad satieta-
tem refectione erunt: a) feriae IV. et VI. Quadragesimae, 
Quatuor Temporum et Adventus; b) triduum sacrum ante 
Pascha Resurrectionis ; c) vigiliae quinque, scilicet : Nativi-
tatis Domini, Pentecostes, S. S. A. A. Petri et Pauli, 
Assumtionis B. M. V. — ac denique 0. 0. Sanctorum. 

2. Hies ieiunii sine abstinentia erunt omnes aliae 
feriae Quadragesimae et Sabbatha Quat. Temp, (necnon 
Quadrag.) in quibus fideles (clerici et laici) carnibus vesci 
possunt non tantum pro prandio verum et collatiuncula 
vespertina. 

3. Dies abstinentiae, in quibus a carnibus nonnisi 
abstinendum est, erunt omnes feriae VI. per annum. 

Pro festo S. S. A. A. Petri et Pauli, quod anno cur-
renti in feriam VI. incidit, mox suo tempore disponam. 

Quod autem ad abstinentiam diebus Sabbathi per 
annum ex consuetudine obligantem attinet, edoceatur popu-
lus hoc quoque anno liberum esse, ex dispensatione Apos-
tolica d. d. 2. Dec. 1890. carnibus vesci ac excepta feria 
VI. Parasceves, quamcunque pinguedinem, condimenti instar 
ciborum adhibere. 

Observationes. 
a) Itinérantes quocumque modo, ab abstinentia dis-

pensâtes esse declaro. 
b) Negotiantes, atque mercaturam exercentes occasione 

Kánter Károly, 
oltáregyesületi igazgató. 

Almásy Mária, 
oltáregyesületi alelnöknő. 

Ellenbacher Adél, 
pénztárosnő. 

Mussond FranczisJca. 
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nun din arum, necnon ad easdem confluentes populos, in lege 
abstinentiae dispenso. 

c) Omnes denique, propriam mensam non habentes, 
sed in tabernis seu diversoriis civitatum atque oppidorum 
victum sumentes, dispenso in lege abstinentiae — dummodo 
tabernas non in fraudem legis visitent — ita quidem, ut, 
excepta feria VI. Parasceves et vigilia Nativitatis Domini, 
omnibus aliis diebus, quae apponuntur comedere possint. 
Pari ex ratione dispensâtes esse iubeo omnes tabernarios 
et caupones, eorumque filiosfamilias ac famulos, item servos 
servasque apud familias haereticas famulantes. 

d) Peculiares omnino sunt, prouti experientia docet, 
circumstantiae, in quibus fideles iurisdictioni meae subiecti, 
incolae metropoleos Budapest vivunt, et ideo officium ac 
ratio sollicitudinis pastoralis suadet, ut, prae oculis ha-
bitis tot ^tantisque periculosis circumstantiis, uberiorem 
adhuc dispensations gratiam in eorum favorem concedere 
satagam, declaremque esum carnium illis esse permissum 
omnibus diebus ieiuniorum, exceptis tantum: feria IV. 
Ginerum, feriis VI. Quadrag. Quatuor Temporum et Ad-
ventus, — item exceptis tribus ultimis diebus hebdomadae 
maioris, necnon vigiliis Nativitatis Domini, S. S. A. A. 
Petri et Pauli, atque Assumtionis B. M. V. . 

Omnes Feriae VI. per annum, erunt tantum dies 
simplicis abstinentiae. 

e) Hoc eodem modo observabunt disciplinam ieiunii 
et abstinentiae clerici quoque, saeculares item ac reguläres 
nec non moniales, nisi in eorum regulis, aliud expresse 
aut contrarium disponatur. 

Habetis iam Venerabiles Fratres ! novam eamque in 
hac Adioecesi adusque plane inusitatam in lege ieiunii 
seu potius abstinentiae dispensationem, quam dum tot 
gravium momentis rationum inductus atque exterorum ves-
tigiis episcoporum inhaerens, ex delegationem Sedis Apos-
tolicae concederem, omnibus vobis, quotquot mecum in 
vinea Domini excubias agitis atque verbi divini praedicato-
res estis, iniungo, ut fideles curae vestrae concreditos in 
concionibus et catecbeticis instructionibus opportune edo-
ceatis, me praesentibus legem ieiunii minime sustulisse, 
sed conscientiae tot fidelium melius consulere voluisse. 
Exponite quaeso, motiva in capite praesentium indigitata, 
quibus inducta hanc relaxations gratiam concedit Mater 
Ecclesia : exponite omnia distincte ac clare, ne quis autumet 
legem ieiunii aut abstinentiae esse abrogatam, sed sciant 
omnes, relaxationem nonnisi esse concessam, atque nemi-
nem prohiberi, quominus, si velit, praeceptum ecclesiae in 
suo antiquo vigore observare et adimplere possit : exponite 
explicateque dispensationem praesentem earn habere vim 
ut ii, qui ea uti voluerint, haud peccent, qui vero noluerint 
maius utique meritum acquirant. 

Imprimis vero in concione, Dominica Quinquagesimae 
habenda, inculcabitis ex ambone, hanc dispensationem ea 
nonnisi sub conditione esse concessam, quod diebus ieiunii 
unica tantum ad satietatem refectio permittatur et insuper 
nequaquam essi licitum mensam eandem promiscue carni-
bus simul et piscibus instruere. Quas geminas conditiones 
Ven. Fratres ! fideli populo inculcare numquam desistatis. 
Ieiunium namque secundum perantiquam ecclesiae discipli-
nam praeceptum est dividuum, includens proprie duo prae-

cepta, unum de unica comestione, alterum de abstinentia 
a carnibus; uncle quamvis in ipso ieiunio ratione dispen-
sationis cesset obligatio abstinendi a carnibus, minime 
tarnen cessât obligatio de unica (circa meridiem) ad satie-
tatem comestione, ita ut in casu servari debeat ieiunium 
sine abstinentia. 

Omnibus denique, qui hac Matris Ecclesiae venia seu 
dispensatione utentes, diebus ieiunii carnes manducaverint 
iniungo, ut quoties id fecerint, ad intentionem Beatissimi 
Patris unum Pater et Ave devoto contritoque recitent 
corde, ac insuper eliquam eleemosynam in egenos et pau-
peres vel aliquos fines catholicos elargiantur. 

Budapestini in Dominica Sexagesimae 1894. 
Claudius, 

card. AEppus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, febr. 3. A tervezett magyar „egységes" 
házasságjog. — 

Friss emlékezetben van még mindenki előtt az, 
bogy Magyarország házasságügyét a reformerek a többi 
között azért is tarthatatlannak jelentették ki, mert há-
zasságjogunk eddig, állítólag nem volt egységes s a pol-
gári házasságot ezek az urak azért is elkerülhetetlennek 
hirdették, hogy legyen végre Magyarországnak egységes 
házasságjoga. 

Kimondani valamit, igen könnyű dolog, de bebizo-
nyítani a mondást, s illetve beváltani az ígéretet, az már 
nagy dolog és nehéz munka. Hic labor hoc opus est. 
Ehhez alaposan gondolkozó emberek kellenek. Mert a kik 
ilyen dolgokban az ismeretes Luther-féle elvtől vezérel-
tetve „Itat pro ratione voluntas1' akarnak eljárni, azok 
az ügyek rendezése helyett felfordultságot hagynak maguk 
után hátra. Az ilyen emberek ugy tesznek, mint a meg-
vakított Sámson. Neki esnek az épületnek, melynek fedele 
alatt vannak, s annak romjai alá temetik el önmagukat. 

Még csak készül Magyarország számára az uj há-
zasságjog, még csak javaslat, tervezet az egész: és mégis 
már csakúgy remegnek az ő nagy garral hirdetett „egy-
ségességéének összekötő gerendái. Egységesség hiányát 
hirdették támadásaikban egységesség létrehozását vették 
fel programmjukba a reform kezdeményezői és erősza-
kolói, és most, pedig még csak kezdeténél vagyunk a 
tarkaságoknak, a következő házasságjogi külömbségek és 
eltérések készülnek, hogy abban a híres uj magyar 
„egységes" házasságjogban az egységesség — elvét hir-
dessék és megvalósítsák, ugy mint a visszafelé sülő puska 
szokta a kezelőnek és töltőnek okosságát hirdetni, és 
megköszönni. 

Tény, hogy a minek elhárítására a házasságjog 
reformjában főleg belefogtak, nem lesz elhárítva ; tény, 
hogy a nagy garral „egységesének hirdetett uj magyar 
házassagjog bizony nem lesz sehogysem egységes. Az 
eddig felmerült jelenségekből kifolyólag, más lesz az 
uralkodóház, más az ország horvát részében lakók, más 
a katonaság és más a többi honpolgárok házasságjoga, 
ha egyáltalában lesz belőle valami egyéb, mint a minek 
már eddig is mutatkozik, — óriás, országos konfúzió. 

10* 
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A képviselőház igazságügyi bizottsága tegnap (ün-
nepnap) tárgyalta a híresztelt egységességnek, némely 
akadályait rettenetesen kevés szerencsével. A horvát rész-
ről mutatkozó nehézséget a kormány bölcsesége a kö-
vetkező pótjavaslattal véli elüthetni. 

„Magyar községi illetőségű magyar honosnak Hor-
vát-Szlavonországok területén kötött házasságára a jelen 
törvény 131—134, 136—138, 140 és 141. szakaszaiban 
foglalt rendelkezések megfelelőleg alkalmazandók. 

Ezen szakaszok alkalmazásánál 
a) a horvát-szlavon községi illetőségű magyar ho-

nosokra a külföldiek tekintetében megállapított rendel-
kezések, 

b) Horvát-Szlavonországok területére a külföld te-
kintetében megállapított rendelkezések az irányadók, 

c) ha horvát-szlavon községi illetőségű magyar 
honos magyar községi illetőséget, vagy ha magyar köz-
ségi illetőségű magyar honos horvát-szlavon községi ille-
tőséget szerzett, ugyanazon szabályok alkalmazandók, a 
melyek meg vannak állapitva az esetre, ha külföldi ma-
gyar honosságot, vagy magyar honos külföldi honosságot 
szerzett." 

Nyomban e javaslat előterjesztése után a bizottság-
ban felkelt Polónyi Géza és szétbonczolva az egészet, 
kimutatta, hogy az, mig egyfelől szerencsétlen államjogi 
aberratio, másfelől az egységesség elvét egy hajszálnyival 
sem segiti előbbre, sőt maga ez az egynek látszó „horvát 
elintézés" háromféle házasságjogi területet fog a minisz-
ter magyarázata szerint létesíteni : Magyarországét Hor-
vátország nélkül ; Horvátországét, s a pécsi egyházmegye 
ama területeét, a mely Szlavóniába benyúlik. 

Még szerencsétlenebb kísérletnek mondható az ural-
kodóház házasságaira vonatkozólag kieszelt, pótjavaslat. 
Ezt a szakminiszter már csak élőszóval merte maga is 
előadni, a következőképpen : 

„Az uralkodóház tagjainak Ausztriában kötött há-
zassága Magyarországon is érvényes és viszont a ház 
tagjainak a Magyarországon kötött házassága Ausztriában 
is érvényes. 

Valamennyi cs. és kir. főherczeg csak a császár és 
király előleges beleegyezésével léphet házasságra. 

A főherczegek házasságánál a miniszter nincsen 
jogosítva diszpenzácziót adni, hanem csak a császár és 
király. 

A főherczegek magyarországi házassága nem az 
anyakönyvvezető, hanem a miniszter előtt köttetik meg. 

A kir. család tagjai meghatalmazás utján is köthet-
nek házasságot." 

Maga a miniszter bevallotta, hogy az itt előadott 
dolog még tulajdonképpen nem is érett dolog, mert a 
minisztertanács még nem fogalmazta ; és mégis a bizott-
ság elfogadta a dolgot. Igy készülnek nálunk — a tör-
vények! Elmondhatni valóban erre vonatkozólag is: 0 
tempóra, o mores ! 

A katonaság házasságjogára vonatkozólag Szilágyi 
miniszter nem mondott, nem terjesztett elő semmit ; való-
színűleg, mert, hogy dicsőséges és nemzeti nimbustól kö-
rülrajongott legyen a bukása, a kormány itt, a katona 
házasságok ügyében akar elbukni. 

Vederemo. Bármint legyen az utóbbiakra vonatko-
zólag a dolog: a kulturharcz javaslatainak jelen erősza-
kolása kudarczos bukás elé megyen ! 

Esztergom. Az uj év és a nagy böjt alkalmából fő-
pásztori szózat. — 

LAUDETUR JESUS CHRISTUS! 
Venerabiles Fratres ac Filii! 

Renovante iterum se anno, appetente sacro insuper 
Quadragesimae tempore, Nostrae simul ad onus Episcopatus 
sublevationis recurrente anniversario, facere non possumus, 
quin „Fratres charissimi et desideratissimi, gaudium meum 
et corona mea" ad Vos quaedam dirigamus verba. 

Itaque inter haec novi recurrentis auspicia anni, príma 
ad Vos Nostra facientes verba, in nomine Jesu Christi, qui 
„honor est omnium dignitatum, quae gloriae suae sacris 
famulantur ordinibus", qui „refugium nostrum et virtus" 
est, omnibus diebus vitae nostrae : in nomine — inquimus — 
Jesu, in quo est omnis salus, plena benedictio coelestis et 
terrestris, Vos compellamus et consalutamus, grati pro 
omnibus, quae Nobis, summi in hac Archi-Dioecesi Pastoris 
fungentibus. vice, annus in annum dum vergeret, obtulistis, 
votis, precamurque vicissim, ut virtus eiusdem sanctissimi 
Nominis Vos obumbret, contutetur, confortet et omni Vos 
in corpore" et anima repleat salute. 

Dum Vestrae in Nos pietatis fllialis, devotae item 
adhaesionis et charitatis, quando novum jubar novum indu-
xerat annum, meminissemus ; dum anno ex anno emergente, 
grato corde, gratias Illi, qui pietatem erga Praesulem cor-
dibus infundit, alit et exigit, pro Vobis egissemus : Nostri 
in aure cordis de repente arcana resonuit vox, et non cessât 
resonare illa, quae duos ante annos aures tetigit Nostras 
et timoré sacro confixit corda; tunc quippe dicebatur „Pos-
tulat S. Mater Ecclesia Catholica, ut hunc praesentem 
presbyterum ad onus Episcopatus sublevetis." 

Fratres ac Filii Dilectissimi ! Huius Nostrae subleva-
tionis seu in Episcopum Consecrationis anniversaria nun-
quam Nos non summás inter curas, arduos labores, anxios-
que reperit angores ; semper quippe, quas vehementer dili-
gimus, vehementer eis timere debebamus : Ecclesiae ac 
Patriae ; verum tarnen, cum hic, quo tertia ei occurrimus 
vice, appropinquat annus, muneris, quod is Consecratione 
Nobis est impositum, gravius sentimus onus, gravius ferimus 
pondus; nam pastoralis sollicitudinis maximis nunc incur-
vamur curis et laboribus, dum propiora impendunt pericula, 
nubesque procellosae infaustos suos effundere minitantur 
foetus. Eapropter ut ferventioribus nunc pro Nobis instetis 
orationibus, impensius Vos Nostri rogamus obsecramusque 
Ordinis Cooperatores ; nisi enim qui „honoris fuit auctor, 
fiat administrationis adiutor, atque imbecillitatis sustenta-
tor" ; nisi qui „contulit dignitatem, tribuat virtutem," sub 
oneris, quo premimur, magnitudine concidimus. 

Verum, ut verum fateamur V. V. F. F. ac F. F.! 
ubi abundat tribulatio, non deest consolatio; qui proprii 
muneris incliamur onere et pondere, ad spem et fiduciam 
erigimur e Vobis. 

Habemus quippe non solum alleviatores in Vobis one-
ris, sed et strenuos et fatigari nescios Cooperatores, qui 
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cum inflammati divini amoris igne pro Dei et Ecclesia causa 
diu noctuve excubias agitis, Nostrorum laborum partes per-
ficitis studiaque Nostra additis Vestris mirifice juvatis. 
Nuper Y. Y. F. F. insignia huiusmodi veritatis percepimus 
documenta, cum magnum primumque in Nostris oris Catho-
licorum Congressum in Capite Kegni celebrassemus. In 
celeberrimo isto Conventu non solum viva Fidelium omnis 
status et conditionis fides, integraque Beligionis sanctae 
dilectio ; non solum intrepida eorum cum Ecclesia Christi 
cohaesio et unio; non solum fortis et nobilis Catholica 
eorum persuasio et Evangelii, quod erubescere horrent, 
professio, delectavit omnium bonorum, Nostrum tarnen prae 
ceteris animos : sed et Yestrum zelum, apostolicum spiri-
tum, quibus vocationis officiis operam navatis, fideles Yes-
trae concreditos curae Domini vias edocetis ; quibus ignem 
in eorum cordibus alitis et confovetis Catholici spiritus; 
quibus Jesu Christi, Matris Ecclesiae, Kegis Apostoliéi, 
Patriaeve eis instillatis, ingeritis amorem : haec omnia 
Y. Y. F. F. ac F. F. ipsis Nostris micantibus oculis con-
speximus et manibus plaudentibus veluti contrectavimus. 

Vera Catholicae unionis, consensionisve revelatio ibidem 
facta est... Congressus digna virescentis catholici vigoris, 
vigentis christani roboris, tenacis erga Ecclesiam fidelitatis ; 
mentium cordiumve avitae Eeligioni firmiter adhaerescen-
tium ; perfectae animorum unitatis, concordiae inter Pastores 
et Fideles mirae mira fuit manifestatio. Cum Apostolo dico : 
Spectaculum facti sumus Deo et hominibus, quo omnes, 
quorum interest intelligere poterant, sibique persuadere 
debebant: nos Catholicos esse, in Regno Sancti Stephani 
Catholice vivere et mori velle. Etsi igitur ob officii Nobis 
impositi onus „nullam requiem habeat caro Nostra; sed 
omnem tribulationem passi simus, foris pugnae, intus timo-
rés" : „qui consolatur humiles, consolatus est Nos Deus in 
adventu" Vestro, non solum autem in adventu Vestro, sed 
etiam in consolatione, qua consolatus est in Fidelibus, referen-
tibus Vestrum desiderium, Vestram aemulationem, Vestrum 
zelum, Yestrum apostolicum spiritum pro sancta, quae agitur, 
re Ecclesiae et Patriae. Inde „mihi multa fiducia est apud 
Vos, multa mihi gloriatio pro Vobis : repletus sum conso-
latione, superabundo gaudio in omni tribulatione." 

Pergite V. Y. F. F. hunc Vestrum laborem continu-
are ; Studium Vestrum intendere ; Fideles Vestrae concredi-
tos curae, omni sollicitudine de bono et meliore instruere, 
privatim et publice in coeptis corroborare, scholis sedulo 
naviterve operam dare ; et „consilium in hoc do, hoc enim 
Vobis utile est, qui non solum facere, sed et velle coepis-
tis, nunc vero et facto perficite2)" : coetus et uniones Catho-
licorum constitute, sodalitates et confrateritates stabilité ; 
omnes omni, quo potestis, justo modo ad actuosam soler-
tiam excitate, qua conventus Catholici quo citius, quo fre-
quentuis, hic-ibi exsurgant, malisque ab Ecclesia et Patria 
propulsandis humeros admoveant. „In praesenti tempore 
Vestra abundantia illorum inopiam suppléât, ut et illorum 
abundantia Yestrae inopiae sit supplementum."3) 

Si ille divini amoris, quem in magno Catholicorum 
Congressu conspeximus lucescere, ignis Vos ad enumerata 

!) II. ad Cor. VII. 4, 7. 
2) II. Cor. VIII. 10. 
3) II. Cor. VIII. 14. 

perficienda moverit; si ita ille corda, sensus et intelligen-
tias Vestras accenderit, ut verum Ecclesiae et Patriae 
bonum, salutem animarum, gloriam Jesu Christi respicien-
tes, parati sitis ad ardua et gravia ; si illo agitati a coepte 
nullis quae experiemini, incommodis, nullis, quae officient, 
obstaculis absterreamini ; si eodem igne exsiccati sciveritis 
esurire et sitire et vestibus spoliari et colaphis caedi ; si 
maledicemini, benedicere, si persecutionem patimini, susti-
nere, si blasphemanimi, obsecrare ; si ita arserint illo igne 
corda Yestra, ut „neque vita, neque Angeli, neque princi-
p a l s , neque virtutes, neque instantia, neque futura, neque 
fortitudo, neque altitudo, neque profundum, neque creatura 
alia," x) neque mors neque vita Vos separet a charitate 
Dei, quae est in Christo Jesu : tune V. Y. F. F . ! Nostri 
non poterunt labores non abundare fructibus, nec pugna 
non reportare victoriam. 

„Si qua ergo consolatio in Christo; si quod solatium 
caritatis ; si quae viscera miserationis : implete gaudim 
meum"2) digne Evangelio conversando; fidei Evangelii col-
laborando ; et in nullo terreamini ab adversariis, quia Vobis 
donatum est pro Christo non solum ut in eum credatis, 
se ut etiam pro illo patiamini."3) „Gratia Domini nostri 
Jesu Christi Vobiscum. Charitas mea cum omnibus Vobis 
in Christo Jesu. Amen." 4) 

Datum Budapestini Dominica in Septuagesima 1894. 
Claudius 

Card. AEppus. 

PéCS, jan. 28. A Katholikus Kör alakuló közgyű-
léséről. — 

Daczára annak, hogy az ellenséges tábor tisztessé-
ges és nem tisztességes eszközökhöz fordult ; daczára 
annak, hogy egyesek terrorizálása is előkerült az arze-
nálból ; daczára, hogy két közlönyt kivéve, a helyi sajtó 
a guny, gyanusitás, rágalom, sőt a „chronique scanda-
leusea-ik szótárát is kimerítette és nem épen loyalis 
ellenfél eszközeivel, valóságos osztályellenes izgatással 
válaszolt a szervező bizottság bátor és önérzetes föl-
hívására : a szervező bizottság kedvét nem veszitve 
csüggedést nem ismerve, fáradságot nem kiméivé 
ügyszeretettől, buzgalomtól ihletve, lelkesítve, mely buz-
galmát a katholikus összetartozandóság, öntudat aktuális 
szükségérzete fokozta, mindent elkövetett, hogy zilált 
társadalmi viszonyaink, ellenségeink ádáz dühe és áská-
lódásai daczára a katholikus társadalmi akczió, melyet 
megindított, fiaskót ne valljon. Es hála Istennek, ki meg-
ígérte, hogy velünk lesz mindannyiszor, valahányszor az 
ő nevében összegyűlünk és ezen igéretét a katholikus 
társas, egyleti élet történetében szemmelláthatólag kivé-
tel nélkül megerősitette, ügyünk diadala fényes győzelem. 
Ki jelen volt a pécsi papnevelő intézet dísztermében va-
sárnap délután 472 órakor lefolyt alakuló gyűlésen, ki 
tapasztalta, mily nagy volt a lelkesedés melege, benső-
sége és ihlete minden önáltatás mámora nélkül ; ki tu-
domásul vette, hogy a katholikus kör tagjaiul már eddig 

») Rom. VIII. 88, 39. 
2) Philip. II. 1, 2. 
3) Philip. I. 27. 28. 
4) I. Cor. XVI. 23. 24. 
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106 világi és 45 egyházi férfiú jelentkezett, többnyire a 
társadalom előkelő rétegeiből és legszámosabban füg-
getlen elemeiből ; ki hallotta, az ideiglenes elnök Hanny 
Gábor apátkanonok ur nyugodt, tárgyilagos bevezetőjét, 
lelkesedett, tapsolt és könyezett dr. Gyürky Ödönnek, a 
budapesti kath. kör titkárának elegánsan előadott, tar-
talmas, lelkes és gyönyörű magyarsággal elmondott be-
szédjén ; ki hallotta az alapszabályok tervezetét, mely 
világosan és szabatosan jelölte meg a kör czélját és a 
politika kizárását, egy pillanatig sem kételkedhetik, hogy 
az alaptalan ráfogásoknak, gyanusitásoknak ideje lejárt 
és meggyőződhetett arról, hogy mi ellenségeinknek csak 
köszönettel tartozunk, mert hiveinkben fölébreszteni se-
gítette a katholikus önérzetet, öntudatot, egyesülési, tö-
mörülési vágyat. Eljárásukat örömmel köszöntenők és 
számunkra a jövőben is kikérnök, ha erkölcstani elvül a 
legerkölcstelenebb társadalmi és politikai axiómát elfo-
gadhatnók : finis sanctificat media. 

Hanny Gábor i. elnök rövid és tartalmas megnyi-
tója után korelnökül megválasztották Troli Ferencz cz. 
püspök urat, ki fölkérte dr Gyiirky Ödön urat, hogy 
tartsa meg előadását, melynek érdekében bokros teendői 
miatt csak a délutáni vonattal érkezett. Utalt a ráfogá-
sokra, vádaskodásokra, melyekre el lehetünk készülve; 
szükséges tehát, hogy a fantomok kisértő szelleme le ne 
hűtse a mi lelkesedésünket, nyíltan, férfias homlokkal 
megjelölni a kath. kör czélját és hármas feladatát. Az 
első, a szükséges és fontos czélja : a katholikus egyesü-
lés, tömörülés. 

A sorakozáson, a tömörülésen kivül, a kör egy 
másik czélja : a katholikus öntudat ápolása. Katholikus 
öntudat? Mikor elleneink hallják ezt a szót, felekezeti 
türelmetlenséget, üldözést, harczot gyanítanak. A feleke-
zeti öntudat, a katholikus öntudat egészen más valami. 
Emberi öntudat annak érzete, hogy büszkék vagyunk 
emberi méltóságunkra. Férfiúi önérzet, hogy büszkék 
vagyunk jellemünkre, becsületünkre. Katholikus öntudat 
az, hogy büszkék vagyunk katholikus hitünkre. Ebben a 
hitben akarunk élni, ebben meghalni. 

Harmadik czélja a katholikus társadalmi élet elő-
mozdítása. Katholikus társadalom olyan szó, mit a mi 
elleneink olyan sokszor megtámadnak, félremagyaráznak. 
Felekezetek, vallások szerint akarjuk — mondják elle-
neink •— széttagolni a nemzetet, megakarjuk tépázni, 
hazaellenes czélokat követünk. Nem úgy, mi azt akarjuk 
tenni, mi kötelességünk. Mert a katholiczizmus nem el-
vont bölcseleti probléma, rendszer, tanok foglalatja, hanem ! 
gyakorlat, élet, a praxis maga : átültetni a gyakorlati 
életbe az elveket. 

Nem izgatás, nem politikai akcziók ! hanem a tár- i 
sadalmi érintkezés, együttélés folytán a tömörülést ápolni, 
a kath. öntudatot ébren tartani, fellépésünknek biztonsá-
got, szilárdságot kölcsönözni, felolvasásokat tartani, szó-
rakozni ! ime ezért akarjuk a kath. köröket ! 

Ugy vagyok meggyőződve — vég-ezte be a kitűnő 
szónok remek beszédjét, melyet rövid kivonatban köz-
lünk — hogy a kath. köröknek ezen czélja, feladata nagy 
fontossággal bír. Hazafiúi missiót teljesítenek. Mert az a 
nép, az a nemzet, mely elhagyja hitét, mely föláldozza 

vallását, nem hevül ideálokért, melyek egyedül képesek 
erkölcsi szivonalon tartani, elérkezett az örvény széléhez, 
kitöröltetik a n.épek sorából. Nekünk meghalni nem szabad, 
mi nekünk élnünk kell, mi élni akarunk tovább ! Zugó 
taps, éljenzés követte a lelkes szavakat. Fölolvastatott 
az alapszabály-tervezet, mely elfogadtatott. Egy ad hoc-
választmány készíti elő a házszabályokat és végezi az elő-
munkálatokat. Az ideiglenes választmány tagjai : Bocz 
Alajos, Pilch táblabírák, dr. Kelemen Mihály nyug. ezred-
orvos, dr. Kasza József jogtanár, Lechner Antal takarék-
pénztári igazgató, Gebhard t. p. felügyelő, Nagy Jenő 
megyei főügyész, Hartl József, a polgári kaszinó elnöke, 
dr Szeredy József, dr Lechner János, Inczédy Dénes, dr 
Szilvek Lajos. Az alakuló gyűlés jegyzője volt dr Kasza 
József, a ki a korelnökkel együtt közfelkiáltással válasz-
tatott meg. Végül Hanny Gábor apát-kanonok urnák fá-
radságaiért, ügybuzgalmáért és nemes törekvéseiért jegy-
zőkönyvi köszönet szavaztatott. 

A budapesti kath. kör 80 taggal kezdte és ma már 
közel ezer tagot számlál. Mi 150-el kezdjük, Isten ad rá 
áldást, és mi törhetetlen bizalommal, gunynyal, rágalom-
mal nem törődve, tiszta szándékkal, igazaink iránt lelke-
sedéssel minden felekezeti gyűlölség és harcz kizárásá-
val indulunk kitűzött czélunk felé. P. K. 

Róma, jan. 29. A római plébánosok hódolása és a 
pápa beszéÛe. — 

Ngos és Főtiszt. Szerkesztő Ur ! 
Róma városának 52 lelkésze, plébánosa, híveikkel 

egyetemben tegnap mutatták be hódolataikat ő szent-
ségének, úgyis mint az egyetemes anyaszentegyház fe-
jének, ugy is mint római megyés püspökjökoek. Sz. 
Péter temploma reggel fél tízkor daczára annak, hogy 
csak jegygyei lehetett oda bejutni, zsúfolásig megtelt az 
oltári szentség kápolnájától szent Processus és Martinia-
nus oltáráig, ahol ő szentsége misét mondott mons. Cas-
setta alamizsnása és mons. Pifferi sekrestyése assistálása 
mellett. Az elrekesztett Sanctuariumban mindkét oldal-
ról bibornokok püspökök, a vatikáni káptalan tagjai, 
az összes clerus és külön a „curatr' foglaltak helyet ; 
mögöttük állványokon a pápai követek családjaikkal, — 
a túloldalon a követségek tanácsbeli személyzete és többen 
az előkelő osztályból, bel- és külföldi urak és hölgyek. Ö 
szentsége a szent misét bámulatos elevenséggel.' s meg-
ható pietitással végzé. A „gratiarum actio" mise alatt ő 
szentségét térdelve látni, vörös házi köpenynyel betakarva, 
összekulcsolt kezekkel imádkozni, felséges látvány volt. A 
minisztráló főpapok, udvari káplánok, az elmondott imák 
után magára hagyták a pápát térdelni, csak is szerpapja 
közvetlenül állott mellette, kivont karddal s diszöltözet-
ben levő 8 pápai testőr között. 

A második sz. mise végeztével — a testőrök között 
az oltár hátamögé vonult ő szentsége egy kis ,,cola-
cio"-ra — mely alig 10 perczig tartott, mialatt a mise-
oltár pápai trónussá átváltoztatott. Igy, trónuson ülve, 
hallgatta a pápa a hozzáintézett beszédet, melyet a 
parochusok dekánusa, főt. Desideri Péter valamenyiök és 
híveik nevében olvasott föl, és benne kiemeli azon ritka 
tulajdonságokat, Istentől nyert kegyelmeket, melyekkel a 
Gondviselés — az anyaszentegyház fejét ily nehéz körül-
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menyek, megpróbáltatások közepette megáldá, — azon 
atyai gondoskodást, melyben lelki gyermekeit időről-
időre, évről évre siet gyámolítani, nyomasztó állapotuk-
ban vigasztalni. Ezen lelkes beszéd után ő szentsége be-
vezetésül köszönetet mondott a lelki pásztoroknak ; az Ur 
szőlőjét szorgalmasan művelő munkásoknak, — az imént 
kifejezett érzelmekért, és őket további kitartásra és mun-
kálkodásra buzditá. A hosszabb és nagyobb szabású be-
szédet pedig Möns. Volpini olvasta föl ő szentsége nevé-
ben. Nagyon az elevenére tapintott e beszéd tartalma 
sokaknak szivében, lelkében, midőn ecseteltetett benne 
azon párhuzam, milyen körülmények között volt a római 
nép a pápák alatt, és hogy érzi magát most ! ? Az elol-
vasott beszéd után legelőször a bibornok, vicarius járult 
kézcsókra, utána pedig valamennyi jelenvolt plébános 
lábcsókra. Mind a bevonulás, — mind a kivonulás a 
templomból, rendkívüli ovácziókkal történt. 

Gmittner Alfonz. 

IRODALOM. 
Lelki kincstár az épületes irodalom remekei-

ből. Szerkeszti és kiadja dr. Nogáll János félsz, püspök 
és kanonok. Harmadik kötet: Boldogasszony követése. 
Dr. Nogáll János. Második kiadás. Nagyvárad, 1893. 16-r. 
XV. 389 1. — Magyar hitbuzgalmi vagyis aszketikus irodal-
munk egyik legbecsesebb gyöngye. Jól mondja a nagyszerű 
szerző: a „Boldogasszony követése", mintha közel járna a 
Kempis-Tamás-féle „Krisztus követése" négy könyvéhez; 
czimre, tartalomra, szerkezetre mindenesetre illik melléje. 
Magyaroszág és a magyar irodalom dicsősége, hogy ez a 
mű itt nálunk magyar nyelven alkottatott. Ajánlani sértés 
volna. Ezt csak bámulni és élvezni lehet. 

— „A komlóvirág." Elbeszéli János bácsi. Mint 
első füzete „a magyar nép könyvtára" czimü vállalatnak, 
ugy jelent meg e könyvecske s valóban méltán beválik ve-
zérnek. Egy tanitó családjának életét vázolja kedves eleven-
séggel, meghate egyszerűséggel s keresztényi nemes érze-
lemmel. Őszintén reméljük, hogy a szülők és tanitók a 
legnagyobb örömmel karolják fel e könyvet, melynél ked-
vesebb olvasmányt alig adhatnának jó gyermekeiknek. A 
szatmár-egyházmegyei irodalmi kör kiadása. Kapható Szat-
máron, a Pázmány-sajtóban, ára 20 kr. 

— „ Kézi könyv a jegyesek előkészítésére és házasok 
számáraIrta Haugg Leo, plébános. — E könyvecske, 
melyben ugy a jegyesek, mint a hitves társak részére a 
legszükségesebb tudnivalók röviden egybe vannak foglalva 
s melyet a lelkészek a jegyesek oktatásánál tanitási alapul 
használhatnak, nagy szolgálatot tehet a polgári házasság-
idétlen eszméjének ellensúlyozására. Tömeges megrendelés 
reményében leszállított ára: 40 kr. Megrendelhető a „Páz-
mány-sajtó* czimén Szatmáron. Haugg Leo, plébános. 

— Útmutatás a lelki béke megszerzése és meg-
őrzésére. Ily czimü munkára hirdet előfizetést Sarma*ágh 
Géza, szatmári főgymn. tanár. A könyv magyar forditása 
P. Lehen jézustársasági atya hasonczimü művének. Czélja 
a ker. tökéletesség életszabályait azon szempontból ismer-
tetni, hogy a gyöngéd, aggódó lelkeket a nyugtalanságtól, 
mely többnyire képzelt okokból, túlzásból származik, meg-

óvja. Az I. rész tárgyalja az Isten akaratában való meg-
nyugvást minden körülmények közt s szól különösen a 
szenvedő lelkeknek, kiket a gondviselés meglátogatott; a 
II. rész a tökéletes élet arany középutját világitja meg; 
a III. rész az eszközöket tárja elénk, melyekkel nyugal-
munkat megőrizhetjük vagy ismét visszaszerezhetjük ; a 
IV. rész a scrupulusokat tárgyalja. A 25 ivre terjedő vas-
kos kötet előfizetési ára 1 frt 10 kr. Bolti ára 1 frt 
50 kr. lesz. 

— Előfizetési felhívás „Lelki ibolyák" czimü ima-
könyvre. Nagy szt. Gergely szavai szerint: „Mesterségek 
mestersége a lelkek vezetése". Leginkább tapasztaljuk ezen 
mondás igazságát mi áldozárok ott, hol a lélekre legiakább 
hathatunk, minthogy vele közvetlen érintkezésbe jutunk: a 
gyóntatószékben. Nem mondom el a fáradságot, melylyel a 
hiányos, sőt rossz gyónást jóvátesszük, a lelkeket a tespe-
désből felrázzuk ; nem is emlitem a magvetés nehéz munká-
ját a szószéken, úgyis ismeretes az ily fáradságot méltány-
lók előtt. Hasznot véltem tenni kedves paptársaimnak, midőn 
a hivek kezébe oly imakönyvet nyújtok, mely őket a helyes 
gyónásról megoktatja, s igy az ő terhes hivatalukat a gyón-
tatószékben megkönnyiti, a munka tehát : Oktató imakönyv 
a gyónók számára. Ami hiányt eddig az imakönyvekben 
észleltem, mind a lelkiismeret megvizsgálásánál, mind a bá-
nat felinditásánál, pótoltam az állapotbeli kötelességek ki-
bővítésével, a tökélyetlen és tökélyetes bánat inditó okai-
val, melyeket nemcsak az oktató részben, hanem az elmél-
kedésekben és imákban is iparkodtam feltüntetni. Rámuta-
tok bennök arra a ragyogó napra, az isteni irgalomra, mely 
végtelen szeretetének melegével leolvasztja a jeget a lel-
kekről, megteremti bennök a tavaszt a bűnbánat kedves 
ibolyáival. 

A könyv hét részre oszlik: 1. A lelkiismeret megvizs-
gálása: A) Általános rész, B) Állapotbeli kötelességek. 2. 
A bánat. 3. Az erős fogadás. 4. A gyónás. 5. Az elégtétel. 

Függelék. 6. Áldozás előtti elmélkedések és imák. 
7. Áldozás utáni imák. 

A rïiunka nem egészen az enyém, mert nem az ere-
detiséget, hanem azon hasznot kerestem, mely belőle a 
lelkekre háramlik. Ha oktatásaink és intéseink mint a pusz-
tában kiáltónak szava hiába hangzanak is el, de az irás 
megmarad, a gyónni készülőnek önkénytelenül is szemébe 
fognak ötleni a helyes, jó gyónás szabályai. 

A munka márczius hó végére, kétféle kiadásban jele-
nik meg. Ára a kilencz nyomtatott iven, vastag velinpapi-
roson, diszes kötésben, 16-od alakban megjelenő könnyvnek 
1 frt 20 kr., a közönségesebb, népies kiadásnak 80 kr. vagy 
megfelelő számú intentió elvállalása. Az intentiós megrende-
lőket kérem, hogy szándékukat velem kettős levelezőlapon 
tudatni szíveskedjenek. — Az elvégzett sacrumokról azon-
nal nyugtatványt kérek. 

A gyűjtő minden tiz példány után egy tiszteletpél-
dánytkap. Növendékpapok, tan- és nevelő-intézetek tömeges 
megrendelésnél a díszesebb kiadást 1 frtért kapják, ekkor 
azonban a tiz példány után a tiszteletpéldány elmarad. 

Felkérem a főtiszt, lelkészkedő papságot, s az intéze-
tek elöljáróit, hogy munkámat hiveik, illetve növendékeik 
között terjeszteni szíveskedjenek. 
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Az előfizetési pénzek hozzám alulírotthoz küldendők. 
Isten velünk ! 

Kelt Veszprémben, Jézus szent Neve ünnepén, 1894. 
Kiss Arisztid, 

bold, szűz Máriáról cz. ferenczrendi áldozár, 
magyar bitszónok. 

V E G Y E S E K . 
Tempus acceptabile, (lies salutis ! Főpásztoraink 

szózataikban, a körülmények és viszonyok nyomasztó hatá-
sukban, mind arra buzdítanak, arra szorítanak, arra kény-
szerítenek mindnyájunkat, hogy az isteni látogatásnak e 
próbaidején éjjel-nappali igyekezettel, gondos körültekintés-
sel, tántoríthatatlan állhatatossággal megtegyünk mindent, 
hogy katholikus híveink köréből mennél többen, sőt tulaj-
donképpen ugy kell intézkedni, hogy valamennyien feltámad-
janak az igazak hitéletére s a katholika egyháznak nyújtott 
védelemben az ország keresztény alapjainak megoltalmazá-
sára. Századok óta nem voltak ennél nagyobb napok. Omnis 
erarrabit ecclesia sanctorum, hogyha mi most feladatunk 
magaslatára küzdjük fel magunkat. Tömörülni, gyűlésezni, 
tenni, az ellenséget szorítani, a szent ügyet előbbre vinni : 
ez a jelen idő feladata, ez a jelszó. 

— A spanyol bikaviadalok ügyében szigorító hatá-
rozatot hozott mult évben a római S. P^nitenziaria. A 
civdad-rodrigói püspök kérdésére válaszolva, kijelentette a 
nevezett Congregatio, hogy ezentúl nem lesz szabad a 
bikaviadalokra papnak a szent olajokat magával vinni, 
hogy az ott elesett viadoroknak szükség esetén azonnal 
feladhassák az utolsó-kenet szentségét. Ezentúl csakis a 
hely közelében található tisztességes helyen lesz szabad 
tartani az olajos szent edényt. 

— A Civiltà Cattolica összeszámította, hány kath. 
lap jelenik meg Olaszországban. Szép szám, de még min-
dig többnek kellene lenni ; megközelíti számuk a 300-at, 
melyben 21 napilap. Rómában 3, Turinban 2, Milanóban, 
Genuában. Velenczében, Veronában, Nápolyban, Cuneo-
ban, Bergamóban, Bresciában, Comoban, Udineban, Vi-
cenzában, Modenában 1—1 kath. napilap jelenik meg. 
Mind — kevés ! Olaszországban más sajtónak mint katho-
likusnak nem is volna szabad lenni. 

— Amerikai rendszer a vallásszabadságban. A hi-
tetlenség az Egyesült-Államokban ujabb időben rémüle-
tesen terjed. 64 millió ember közül 30 millió semmiféle 
hitközséghez sem tartozik. Némely helyen még kedvezőt-
lenebbek az állapotok. Brooklinban p. o. 809,000 lakos 
közül 500,000 nem akar vallásról tudni. Leginkább nyi-
latkozik még a hit a katholikus plebánia-kerületben. 

— Meghívó. A Szent-László-Társulat 1894. évi febr. 
hó 10-én d. e. 10 órakor a központi papnövelde díszter-
mében rendkívüli közgyűlést tart, melyet d. e. 9x/2 óra-
kor az egyetemi templomban csendes szent mise előz 
meg. A nagyméltóságú Elnökség megbízásából : Buda-
pest, 1894. január 30. Dr Szilágyi Arthur Károly, titkár. 1 

— AS. Hit. Congregatio Vaszary Kolos bibornok, 
hgprimás esztergomi érsek kérelmére m. évi decz. 23-án, 
illetve 22-én kimondotta, hogy az esztergomi főmegye 
istentiszteletének (officium et missa) rendjében Epiphania 
után való harmadik vasárnapon, ezidén február 17-én, a 
Szent Család: Jézus, Mária, József ünnepe, sub ritu 
duplicis majoris, és október 25-én boldog Mór püspök és 
hitvalló ünnepe sub ritu duplici minori vétessék fel, 
amott a legújabban kiadott, emitt a pécsi egyházmegyé-
ben szokásos misével és officiummal. 

— A kongrua. Az országos kongrua bizottságból 
kiküldött 8 tagu albizottság jan. 31-én befejezte az egy-
házi jövedelmek összeírása módjáról szóló javaslat tár-
gyalását. Szombaton, e hó 3-án, délután a konskripczióra 
vonatkozó utasítás, a jövedelmi kataszter mintájának meg-
állapítása kerül tárgyalás alá. A jövedelmi ágak felvé-
telénél a bizottság nem az ágak minemüségére fekteti a 
fősúlyt, hanem annak felderítésére, hogy azoknak a jöve-
delmi ágaknak mik a jogalapjai. Ez az intenczió vezeti 
dr Samassa József egri érseket, a bizottság elnökét is 
és dr Timon Ákos egyetemi tanárt, a kérdés uj referensét 
is. Az albizottság e hó vége felé fejezi be tanácskozásait. 

— A javadalmas szerzetes rendeknek a kongrua 
kérdésében a herczegprimás és a közoktatásügyi miniszter 
utján a király elé terjesztendő memoranduma elkészült. 
Jan. 31 én délelőtt Fehér Ipoly pannonhalmi főapát el-
nöklete alatt értekezlet volt, melyen a kegyesrendiek, 
czisztercziek rendfőnöke, a jászói és csornai prépost vol-
tak jelen s a memorandum szövegét véglegesen megálla-
pították. A több nyomtatott ívre terjedő memorandumban 
azt fejtik ki, hogy a kormányuk alatt levő rendek javadal-
mait mért nem irathatják össze a kongrua kérdésnek a 
püspökök és a nagyobb egyházi javadalmasok által ideig-
lenesen való megoldása ügyében. 

— Az idő pénz. Ennek a már szinte alapigazsággá 
lett közmondásnak érdekes kommentárját adja az a sta-
tisztika, amelyet a különböző nemzetek munkaidejéről 
állítottak össze. Degradálja az időt rangjáról és azt bizo-
nyítja, hogy a munkaidő munka nélkül éppenséggel nem 
egy a pénzzel s az ünnepek nem teszik szegényekké a 
nemzeteket. Ez a statisztika összeállította országok sze-
rint egy-egy esztendő munkanapjainak számát. Egy évben 
Oroszország belsejében 207, Kanadában 270, Skócziában 
276, Angliában 278, Portugáliában 283, Orosz-Lengyel-
országban 288, Spanyolországban 290, Ausztriában 295, 
Olaszországban 298, Bajorországban, Belgiumban és Lu-
xemburgban 300, Szászországban és Francziaországban 
302, Württembergben, Svájczban, Dániában és Norvégiá-
ban 303, Svédországban 304, Poroszország és Irhonban 
305, az Egyesült-Államokban 306, Hollandiában 308 a 
munkanapok száma. Legtöbb munkanap 312, Magyaror-
szágon van, már pedig a legnagyobb sovinizmussal sem 
állithatjuk, hogy Magyarország a maga 312 munkanapjá-
val gazdagabb Angliánál, a hol az év 365 napja közül 
csak 278 napon dolgoznak. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő velde-utcza 8. sz.) 
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Szeretet és szigorúság. 
A fogalomzavar korát éljük. Természetesen. 

A materializmus: anyagelvüség és anyagiasság 
ugyanis régóta már nagy hódításokat t e t t és tesz 
folyton, az ujabb és ujabb természeti találmányok 
és felfedezések nyomán; még pedig annál gyor-
sabban, rohamosabban, amennyiben az ember 
meghibázott természeténél fogva nagyobb erővel 
vonzatik az anyagiak, a testiek, mint a szelle-
miek s a lelkiek felé. még ot t is, hol a belátás, 
a meggyőződés, a lelkiismeret az ellenkező jóról 
ad bizonyságot. Video meliora, proboque: dété-
riora sequor. Maga ezen állapot, ez a hajlam 
szükségképpen hozza magával, növeli és terjeszti 
a fogalomzavart mind a cselekvőben magában, 
mind pedig a szemlélőben is. A cselekvőben: ki 
az anyagiság és testiség által vonzatván, meg-
veti az ezeken felülemelkedő tiszta lelki és szel-
lemi fogalmakat, minél fogva azok önként is 
elhomályosodnak. De fogalomzavart idéz elő az 
anyagiasság, a testiség követése a szemlélőben 
is, legyen az bár még tanulatlan : a folytonos 
szemlélet utján, mely erősen hat reá, egész 
lelkületére; vagy legyen bár tanul t és jó irány-
ban nevelt; kit az ellenkező sürü példa és ta-
pasztalat megtéveszt; mig végre mindannyian 
többé-kevésbé elanyagiasodván, testiségbe me-
rülvén, következetesen általános fogalomzavar 
áll be az elmékben, a társadalomban, az állam-
ban, sőt magában a törvényhozásban is, uti 
figura docet; sőt, fájdalom! még az egyháziak 
sincsenek mind ezen fatalitás alól kivéve. 

Az anyagiság, materializmus, akár vegyük 
azt mint gyakorlati morált, miként fönebb ve-
vém, akár mint elméleti tant , termékeny anyja 
az egoizmusnak, önzésnek, önérdeknek. Mert ha 
csupáncsak anyag és természet van, Isten pedig 
nincs, akkor, nem létezvén Isten, vagy megszűn-
vén Isten létezni, szükségképen az emberi „én" 
következik a természet rendjében, addig-addig, 
mig az a sok „én" össze nem veszvén és hajba 
nem kapván egymással, — hogy végtére egyik 
„én" se legyen a legfőbb : aranyborjut, vagy egy 
krokodilt, vagy egy hagymafőt ültetnek az isten-
ségnek üresen levő székébe. 

Másrészt, mint gyakorlati morált véve te-
kintetbe a materializmust : ha e világon az anyag 
a legfőbb és azonfelül, vagy kivüle nincsen más, 
nemesebb, fensőbb j ó : ugy nem csoda, ha min-
denki amaz egyedüli jóból, az anyagiból, minél 
többet kiván és igyekszik megkapari tani minden 
áron magának. Ez hozza aztán magával és szüli 
az önérdeket, az önzést, mely a szó legtágabb 
értelmében vet t anyagiak és földi javák elnye-
rése végett még a fogalmakat is a maga érde-
kének és önzésének megfelelőleg idomitja át és 
bamisitja meg, mígnem annyira meghonosodnak 
s megcsontosodnak benne ama zavaros, tisztáta.-
lan fogalmak, hogy a tiszta, valódi fogalmakat 
többé megérteni se képes. Homo animalis non 
percipit ea, quae sunt spiritus. Azért jajdult fel 
oly hangosan IX. Pius pápa: Restituantur voca-
bula rebus, — „adassanak vissza a szavak, a fo-
galmak tárgyaiknak," vagy magyarabban mondva : 
tisztázzuk a fogalmakat. 

i l 



'100 RELIGIO. 

De legyen ennyi elég a fogalom és foga-
lomzavar eredetéről, kntforrásáról , fogalmáról. 
Szükség volt reá, hisz két fogalmat , a szeretet és 
szigorúság el lentétesnek látszó két fogalmát aka-
rom kissé megvilágitani . Igen, a szeretet és a 
szigorúság csak látszólag el lentétes indula tok , 
fogalmak, amennyiben egyik a más iká t ki nem 
zárja, sőt erkölcsileg föltételezi. Ábrahám, pél-
dául, bizonyára jobban szeret te könyörtelenül 
égő áldozatra v i t t fiát, Izsákot, min t az o l t á r t 
megrabló Ophni ós Phinees dédelgetet t fiait 
Héli. 

Korunkban , kiváltképen saját lagos viszo-
nyaink közt, nagyon sokat hal l juk a ján l t a tn i a 
béké t és a szere te te t ; és csak r i tkábban , pedig 
kr i t ikus helyzetünkben, a szigorúságot. Kétség-
bevonhata t lanul ké t legfőbb lelki j ava az embe-

r 

r iségnek a béke es a szeretet . Ámde tagadha-
t a t l an az is, hogy a szigorúságban olykor több 
szeretet rejlik, m i n t a békében, vagy magában 
a szeretetben is, midőn az nem igazi, nem va-
lódi. Midőn főpásztoraink a béke kedvelésére és 
szeretetre intenek, buzdi tanak bennünket , azt 
é r t j ü k ; de midőn elleneink azt tőlünk követelik, 
kik azt, ami t tő lünk várnak, i r án tunk éppen 
nem tanús í t j ák , nem gyakorol ják , a r r a már két-
kedőleg csóváljuk nem alapta lanul fejünket . 

Nem csak a szigorúság, de olykor még a 
gyűlölet is megfér a szeretet tel , midőn, például, 
az emberben az ember t min t fe lebará tomat sze-
re tem, de ugyanazon emberben ugyancsak ma-
gam a bünt gyűlölöm. Bárha pedig ekkép egyik 
t ek in te tben szeretem, másik t ek in t e tben pedig 
gyűlölöm ugyanazt az embert , mégis mindké t 
esetben szeretem ő t ; s ki mondja m e g : mikor 
szeretem őt jobban, akkor-e midőn benne az 
ember t szeretem, vagy midőn benne a bűn t u tá -
lom, gyűlölöm? „Midőn szerettél, akkor gyűlöltél 
és midőn gyűlöltél, akkor szerettél" — mondja 
e t á rgy ra vonatkozólag egyházi szenta tyáink 
egyike, e k é t különböző tekinte tnél fogva, a sze-
r int , amin t valaki másban a bűnt t aka rga t j a , 
kíméli, vagy éppen szépíti és védi, vagy ellen-
kezőleg leleplezi, i r toga t ja , ostromolja, j av í t j a . 
Vannak t ehá t esetek, midőn az ember az er-
kölcstan tőrvényei szer int : szeretve gyűlöl és 
gyűlölve szeret. 

Hol és mikor van a szeretetnek, s hol és 
mikor a szigorúságnak helye, azt ezen szabály 
is meghatározza : Svaviter in modo, for t i ter in 
re. A fort i tudo, az erősség, a szigorúság az 

ügyre vonatkozik, melyet megvédenünk kell ; 
a s va vitas, nyájasság, szeretet pedig az egyénre, 
akivel ügyünk van. Mindkét bánásmódnak ki tűnő 
pé ldá já t adá sz. Is tván első vértanú, ki az Apos-
tolok cselekedeteinek tanúsága szerint „malaszttal 
és erősséggel tel jes vala" (6. fej.). Ékesen i r ja 
azt meg Fulgent ius püspök egyik egyházi beszé-
dében: „Szükséges — úgymond — megismer-
nünk, minő fegyverzettel fölvértezve győzte le a 
kegyetlenkedő zsidók dühét István, ez uton sze-
rencsés győzedelemre érdemesi t tetvén. Is tvánnak 
t e h á t — igy fo ly ta t ja a sz. püspök beszédjét — 
a szeretet volt fegyverzete, melylyel mindenüt t 
győzött . Is ten i rán t i szeretetből nem t ág í to t t a 
zsidók ellenében (szigorúság); a felebarát i ránt i 
szeretetből imádkozot t megkövezőiért . A szere-
te tné l fogva feddet te meg a tévedőket, hogy 
megjavul janak (szigorúság!); ugyancsak szeretet-
ből kiindulva imádkozot t megkövezőiért, hogy 
Isten ne büntesse meg őket. A szeretet től ve-
zet te tve győzte le Sault, a kegyetlenül dühön-
gő t ; és a ki ekkép üldözője vala e földön, az 
osztályos társává lőn az égben." 

Mily szigorúan Ítél te meg István a zsidó-
népnek az ő megátalkodot tságát , k i tűnik hatal-
mas beszédének végszavaiból: „Kemény nyakuak 
és körülmeté le t len szivüek és fülüek ! t i minden-
kor ellene szegültetek a Szentléleknek, va lamin t 
a tyái tok, ugy t i is. Melyik prófé tá t nem üldözték 
a tyá i tok? Megölték azokat, kik amaz Igaznak 
el jövetelét h i rde t ték , kinek t i most árulói és 
gyilkosai voltatok, kik a tö rvényt vettétek az 
angyalok szolgálata által, de meg nem t a r t o t t á -
tok" . . . Mily kemény, mily szigorú volt ez a 
beszéd és vád, melylyel Is tván hallgatóit , a zsi-
dónépet i l let te , abból is ki tűnik, hogy: „hallván 
ezeket, du l tak- fu l tak szivökben és (mint dühödt 
ebek) fogaikat csikorgat ják vala rá ja . . . és 
bedugván füleiket (hogy a szeretet-sugalta ke-
mény, de igaz és üdvös szót ne hallják) egy 
aka ra t t a l r á j a rohanának ; és kivetvén őt a vá-
rosból — a város a la t t kanyaruló, de nyáron 
kiszáradni szokott és kőtörmelékkel bővelkedő 
Cedron pa takából marko l t — kődarabokkal meg-

; kövezik vala ő t ; . . . ő pedig térdeire esvén, 
nagy szóval kiálta, mondván : Uram, ne tulajdo-
nítsd nekik e b ű n t ! És midőn ezt mondotta , 

i elaluvék az Urban." Akik igy elbántak István-
nal, azok a l ibert inusok (szabadgondolkodók, 
szabadelvüek)zsinagógájából valók, meg jövevények 
valának, minők a mostani zsidók Magyarország-
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ban . . . A sü rü h a j i g á l á s közben a l evegőben 
összeverődöt t , vagy az első szent v é r t a n ú t e s t é n 
összeü tődö t t kőzápor a l k o t t a az ő s i r h a l m á t . 

Sz. I s t v á n v é r t a n ú pé ldá jábó l k ö n n y e n ki-
v e h e t ő ; m i a szere te t és m i a sz igorúság e rkö l -
csi f oga lmak á l laga , mikor , m i m ó d o n szere te t 
m a g a a szigorúság is ; és hol , m i n ő k ö r ü l m é n y e k 
köz t v a n helye a sze re te tnek , vagy a sz igoru-
s á g n a k ; meddig l ehe t pax és v ivendi modus- ró l 
szó és hol szűnik m e g a béke és a lkudozás 
h a t á r a . 

Az első v é r t a n ú p é l d á j a szo lgá l jon n e k ü n k 
u t á n o z a n d ó szabá lyképp , hogy midőn f e l e b a r á t u n -
k a t , m é g a t é v e d ő t is sze re t jük , é r e t t e i m á d k o -
zuk s m e g t é r i t é s e v é g e t t m i n d e n t e lköve tünk , 
addig I s t en ü g y é n e k igazságából egy j o t t á t se 
e n g e d j ü n k , h a a l egszen tebb ü g y n e k á ru ló ivá 
l enn i nem a k a r u n k . N e m po l i t i ka i harcz , h a n e m 
I s t e n és s a j á t ü d v ü n k l egszen tebb ügyének ha r -
cza, v a l l á s h á b o r ú az, m e l y n e k eléje nézünk , va-
lódi k u l t u r h a r c z az a sz. h i t é r t , a ke r e sz t ény -
ségér t , a ka tho l i cz i zmusé r t , m e l y n e k h o n u n k és 
az egész müve i t v i lág a m a g a k u l t u r á j á t köszön-
het i . R a j t a t e h á t I s t e n n e k sz. nevében , édes ha -
zánk s a k e r e s z t é n y műve l t s ég é rdekében ! 

Zelestyei. 

Valami a papnevelésről.*) 
I. 

Napjainkban, midőn mindenütt és mindenben, — 
szépben, jóban, művészetben és tudományban, erőműtan-
ban és iparban stb. — csúnyában, rosszban, kontárko-
dásban és tudákosságban, a birkózásban és dilletantiz-
musban stb. stb. haladás észlelhető, — tagadhatlanul 
haladunk a nevelés és elnevelés terén is. Ennek számta-
lan példáját látjuk szeretett magyar hazánkban is. 

Örömünkre szolgál, hogy a történelem és a tapasz-
talás igazolása szerint a kath. egyedül üdvezitő egyház 
intézményeiből a legtöbb jó származik a világtársada-
lomra; — de sajgó fájdalom dul keblünkben, midőn szo-
morúan tapasztaljuk, hogy a kath. törekvések megbéní-
tására mi mindent nem enged érvényesülni — a libera-
lizmás, a tévely és a rosszul alkalmazott akarat, melyek 
néha a haladás czimén erőszakoskodnak. 

Nem akarunk kiterjeszkedni azon sok rossznak tag-
lalására, melyet a nem katholikus táborból jövő soviniz-
mus szül, midőn csaknem nap-nap mellett felállítja és 
mozgásba hozza ütegeit a kath. áldásosán működő intéz-
mények paralyzálására ; de nem hallgathatjuk el azon sok 
hátrányt, mely sokszor áll elő a jó czél felé való uttör-
tetésben, ha a kath. akarat végrehajtásánál egyes intéző 

*) Eszmecsere-keltésre alkalmas czikk, mert egyéni kidom-
borodásai mintegy provokálják az észrevételeket. A szerk. 

körök cselekményeiben nyilvánuló ferdeségeket szemügyre 
veszszük. 

Előre kijelentjük : hogy minket saját tapasztalatain-
kon alapuló nézeteink nyilvánításában elfogultság nem 
vezérel ; — a legjobb akarat sugalja közleményeinket. 

Legnagyobb hibánk az őszinte szó-kimondásban rej-
lik. Bocsásson meg az olvasó és illetékes biráló, ha az 
átérzett igazságok feletti meggyőződéseinknek most is 
kifejezést adunk. 

Igaz ugyan, hogy sz. Ágoston szerint: „ódium pe-
perit Veritas" és hogy — a „szólj igazat, betörik a fejed" 
régi közmondás hátrányait itt-ott hét lustrumos közpá-
lyánkon alkalmunk volt érezni, — de azért most sem 
tagadhatjuk meg magunkat e részben; mert szándékunk : 
nem ártani, de használni az ügynek, melyért tollat 
fogtunk. 

* 

Akárhányszor és sajnos — papi ajkakon is azon 
óhaj nyilvánul : hogy papnevelőinkben oly irányban sajá-
títtassák el a tudomány, erkölcs és társadalmi modor, 
hogy a közéletben a „modern" szellem szerint értékülhesse-
nek a papok szerzett ismeretei. — E tekintetben az okos-
kodó, bölcs (?) világ felszinén levő liberalizmusa a ked-
vében járó, szerinte ügyesen szereplő egyes nagy- és 
közpapot példányképül állit fel, hogy „ilyennek kell 
nevelni minden papot nevelő intézeteinkben!" — — — 
„Jaj — de kedves, de népszerű ez a nagy pap, ez a tanár, 
ez a plébános, ez a káplán ! szinte öröm vele egy társa-
ságban lenni," — mondja az egyik, „Mily ügyesen alkal-
mazkodik a mai felvilágosult kor szelleméhez ! nem bi-
gott, nem ultramontán ; mindenekelőtt jó hazafi és jó 
emberbarát. Örvend az örvendezőkkel, — tánczol a tán-
czolókkal, — dikcziózik a dikcziózókkal,*) — megeszi a 
hust pénteken is — stb., de azért jó pap a templomban, 
szépen prédikál és mindenki szereti," — mondja a másik 

Mi, kiknek bő alkalmunk volt ily „nagy" papokkal 
találkozni, őket ismerni és tanulmányozni, nem óhajthat-
juk, hogy papnevelőinkben mintaképül szolgáljanak. Sze-
retjük ugyan, hogy papjaink bel- és külértékét a világ 
is becsülje, de óhajtjuk : hogy ezen érték a krisztusi 
egyház előtt ne legyen devalválható. 

Ügyelnek is arra — hála Istennek ! — jó püspö-
keink, „quos Spiritus sanctus posuit regere ecclesiam 
Dei" : hogy szemináriumainkból kikerülő papjaink Isten 
szive szerinti papok legyenek . . . Azonban sajnos! a 
püspöki felügyelet néhol csorbát szenved a püspöki székbe 
került gyarló emberi tekintélyre egyesek által gyakorolt 
befolyás miatt. 

Megtörtént, hogy a világ által fendicsért „nagy" 
papokból a protektorok és a világ befolyásából emberi 
svmpathia alapján, oly egyén is alkalmaztatott — ugy a 
papnevelőben, mint egyik-másik egyházkerületben elöl-
járóul, akinek magának is még felügyelő, elöljáróra lett 
volna szüksége. 

Neveket, helyeket nem emiitünk . . . mert — no-
mina sunt odiosa. Minek is hozakodnánk elő nevekkel?! 
— hisz mi fátyolt akarunk vetni a múltra, melyben ama 

*) Tósztot mond a polgári házasságra ! ! 
11* 
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nevek viselőinek gyarló példája a kezeik alól kikerült 
egyénekben sajnos! most is elszomoritóan szemlélhető.— 
Mi az uj nemzedéket szeretnők megóvni — az elhibázott 
neveléstől. 

A mult iskolai év végén a következőket olvastuk 
katholikus napilapunkban : „pálya-végzett növendékpap 
tanulmányi felügyelővé neveztetett ki." — Lehetett az 
illető jó tanuló, jó magaviseletű — lehet, vagy talán már 
doktor — de most csak „növendékpap" és fiatal. — Ho-
gyan fog ez a papneveldében „felügyelőnek" szerepelni?! 
— Hisz a papneveldében élettapasztalt elöljáróra van szük-
ség. — Vagy talán nincs alkalmas felszentelt pap. káplán, 
plébános, tanár? ki ezen szép, a papi ifjú nemzedéket 
hivatásosan irányitható „felügyelőséget" betölthetné ! — 
nem lehetett volna-e ez állásra pályázatot hirdetni és a 
pályázók közöl választandóban a jól érvényesülő tehetség 
és hivatásos igyekezet érdemét jutalmazni ? ! 

No, — de ne akarjunk a kinevezés jogát szabadon 
gyakorló jó akaratát gyanúsítani ! — Lehet, — hogy az 
illető igazságos és providentialis akar lenni ; talán böjtöl 
és imádkozik — kérvén a mennyei inspirácziót : hogy kit 
nevezzen ki a betöltendő állásra? — Ez esetben mégis 
kívánatos — ha már az isteni Gondviselés által óhajtja 
kinevezéseit irányittatni : hogy az Íróasztala, vagy szym-
pathiával teljes szive fiókjába került összes folyamodó, 
ajánlott- és protegáltak neveit egy urnába tegye és on-
nan — imádság és bőjtölés után — behunyt szemmel 
huzza ki a kinevezendő egyén nevét. — Igy megtörtén-
hetik, hogy csakugyan, gondviselésszerüleg — igazi apos-
tolnak neve lesz a sorshúzás utján kinevezendőé. — Ez 
lesz aztán — az imádság és bőjtöléshez — jobb csele-
kedet annál, melyet a protekczió és rokonszenv sugall. 

Mielőtt tollúnkat letennők, lehetetlen egy a papi 
nevelés múltjára és jelenére aggályosan jelenkező mozza-
natot, mely napjainkban többhelyütt oly elszomorító, fel 
nem hoznunk. 

Erről — a következő czikkben. 
Egy régi plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, tebr. 7-én. A szavazó gép — megtette 

kötelességét, elvégezte munkáját. Izgalmas ülésben a kép-
viselőház többsége megszavazta a volt ülésszak utolsó 
ülésében örökségül az uj ülésszaknak a polgári házasság-
ról szóló tvjavaslatnak sietős tárgvalását, Az ellenzék 
köréből elsőnek Ugrón G. állt fel, kit Károlyi G., a mefisztó, 
gúnyos megjegyzéssel fogadott, mit azonban Ugrón G. 
hatalmas megvetéssel vágott vissza, azt mondván, hogy 
„minden csatára készülő tábort a varjak szokták kisérni, 
e madarak károgásávalu. Ugrón tiltakozott az ellen, hogy 
egyik ülésszak a másiknak napirendet szabjon. Szilágyi 
miniszter, a ki az ország hajóját erőnek erejével lap-
pangó szikláknak tereli, ostorral a kezében hajtotta a 
többséget a rohamos munkának. Erre igen izgatott ház-
szabály-vita keletkezett, melyben a higgadtság uralmának 
igyekezett Apponyi Albert gróf szolgálatot tenni, de mind 
hiába ; a polgári házasságért, az Istentől való elrugasz-
kodásért, a házassági válások általánosításáért rajongó, 

jobbról-balról összeverődött többségnek sietősen kell a 
„reform", a melyről a „Budapesti Hírlap" mai vezér-
czikke azt mondja, hogy annál „nagyobb frivolitás" nem 
is képzelhető. 

„Hiszen, úgymond, képzelhető-e egy nemzet sorsa 
intézésében nagyobb frivolitás, mint az írásbeli bizo-
nyítvány, amelyet az igazságügyi bizottság e javas-
latról irt. E bizottság tudvalevőleg az úgynevezett 
végrehajtási záradékba azt irta, hogy az uj tör-
vény e polgári házasságról kihirdetése napjától számí-
tandó egy év múlva lépjen életbe. Kihirdetése alatt a 
törvénytárban való közlését kell érteni. A kormány tehát 
akkor közli a törvénytárban, a mikor akarja és a törvény 
ez után egy évvel fog életbe lépni. Már most ítélje meg 
ebből mindenki 9 törvény sürgősségét! Lehet, öt, lehet, 
tiz év múlva publikálják, lehet, hogy csak egy uj 
nemzedék éri meg a kihirdetését s még aztán is csak egy 
év múlva lép érvénybe. Okos, tanácsos, hazafias dolog-e 
egy ily problematikus időre kitolt törvény érdekében a 
közszellemet ennyire felkavarni, felkezeteket egymás ellen 
sorompóba hivni s a felekezeti izgalommal megtölteni az 
elméket ? Az eredmény a legjobb esetben *) egy holt tör-
vény,, a melyet ez a kormány már végre nem hajt és a 
melyet lesz-e kedve vagy tehetsége publikálni a mostani 
kormány utódainak ? Ily eredményt ilyen országos izga-
lommal, attól félek, drágán vettünk meg. Mert valószínű, 
hogy élvezni fogjuk a jövendő években minden kellemet-
lenségét, kárát és nyűgeit az úgynevezett kulturharcznak 
és semmi előnyében nem fogunk részesülni a publikálat-
lan törvénynek. Ki vagyunk Európában kiáltva gyakor-
lati politikusoknak. Ennek ezúttal nem bizonyítottuk ma-
gunkat. Mert olyan dologért mozgositottuk és mozgósítjuk 
végső erőnket, a melylyel, mikor kiküzdöttük, nem tudunk 
mit csinálni: el kell tennünk jobb időkre a szekrénybe." 

Mondtam én ezt már gyakran és régen. Jobb lett 
volna a dolgot egészen s előzetesen levenni a napirendről. 
Igy csak még csúfosabb folytatása fog következni a fri-
volitásnak. 

Történeti nevezetességű s a következő viták szen-
vedélyes jellegének előhírnöke gyanánt tekinthető az a 
türelmetlen s mondhatni lázas hangulat, melylyel a jobb-
ról-bálról összeverődött furcsa többség, a véres szájú 
Károlyi Gáborok és a Kossuth-imádó Herman Ottók, a 
circumspectus és császártisztelő szász atyafiakkal össze-
ölelkezve Apponyi Albert grófnak higgadtságra intő szó-
zatát fogadták és kisérték. Ezt a jelenetet Apponyi Albert 
grófnak beszédjében rejlő illusztráczióval sietünk itt meg-
örökiteni, a mint következik : 

Apponyi Albert gróf azt hiszi, hogy az ország ér-
dekében kívánatos, hogy a nagyfontosságú tárgy, melyre 
nézve a bizottság jelentése a Ház asztalára került, a leg-
nagyobb nyugalommal, higgadtsággal és objektivitással 
tárgyaltassék. (Helyeslés a baloldalon. Mozgás a jobb-
oldalon.) Ennélfogva kívánja, hogy a tárgyalások meg-
kezdésének első pillanatában minden olyan mellőztessék, 

*) Mert, ha a főrendiházban elbukik a tvjavaslat, még „holt 
törvény" sem leszen ő belőle. Vagy talán éppen azért sürgetik a 
tárgyalást, hogy minél előbb kiszabaduljanak a zsák-utczábó] ? 

A szerte. 
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a mi az erőszakoskodásnak csak látszatával is bir. (He-
lyeslés a baloldalon. Mozgás jobbfelől.) Ha a házszabá-
lyoknak szellemét tekintjük . . . (Mozgás a jobboldalon,) 
igen is kérem, mert nem csak a betűn szabad nyargalni, 
(Igaz ! Ugy van ! a bal- és szélsőbaloldalon.) hanem minden 
törvényes intézkedésnek és jogszabálynak szellemét kell 
tekinteni (Helyeslés a baloldalon.) és a hol a betűnek 
értelme iránt kétség lehet, a dolog természete szerint 
kell okoskodni, az intézkedés szelleméből kell az ember-
nek álláspontját megalkotni. Már pedig kétséget nem 
szenved, hogy a dolog természete szerint a tárgyalás 
egész menetének meghatározása helyesen nem történhe-
tik az egyik ülésszakban a másik ülésszakra nézve ; az 
egyik ülésszak nem prejudikálhat a másik ülésszak meg-
állapodásainak a tárgyalás módja tekintetében. (Helyeslés 
a baloldalon. Zaj jobbfelől.) Nekem utóvégre mindegy, 
ha erőszakoskodni kívánnak, megtehetik, (Nagy zaj és 
ellenmondás a jobboldalon.) én meg fogom • állani helye-
met a türelmetlenségeknek és erőszakoskodásnak minden 
módjával szemben (Zajos helyeslés a baloldalon. Nagy 
zaj a jobboldalon.) ezzel én reám semmiféle befolyást sem 
fognak gyakorolni soha. (Elénk helyeslés a baloldalon. 
Zaj a jobboldalon.) Látom már, hogy ez előkóstolóul 
szolgál az egész tárgyalásnak. (Elénk helyeslés a bal-
oldalon. Nagy mozgás jobbfelől.) Ha a mi kérésünknek 
eleget tesz a t Ház, akkor ezzel is tanújelét adja annak, 
hogy a hicrgadt és nyugodt tárgyalást kivánja, ha pedig 
azt elutasitani méltóztatnak, akkor az erőszakoskodás 
terén az első lépés megtörténik. (Elénk helyeslések bal-
felől, folytonosan tartó zaj és mozgás jobbfelől). Ne mél-
tóztassanak ezt a tárgyalást olyan rossz auspicziumok 
közt folytatni, a minők közt az megindulni látszik. (Elénk 
helyeslés és éljenzés a baloldalon. Nagy mozgás jobbfelől.) 

Ha ő felsége a király nem tartaná a gyeplőt oly 
erősen, mint a hogy tartja, a szenvedélyek már-már oly 
magas fokra vannak felcsigázva a reformerek lelkében, 
hogy a törvényhozás többé nem bölcs alkotás lenne, ha-
nem vad tombolássá s a legszentebb ügyek letaposásává 
fajulna el. 

A legszomorúbb az egész dologban az, hogy, — 
mintha csak valami sopor senilis lepte volt meg a ma-
gyar törvényhozásban fáradó elméket, és az egész magyar 
sajtót. — ne adj Isten, hogy visszhangra tudna kapni 
köztük, a mit mi oly régen hirdetünk, a mi tulajdonkép-
pen nem müveit, de * paraszteszszel is napnál világosab-
oan látható axióma, t. i. hogy az emberi szabadságnak 
való kedvezés, a szabadelviiség, csak alárendelt szerepre 
hivatott az igazságnak való szolgálattal az igazelvüséggel 
szemben. Azt keresik az emberek, hogy mi tetszik az 
önkénynek, nem azt, hogy mit parancsol a való igazság. 
A nemzeti öngyilkosságnak erről az álláspotjáról aztán 
még azt is merik hirdetni, hogy ezt az egész áldatlan 
küzdelmet mi katholikusok okoztuk az 1868. LIII. t.-czik-
kel szemben tanúsított eljárásunkkal. - A ki azt a törvényt 
csinálta, az okozott mindent. A ki a természeti erkölcsi 
törvény sértését abban a törvényben Magyarország Cor-
pus Jurisába bekodifikálta, az dobta az ország békés 
hajlékának tetejére a tüzes üszköt. 

Jaj lenne Magyarországnak, ha a kormány felforga-
tásai mellé sorakozó képviselőházi többség a nemzeti 
szellem nyilatkozata volna. Ez a delirium rossz omen 
lenne a közeledő második millennium számára. ?? 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

A millenniumi ünneplés 
országgyűlésünk által tervezett 

sorrendje. 
A képviselőháznak az a bizottsága, melyet az ezred-

év megünneplése dolgában tett miniszterelnöki előterjesz-
tés megvitatására küldtek ki, elkészült feladatával. Letár-
gyalta a miniszterelnöknek mind a két előterjesztését, a 
bennük foglalt indítványokat elfogadta és elkészítette a 
nagy ünnep teljes programm-tervezetét. A bizottság jelen-
tése összefoglalja azokat az alkotásokat, a melyek a mil-
lennium megörökítésére, a honalapítás emlékének megün-
neplésére szolgálnak és megemlékezik azokról az ünnepsé-
gekről is, a melyek ország-világnak a magyar állam ezer-
éves fenállását fogják hirdetni. 

A képviselőház bizottságának jelentése hivatalos do-
kumentálása a nagy millenniumi mozgalomnak, és noha 
elolvasása nem egyszer sajnálkozást keltett bennünk azon, 
hogy az ünnep terveinek elkészítéséhez későn fogtak és a 
vallási oldal tekintetében nem tudtak nagyszerű, magasztos 
elhatározásra emelkedni, hazafias örömmel látjuk belőle 
mégis, hogy az ünnep ugy-ahogy, méltó lesz az eszméhez, 
hogyha az ünnepi aktusok és alkotások itt-ott még kiegé-
szítést fognak nyerni. 

A jelentés igy szól : 
Tisztelt képviselőház ! 

A nemzet összes rétegei által egyhangúlag s minden-
féle alakban kifejezett ama kivánatot, hogy az államalapí-
tás ezeréves évfordulója, a nemzet életében ily kiváló 
tényhez méltóan legyen megünnepelve, a bizottság egy-
hangúlag jónak tartja; és midőn a miniszterelnöknek erre 
vonatkozólag mult évi február 4-ről kelt előterjesztésében 
és folyó évi január 28-ról kelt s itt tisztelettel bemutatott 
pótelőterjesztésében foglalt nézeteket ugy általánosságban, 
mint részleteiban elfogadja és azokat az alábbiakban ki-
fejtendő kiegészítésekkel elfogadásra ajánlja: a kormány 
által is elfoglalt és megjelölt amaz álláspontra kiván he-
lyezkedni, hogy ezen ünnepségeknél a fősuly ne a látvá-
nyosságra, hanem a maradandó alkotásokra legyen fektetve, 
hogy azokban fel legyen tüntetve a nemzet egész ereje, 
hogy ott kifejezésre jusson ezen ezerév minden nevezete-
sebb momentuma, hogy ünnepe legyen az az egész ország-
nak, az egész nemzetnek, az ország minden polgárának. 

E nézetek megvalósításánál s a teendő intézkedések 
megállapításánál azonban kénytelen volt tekintettel lenni a 
bizottság az idő rövidségére, mely a momentumtól elválaszt 
s mely nagyobb művészi alkotások kivitelét, de sőt ezek 
előkészítésének s tervezésének befejezését is lehetetlenné 
teszi, — .és a pénzügyi szempontra, mely a nemzet anyagi 
erejének kímélését s az előkerülhető kiadások mellőzését 
teszi parancsoló szükségességgé. 

Az összes intézkedések, melyek az államalapítás ezred-
éves évfordulójának alkalmából végrehaj tandók lesznek, 
három főcsoportra oszlanak : 

Oly állandó természetű alkotásokra, melyek nem az 
ezeréves fennállás megünneplése^ alkalmából kezdeményez-
telek, de sőt nem is képezik ugyan szorosan vett alkat-
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részeit az ünnepségnek, hanem a melyek mivelődési, gaz-
dasági és alkotmányos állapotaink fejlesztésére, az ország 
viszonyai és anyagi erejéhez képest lehető nagy és állandó 
eredmények elérését czélozzák; s a melyek az által, hogy 
a kitüzöttnél rövidebb idő alatt fognak létesíttetni, a 
nemzet fiai erőkifejtésének, ugy a szellemi, mint anyagi 
téren ujabb fényes példáját fogják szolgáltatni. Az állan-
dóság jellegével biró oly alkotásokra, melyek egyenesen az 
államalapítás és fennállás megünneplése alkalmából létesít-
tetnek és azok jelképesésére szolgálnak és a szorosan vett 
megünneplésre, magára az évforduló jelentőségének megtes-
tesitését czélzó ünneplésekre és ideiglenes alkotásokra. 

Mindez intézkedések megtételére nézve magáévá teszi 
a bizottság a kormánynak azt a kivánatát, hogy az érint-
kezésnek közte és az országgyűlés mind a két háza közt 
folytonossá és bensővé leendő tétele érdekében és ennek 
biztosítására 60 tagból álló országos bizottság küldessék ki, 
melybe a képviselőház 40, s a főrendiház 20 tagot választ. 

Az összes czélbavett alkotások és ünnepségek csak 
ugy szervezhetők helyesen, ha azok lehetőleg egyöntetűen 
és egységesen terveztetnek s hajtatnak végre ; és kétség-
telen, hogy ennek elérése végett az egyetlen lehető mód az, 
a melyet a kormánynyal egyetértőleg a bizottság javasol. 
Az ekként szervezett parlamenti bizottság hatásköre abból 
állana, hogy a kormány felelősségének és intézkedési ha-
táskörének érintése nélkül, a kormánynyal folytonos érint-
kezésben, tanácsadó, kezdeményező és ellenőrző testületet 
képezne, nemcsak az állami költségvetésben fedezést nyerő 
intézkedésekre nézve, hanem egyszersmind az összes egyéb 
tervbevett alkotásokat és ünnepségeket is tekintetbe véve, 
— azok közt a kellő összhangot létre hozná, az egész 
akcziót irányozná és a helyes mederben megtartaná. 

Azon intézkedésekre nézve, a melyek nem az állam-
alapítás alkalmából kezdeményeztettek, de melyek végre-
hajtása lehetőleg akképpen fog vezettetni, hogy az ezred-
ünnepi évben fejeztessenek be s igy azok felavatása az 
ezredünneppel mégis bizonyos kapcsolatban lesz s amelyek 
állandó eredményeket biztosítani hivatvák, örvendetes tudo-
másul szolgálhat, hogy az 1896-ik évig lehetőleg 400 uj 
népiskola fog felállíttatni, a mi a közoktatásügyi állapotok-
ról szóló jelentésekben kimutatott szükség nagy részének 
csakugyan megfelel, másrészt pedig helyes arányban áll 
ama tanerőmennyiséggel, a mely a közoktatásügyi kormány 
rendszeres eljárása következtében rendelkezésre áll a leg-
közelebbi években és a mely az uj népiskolák kellő ellátá-
sára szükséges. 

Épp ugy teljesen megfelel a gyakorlatilag érzett 
szükségnek azon intézkedés, mely az iparművészeti muzeum 
és iskola uj épületének már az 1896-ik évre leendő elké-
szítésére vonatkozik, a mi kétségtelenül nagy mértékben 
orvosolni fogja az intézménynek eddig oly élénken érzett 
hiányait, és a már szépen fellendülő művészetnek s művé-
szeti iparnak felvirágzását és a nyugoti országok iparmü-
vészetével való versenyképességét biztosítani fogja. 

A miniszterelnök előterjesztésében nem foglalt, de 
már a kiállítási előmunkálatokkal kapcsolatosan, ugy a 
sajtóban, mint egyes illetékes hatóságoktól megvitatott 
és részben már tervbe vett intézkedések közül kiváló figyel-
met érdemel a kormány hozzájárulásával létrejött uj mű-

csarnok építésének terve. Nemcsak a magyar művészet 
felvirágzásának emelésére általánosságban szükséges ez, de 
kívánatossá teszi egyúttal, hogy a Képzőművészeti Társulat 
kiállításai, tehát az összes hazai szépmüvészettel foglalko-
zók müveinek közszemlére bocsátása az eddiginél kedvezőbb 
módon biztosíttassák. 

A mai igényeknek megfelelő kiállítási helyiség léte 
sitése alkalmat szolgáltat arra, hogy a jelenkori külföldi 
szépművészet kiállításainkat nagyobb mérvben keresse föl 
és ugy a hazai közönség, mint a magyar művészek által 
behatóbban tanulmányozható legyen. Igaz, hogy az épület 
rendelkezésére bocsáttatik, illetőleg tulajdonává leend egy 
nem állami intézménynek, hanem voltaképpen magántársu-
latnak, de az elérendő czél a hazai művelődésre nézve oly 
nagy fontossággal bir, hogy ez a társulat kétségtelenül 
megérdemli, hogy közhasznú feladatának megoldásában egy-
részt az állam, másrészt a főváros törvényhatósága által 
támogattassék. 

A királyi Kúriának, valamint a budapesti királyi ítélő-
táblának befogadására szolgáló Uj igazságügyi palota fel-
építése a millenniumra rég érzett hiányt pótol s ennek 
elkészülése méltó mozzanata az ezredéves ünnepségnek. 

A Budapesten építendő két uj lúd és a fővárosnak 
ezzel kapcsolatos rendezése épp ugy, mint a Károly ka-
szárnyának és az Újépületnek megváltása a katonai kincs-
tártól, mig egyrészt uj csatornákat nyitnak az óriásilag 
fokozodó közlekedés lebonyolítására, másrészt ismét ujabb 
tényezőkként biztosítják a főváros emelkedését és fej-
lődését. Bizonyos tekintetben legfőbb mozanat a Vas-
kapu szabályozásának foganatosítása ama intézkedések 
közt, amelyek nem képezik szorosan vett alkatrészét 
az államalapitás ezredéves megünneplésének. Ott a ma-
gyar állam oly müvet létesít és fejez be, amely-
nek létesítése nemzetközi szerződésen alapul és az 
összes európai hatalmak által követeltetett és biztosíttatott 
annak idején. Kívánatos, hogy 1896-ban netalán megtart-
ható megnyitási ünnepség a millennáris ünnepségekkel ho-
zassék kapcsolatba s oly módon rendeztessék, hogy azáltal 
külsőleg is kifejezésre jusson az erkölcsi eredmény, amelyet 
a magyar állam kivívott ez óriási műnek sikeres végre-
hajtásával. 

Nem kerülte el a bizottság figyelmét a gellérthegyi 
czitadella megszűnése és a Gellérthegy orma miként való 
felhasználásának kérdése sem. 

Mivel azonban kétségtelen, hogy a Gellérthegy fővá-
rosunk látképének legszembeötlőbb részét képezi, s igy an-
nak helyes felhasználása a főváros külső megjelenésére a 
legnagyobb fontossággal van ; s mivel kétséget nem szen-
ved, hogy egy nem sikerült alkotás a Gellérthegy ormán 
örökké boszantó, sőt lehangoló volna, a mennyiben az oda 
emelendő épületnek vagy épületeknek nemcsak külső meg-
jelenésükben, hanem rendeltetésükben is méltónak kell len-t 
niök-Magyarország fővárosának fontosságához : éppen azér 
s különös tekintettel a rendelkezésre álló idő rövidségére 
a bizottság a Gellérthegy dekorálásának kérdését a későbbi 
jövőnek kívánja fentartani, az ezredéves ünnepségekkel ösz-
szeköttetésbe hozhatónak nem tartja. 

Figyelmébe ajánlja azonban a kormánynak, hogy 
ezt a kérdést alaposan tanulmányozva, annak megoldását 



RELIGIO. 108 

mozdítsa elő s oda hasson, hogy a megoldás az illető 
tényezőkkel együtt alkalmas időben és oly módon történ-
jék, hogy az minden tekintetben megfeleljen a Gellért-
hegy sajátszerű fekvésének s méltó legyen az országhoz 
és fővároshoz. 

Első amaz intézkedések között, melyek egyenesen a 
honalapítás és ezeréves fennállás megünneplésére és jel-
képzésére szolgálnak, azoknak a helyeknek obeliszkekkel 
vagy más hasonló emlékekkel leendő megjelölése és igy a 
vidéknek ez által is az ünnepség szinterébe vonása, amely 
helyekhez a honfoglalás egyes főbb mozzanatai fűződnek, 
vagy ily emlékek elhelyezésére kiválóan alkalmasak. 

Árpád és vezérei emlékére hét ilyen pontot jelöl 
meg a bizottság, hová lehetőleg kőből, de mindenesetre 
szikla-szilárd, hosszú időre szóló anyagból készülő, nagyobb 
költségbe nem kerülő s egymástól eltérő alakú emlék-
oszlopok lennének állitandók. Es pedig: 

I. A munkácsi várhegyen, mint azon a ponton, ahol 
a vereczkei szoroson beköltözött magyarjaival Árpád első 
megállapodását tartotta és az elfoglalandó uj haza bizto-
sítására a legelső erődöt emelte. 

II. A nyitrai Zoborhegyen, Nyitra várának s vele 
az északnyugati országrészek elfoglalásának és Szvatopluk 
morva nagyfejedelem vezére, Zobor legyőzésének em-
lékére. 

III. Az ország nyugati határpontján, a Morva vizé-
nek a Dunába torkolásánál fekvő sziklára épült dévényi 
vár romjain, mely vár már a honfoglalás előtt, a morva 
fejedelmek idejében, mint ezek egyik székhelye fenn-
állott, s a honalapitást közvetetlenül követő idők har-
czaiban — mint határvár Pozsonynyal együtt szerepelt. 

IV. Pannonhalmán, amelynek hegyére Pannónia 
meghódítása után a honszerző Árpád fellovagolván, a 
honalapitás szerencsés befejezéseért hálákat adott, s a 
dunántuli országrészt a saját nemzetsége telephelyéül vá-
lasztotta ; és amely ponton Szent-István éppen nagy őse, 
Árpád iránt való kegyeletből, az ország legelső főmonos-
torát alapitá. 

Y. A zimonyi várhegyen, amely a már Árpád által 
meghódított Szerémségnek s vele a magyar birodalomnak 
déli határkövét — Belgráddal szemben — képezte s ké-
pezi és amely helyen későbben a Magyarország, sőt az 
egész kereszténység egyik legdicsőbb hőse, Hunyady 
János, nemes lelkét Kapisztrán karjai között kilehelte. 

VI. A tiszta magyarság lakta alföldi sikon, Puszta-
szeren, — a régi templom romjai mellett — mint ahol 
Árpád és vezértársai a legelső nemzetgyűlést tartották, s 
ezredéves alkotmányunknak alapjait lerakták. 

Végre ami az erdélyi részeket illeti : miután a hon-
foglalás némely eseményével állítólag kapcsolatos Deés, 
de különösen Esküllő félreeső fekvésüek, igy emlékoszlop 
állítására meg nem felelők. 

VII. A brassói Czenk-hegy ormán, mely az ország 
legdélkeletibb városa, s a székelyföld háromszéki síksága 
felett emelkedik, s a keleti közlekedésünk fővonalát ké-
pező predeáli vasút alatta halad el és amely páratlanul 
regényes fekvésénél fogva egy ily nagyobbszabásu emlék-
oszlop felállítására rendkívül alkalmas. 

Ezen intézkedéssel kapcsolatban amaz óhajának ad 

kifejezést a bizottság, hogy a vidék egyes városaiban ter-
vezett szobroknak leleplezése az ezredéves ünnepségekkel 
hozassék kapcsolatba, amint az a kolozsvári Mátyás-szobor 
és a székesfejérvári Szent-István-szoborra nézve máris 
tervbe van véve. 

Az ezredéves fennállás jelképzésére szolgáló állandó 
alkotások között kétségkívül a legnagyobb fontossággal 
bir a második, a magyar állam megalapítását jelképező 
szobornak illetőleg diadalívnek, vagy ehhez hasonló épít-
ménynek felállítása, illetőleg felállításának törvényhozási-
lag való elrendelése. 

Kétséget nem szenved, hogy ez kiváló remekműnek 
a millennium alkalmából leendő létesítése, mely a magyar 
állam megalapításának művészi szimbólumát képezné, a 
közvélemény által mindenféle alakban követeltetett és 
számos terv lett ugy a legilletékesebb helyen, mint a 
nagyközönség körében ez irányban felvetve. 

Kétségtelen az is, hogy eme alkotásnak semmiféle 
czélszerüségi rendeltetése nem lehet, éppen mert szimbóluma 
kell, hogy legyen a nagy ténynek ; de az is bizonyos, hogy 
egy szobor, vagy szobroknak sorozata maga épp oly kevéssé 
elegendő e ténynek kellő kidomboritására, amiképpen egyes 
festmény vagy festménysorozat nem képes reá. Hasonló 
feladatokat számtalanszor megoldottak az ókor klasszikus 
korszakától fogva napjainkig. Mindannyiszor, amikor nagy, 
vagy legalább a nemzetek életére nézve nagyoknak tar-
tott eseményeket igyekeztek ily módon jelképezni és 
ünnepelni, a megoldás mindenkor egy tisztán csak mű-
vészi rendeltetésű építkezés volt, amelyen azután ugy a 
plasztikának, mint a monumentális festésnek kellő tere 
nyilt, hogy az épület nagy arányaival kifejezett monu-
mentalitáshoz az alkotás specziális jelentőségét hozzákap-
csolják és kifejezésre juttassák. Leggyakoribb, de a bi-
zottság nézete szerint leginkább megfelelő alakja az ily 
épületnek a kormányelnök pótelőterjesztésében részle-
tesen ismertetett, sőt a rajzban is bemutatott diadalív, vagy 
más ehhez hasonló építmény. Ez alkotás a fővárosi 
közlekedés valamely góczpontján olyképp lenne áliitandó, 
hogy szakadatlanul nagy néptömegek figyelmét ugy vonja 
magára, hogy azért a forgalmat mégse akadályozza és 
óriás méreteivel folytonosan az állandóság érzetét idézze 
fel, szemben a körülötte és alatta sürgő mindennapi te-
vékenységgel. Ez alkotáson azután az allegorikus és egyes 
kiváló egyéneket ábrázoló szobrok, a domborművek soro-
zatai, mozaikban, vagy falfestésben megörökített képek, 
nemcsak egyes nagy egyént és nagy eseményt fognak 
dicsőíteni, hanem az évszázadok legfőbb mozzanatainak és 
egyéniségeinek ábrázolására kellő tért és alkalmat fognak 
szolgáltatni. Az ünnepség czélja igazolja s igy talán 
külön említésre sem szorul, hogy az emléken, vagy azzal 
összeköttetésben a domináló főalak má9, mint a nagy 
honalapító Árpádnak lovasszobra nem lehet. 

Harmadik azon állandó jellegű intézkedések között, 
amelyek az ezeréves ünneplés alkalmából végrehajtan-
dók lesznek, a kormány pótelőterjesztésében is részletesen 
ismertetett és ajánlott szépmüvészettörténeti muzeum ala-
pítása, illetőleg létesítésének törvényhozásilag leendő biz-
tosítása. Előfeltételét és lényeges kiegészítését fogja ez 
képezni a felállítandó uj műcsarnoknak, sőt annál sokkal 
nagyobb rétegeire a haza lakosságának volna hivatva 
üdvös hatást gyakorolni s a művészet iránt való fogékony-
ságot állandóan ébren tartván, ezzel a hazai közművelt-
ség niveaujának emeléséhez hozzájárulni. E czélra az 
állam rendelkezik már egyes létező intézetekben a gyűjte-
mények igen tekintélyes csoportjával, tudniillik az országos 
képtárban egy tekintélyes régi kép-, rajz- és nyomtatvány-
gyüjteménynyel, a Nemzeti Muzeum képtárában egy idővel 
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érdekessé és tanuságossá fejleszthető modern képgyüjte-
ménynyel és a Nemzeti Muzeum régiségtár-osztályában 
egy tulajdonképpen közvetlenül oda nem tartozó tö-
redékével egy plasztikai gyűjteménynek. E különböző 
sorozatok egyesítésével a jelenleg alacsony árfolyam mel-
lett megvásárolható képekkel s az eredetiben, vagy másola-
tokban megszerezhető szobrokkal oly gyűjtemény állítható 
már most is össze, amely nem túlságos nagy befektetés 
mellett csakhamar az európai hasonló közintézetek között 
tekintélyes muzeumma lenne fejleszthető és amely nem-
csak meg fogna felelni egy müveit ország fővárosában 
levő szépművészeti muzeumhoz fűzött igényeknek, hanem 
amely alkalmas lenne az Ízlésnek és ezzel az egész szel-
lemi fejlődésnek olyan tápot adni, hogy jövőre nem lesz 
okvetetlenül szükséges sem művészeinknek, sem közönsé-
günknek a külföldre vándorolni avégből, hogy fogalmat 
nyerjenek a szépmüvészetek remekeiről és az emberi for-
maérzés fejlődéséről. 

Kívánatosnak tartja a bizottság s kifejezést ad ama 
reményének, hogy a történetirás terén szintén jöjjenek 
létre ez alkalomból a nemzet ezeréves múltját főbb mozza-
nataiban ismertető, erre illetékes egyének által megirt s 
teljes hitelt érdemlő müvek. 

Ami az államalapítás ezredik évfordulója megün-
neplésére rendezendő ünnep alkalmából 1896-ban végbe-
viendő szertartásokat és ideiglenes alkotásokat illeti, 
azok közül kizárólag az országgyűlésnek ténye Magyar-
ország ezredéves állami fennállásának ünnepies konstatá-
lása és méltatása az országgyűlés két házának lehetőleg 
már a parlament uj palotájában megtartandó együttes 
ünnepies ülése által, az ezredévi állami fennállást méltató 
ünnepi beszéddel és az országgyűlésnek kódolásával a 
király előtt. 

A törvényhozás biztosította és az ünnepség muló 
természetű alkotásai közt legfőbb gyanánt az országos 
kiállitást statuálta, amelynek keretei az 1892: II. t.-czikk 
által világosan körül vannak írva ; és pedig ugy, hogy annak 
történeti része hivatva van Magyarországnak kellő meg-
ismertetésére ezredéves fejlődésében a honfoglalás óta, 
mindazon emlékek által, amelyek e fejlődésnek hiteles 
képét adják, a jelenkori kiállítás feladata pedig az or-
szág műveltségi állapotát minden tekintetben feltüntetni. 
Az országos kiállításnak semmi esetre sem lesz kárára, 
ha tartama alatt az a nagy hazai és külföldi közönség, 
amely az ezredéves évforduló ünnepségeinek és a kiállí-
tásnak látogatása végett a fővárosba fog özönleni, a ki-
állításon kívül egyszersmind bő szellemi élvezeteket és 
tanulmányozására való anyagot fog szemlélhetni és ala-
posan megismerhetni. Kétségtelen, hogy a fővárosban lé-
tező közgyűjteményeken és színházakon kívül az ezred-
éves ünnepség és a kiállítás jelentőségét fokozná még 
az is, ha a hazánkban létező számos régi műkincs, 
amely az országos kiállítás történeti csoportjának 
keretébe nem illik, minthogy nem magyar honpol-
gárok alkotásai, vagy nem készültek magyar honpolgárok 
számára és a magyar történettel, illetőleg Magyarország 
fejlődésével semminemű kapcsolatban nincsenek, de azért 
nagy művészi becsük által méltó tárgyai a tanulmányo-
zásnak és szellemi élvezetnek, külön kiállításokban a kö-
zönségnek hozzáférhetővé tétetnének. 

Az összes felekezetek által tartandó hálaadó isteni-
tiszteletek ünnepies szertartásai biztositandók, természetes 
a kormánynak és a törvényhozásnak a millenniumra ki-
küldött bizottsága által. 

Végre egy történeti fölvonulás, mely történethű jel-
mezekben bemutatná az ország egykor létezett minden 
rendének és osztályának a lefolyt ezer év alatt főbb kor-

szakok szerinti múltját, szintén oly érdekes látványossá-
I got képez és oly sok tekintetben foglalkoztat, áthatja a 

hazai ipart és művészetet, hogy annak kellő előkészítése, 
szervezése, szóval létrejöttének biztosítása, az ünnepség 
programmjának méltó tárgyát képezendi; de éppen mivel 
az összes tervbe vett intézkedések közül leginkább bir csak 
a látványosság jellegével, annak költségei nem képezhetik 
a törvényhozás, illetőleg az országos költségvetés tárgyát. 
Nincs kétség, hogy a különféle egyének és testületek, a 
melyek az ily természetű menetekben résztvenni hivatvák, 
e költségeket szívesen fogják elvállalni, miképpen az hasonló 
esetekben a külföldön megtörtént és a programm e pont-
jának ^létrejöttére elegendő, ha a kormány és a törvény-
hozás " bizottsága által a kellő szervezetnek és a kivitelnek 
terve elkészíttetik. 

A midőn a fentebbiekben szerencsénk van nagy vo-
násokban ismertetni és elfogadásra ajánlani amaz intézke-
déseket, melyeket az államalapítás ezeréves évfordulója 
alkalmából végrehajtandóknak vélünk, tisztelettel kérjük a 
képviselőházat elhatározni : 

Az ország ezeréves fennállása évfordulójának e tény-
hez méltó megünneplését; tudomásul veszi ezen jelentést 
és magáévá teszi amaz általános irányeszméket, melyeket 
a bizottság az ezredéves ünnepség megtartására nézve a 
miniszterelnök előterjesztései alapján a Háznak bemutatni 
szerencsés volt; Budapesten egy hatvan tagból álló 
bizottság kiküldését, melybe negyven tagot a képviselő-
ház, husz tagot a főrendiház választ, mely a kormány-
nyal egyetértőleg folytonos érintkezésben, az ezen jelen-
tésben kifejtett nézetek alopján kezdeményező, tanácsadó 
s ellenőrző hatáskörrel bir mindama intézkedésekre 
nézve, melyek az ezeréves fennállás megünneplése alkal-
mából végrehajtandók lesznek; ezen jelentésnek, valamint 
a miniszterelnök előterjesztésének és pótelőterjesztésének 
a főrendiházhoz leendő átküldését alkotmányos tárgyalás 
és hozzájárulás végett. 

Kelt Budapesten, 1894. február hó 4-én. 
Széli Kálmán. Dókus Ernő, 

a bizottság elnöke. a bizottság előadója. 

V E G Y E S E K . 
*** IX. Pius pápa születésének első százados 

évfordulója most lesz május hóban. Ez alkalomból Ró-
mában, Sinigalliában és Loretóban ünnepségek lesznek. 
Az ünnepségeknek hozzánk beküldött programmja a kö-
vetkező: Bómában : Május 5 én a) szent mise a San Lo-
renzo templomban, b) Homilia IX. Piusra vonatkozólag, 
melyet maga ő szentsége vikáriusa fog mondani, c) Fel-
avatása a nagy pápa hamvait tartalmazó sir kápolnájának. 
Május 6-án ünnepi tudományos és irodalmi ülés IX. Pius 
tiszteletére. Május 7-én : Audienczia XIII. Leo pápánál. 
Loretóban: Május 11-én és 12-én zarándoklat IX. Pius 
1857-iki zarándoklásának emlékére. Sinigalliában, a hol 
IX. Pius pápa született, május 13—20-ig a) a baptis-
terium kápolnájának felavatása, b) Zarándoklás a di 
Speranza csodatevő Mária-képhez, a hol IX. Pius mint 
kis gyermek csaknem mindennap imádkozott VI. és VII. 
Pius pápákért édes anyja mellett térdepelve, c) Megláto-
gatása a IX. Pius által emlékezetessé tett helyeknek, d) 
Sinigalliai kiállítás IX. Pius emlékének tiszteletére. Az 
olasz vasutak 70%"ig terjedő dijleszállitásban részesitik 
az ünnepélyekre utazókat. 

— Uj Katholikus Kör. Veszprémben legközelebb 
alakuló gyűlését tartja az ottani Katholikus Kör, a melyre 
az aláírások eddig 258 tagig emelkedtek. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő velde-utcza 8. sz.) 
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Hivatalos. — Vegyesek. 

Magyarország katholikusságához ! 
A kulturharcz „legyen-e vagy ne legyen" 

kérdése a kritikus állapot te tőpontjára jutot t . 
Ebben mindenki megegyezik. 
Már a „Budapesti Hirlap" is konstatálta, 

hogy a képviselőház igazságügyi bizottságának 
jelentése a radikális kötelező polgári házasság 
elfogadásának ajánlásával annyit jelent, hogy a 
kormány átlépte a — „Rubikónt". 

Mi a „Rubicon" átlépését már két hónappal 
ezelőtt észrevettük és jeleztük akkor, midőn az 
igazságügyminiszter Magyarország házasságügye 
állami elvallástalanitásának tvjaslatát a t. háznak 
benyújtotta. 

A „Pesti Napló",mai vezérczikkében, Apponyi 
Albert grófot elérkezettnek tüntet i fel a „váluton" 
a fordulópontra. 

Ezt mi meg pláne már félesztendő előtt kon-
statáltuk, mikor a zsidó vallás receptiója,a radikális 
kötelező házasság tervezete s az absolut vallás-
szabadság ötlete tvjavaslatok alakjában kezdtek 
kisérteni a „közvélemény" megtévesztésére. 

Tehát mi csak rég hirdetet t szomorú dol-
got ismételünk, midőn konstatáljuk, hogy a radi-
kális kötelező polgári házasság tárgyalásának a 
pártkörökben és legközelebb magában a képvi-
selőházban való megkezdésével Magyarország 
900 éves vallásos állami életének felbomlása elérte 
a krízis tetőpontját , ós megindult az ország vallás-
talan állami életének processusa országos nagy 
áramlattal, némely biztató, s némely, igazán 
ijesztő előjelek kiséretében. 

r 
Értsük meg jól, hogy miről van nálunk most 

a szó. 
Magyarországban ezentúl is lesznek vallásos 

emberek, vallásos társulatok, lesz egyház és lesz-
nek felekezetek, az kétségtelen. De állam, a 
melynek meghatározott vallása van, ilyen állam 
Magyarország többé nem lesz, ha az uj elmélet 
s az absolut szabadelvüség felfogása állandó ura-
lomra emelkedik. 

A magyar állam a zsidó vallás receptiója va-
lamint az absolut egyéni vallásszabadságnak be-
hozatala által*) megszűnik meghatározott vallással 
bíró állam lenni. 

Kezdetben volt egy ideális, vagyis az igaz-
ságnak megfelelő vallási állapotja a magyar állam-
nak. Ez akkor volt, mikor az egy igaz vallás, a 
katholikus vallás volt az állami hatalom vallása 
is. Ez volt az igazság uralkodása. 

Következett háromszáz éves küzdelem után 
1848-ban megállapitva a „bevett vallások" rend-
szere, midőn több, egymással részben megegyező, 
részben ellentétes hitvallások közt „tökéletes 
egyenlőség és viszonosság" állapit tatott meg. Ez 
kezdetét jelentet te a „felfogások" uralkodásának 
oly dolgokban, a hol csak az igazság lehet ural-
kodó. 

A több különböző hitű vallások közt való 
„tökéletesen egyenlő" igazságosztásban rejlő rész-
leges absurdum hozzászoktatta az állam nevében 
gondolkodni köteles és nem köteles elméket a 

* ) A f e l e k e z e t l e n s é g e l v é n e k k i z á r á s a é s a f e l e k e z e t i s é g n e k k ö t e -

t e l e z ő v é t é t e l e — c s a k h o m o k b ó l ö s s z e h á n y t g á t a v a l l á s t a l a n s á g g a l 

s z e m b e n . 
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tel jes absurdum, a föltétlen, az absolut képtelen-
ség elvének az állam vallástalan jellegének vallásá-
hoz, a mitől e rendszernek Magyarország alkot-
mányába való beillesztéseig már csak egy lépés 
kellett . 

Ezt a lépést most készül meg tenn i az ország-
gyűlés Wekerle-Szilágyi-Csáky gróf vezetése alat t . 
Ha övék lesz a többség a képviselő és főrendi-
diházban, Magyarországnak, m in t ál lamnak, tel-
jes apostasiája a keresztény vallástól, be lesz 
kodifikálva a magyar Corpus jurisba, be lesz ol tva 
a magyar nemzet szervezetébe s egész életébe. 

A zsidó vallás receptiója, „ tökéletes" egyen-
jogositása a kereszténységgel annyi t jelent , min t 
a legkiáltóbb képtelenségnek magyar királyi álla-
mosítása : ál lamositása azaz tökéle tes egyenjogo-
si tása annak, hogy az emberek az igazság tisz-
te le tének egyenlő jogával lehetnek Krisztus meg-
jelenésének és meg nem jelenésének vallásában, 
vagyis hogy Krisztus előtt vagy u tán lenni, — 
az mindegy. 

Most még némelyek nem aka rnak a vallás-
szabadság kimondásában annyi ra menni, hogy 
szabad legyen val lástalannak, felekezetlennek is 
lennie valakinek. 

Ha megtör ténik a zsidó receptio s ha hozzá 
szokik az emberek gondolkodása ahhoz, hogy 
Krisztus e lőt t i ós Krisztus u tán i lé tben lenni, 
vagyis Krisztust isteni t an i tónak és alávaló csa-
lónak vallani az „ tökéle tesen" mindegy s egyen-
jogú: akkor az emberek elméje csak egy lépés-
nyire lesz a Schiller által tolmácsolt ama hires 
elvtől, hogy az ál lamnak ily absurd vallási poli-
t iká jánál sokkal következetesebben já r el az, a 
ki „aus purer Religion" elköveti a legnagyobb 
absurdumot, s megteszi magát ós az ál lamot val-
lástalanoknak. 

Igy ál lanak nálunk a dolgok. Felfordulni 
készül minden. 

Mi katholikusok, különösen mi ka thol ikus 
papság, fájdalmas, keserves mea culpával vagyunk 
kötelesek e re t t ene tes konvulzióra tekinteni . 

A mi „hiveink", a mi „nevel t je ink" — csi-
nál ják a felforgatást , a h i te t len zsidóság és pro-
testansság ál tal befogva a járomba. 

Ha erővel tel jes ós öntudatos katholikus isko-
lázásban részesült volna a nemzet katholikus értel-
messége, Magyarország államférfiainak többsége 
ismerné az igazságot, birna igaz ta r ta lomban gaz-
dag nagy elvekkel ós eszmékkel — s nem végezne 

sisyphusi munká t Magyarország ügyeinek előbbre 
vitelében, nem végezne sirásói müveletet , oszlo-
pok emelése helyet t . 

Keserves, nagyon keserves ez a je len; ámde 
azért van még helye a reménynek is. Deus sana-
biles fecit nationes. Ez a gondviseléses feladat 
reánk kathol ikusokra van kiróva, mer t mi bir juk 
a „szabadító" igazságok teljességét. Az igazság 
ura lma lesz az emberi szabadság emancipatiója 

I Magyarországban. 
Fogjunk egy uj Magyarország teremtéséhez 

összes nevelésünk és tanításunknak katholikussá, ön-
tudatosan és erélyesen katholikussá — tevé-
sével. 

A milyen lesz az ifjuságunk, olyan lesz a 
jövőnk ! 

Mind a ke t tő kezünkbe van letéve. *** 

Valami a papnevelésről. 
II. 

Több egyházmegyében évről-évre szaporodik a 
deficziensek száma. Nemcsak káplánok, de plébánosok is 
kerülnek a deficziencziába ; sőt a tanárkodók közül is be-
válnék oda. — Miben keressük ennek okát ? ! 

Tagadhatatlan, hogy az egyházi pályára többnyire 
a szegényebb, földmives, iparos osztályból kerülnek egyé-
nek, kiknél — tisztelet a kivételnek — nagyrészt fogya-
tékes, elhibázott az otthoni nevelés ; sőt e kategóriába 
sorozható akárhány uri ifjú is — ki a papneveldébe 
kerül. Ezek közül egyik-másik a kik szemináriumokban, 
konviktusokban is előképeztetik ; de mégis legjobban kell 
képeztetniük 7-ed, 8-ad gymn. osztálybeli és theologus 
korukban. Ezeknek erkölcsi fejlődésére nagy mérvben 
befolyással van a szemináriumi nevelés és fegyelem egész-
séges alkalmazása. 

De vájjon minden szemináriumban kifogásolhatat-
lan-e a példány képül odaállitott elöljáróság minden 
tagja? ! 

Es itt kijelentjük, hogy sem az I. czikkben felho-
zott „tanulmányi felügyelővé kinevezett növendékpap", 
sem a szemináriumokban alkalmazott más fiatal előljáró 
jóakaratát, amennyiben őket képességűk és hajlamaikban 
ismerjük, gyanúsítani nem akarunk ; de a szerzett tapasz-
talat után nem késünk megjegyezni : hogy a ki nem pró-
bált vagy fiatalon szemináriumi elöljáróknak protekczió 
vagy rokonszerv alapján alkalmazott egyének között is-
mertünk és ismerünk olyant is, a ki tapasztalatlanságá-
ban túlhajtott és elhibázott téves buzgóságával, hogy ne 
mondjunk — tapintatlanságával, taktikázással akárhány 
növendékpapban oly ferdén irányította az akaratot, hogy 
az illetők alárendelték ugyan magukat az elöljárói intéz-
kedésnek, de ez alárendeltség nem a jobb meggyőződés, 
de a helyzet keserűsége alatt állott. — Engedelmeskedtek 
— öntudatos akarat meghódoltsága nélkül — színleg. 
S hogy ez nem képzelődés, de valóság, e részben saját 
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papnövendékkori társaim közül többekre reflektálhatok, kik 
közül a fentjelzett rossz behatások folytán — egyik fel-
szentelése előtt otthagyta a papi pályát ; kettő szabadabb 
hajlamait követve tábori s. lelkésznek ment; kettő pedig 
— felszenteltetése után néhány év múlva — aposztaziára 
hajolt és most a szemináriumi elhibázott nevelés áldoza-
taként — mint akatholikus tanár — förmedvényez, az 
illető kath. elöljárók alakoskodása ellen. Egy pedig a 
deficziencziában végezte be gyászos papi életpályáját. 

Van bizony — sajnos ! több pap, akik csak azért 
lettek szemináriumi alakoskodásban gyakorolt önmeg-
adással papokká, mert a papi pályán — nun propter 
Jesum, sed propter esum — életfentartásukat biztosítani 
kivánták és — mert más pályán a fensőbb iskoláztatás-
hoz, alacsony származásuk s evvel járó szegénységük 
miatt eszközökkel nem rendelkeztek. 

Ilyeneknek szive már a szemináriumban volna puha-
tolandó és irányítandó ; de ilyenekhez nem képes férkőzni 
a tapasztalatlan fiatal tanár és előljáró — doktori theo-
riával sem, — ha nem volt ideje az életből tapasztalato-
kat szerezni — az ily szivek gyarló hajlamainak felisme-
réséhez és megtérítéséhez szükséges gyakorlathoz. — 
Ugyanazért 

Legjobb meggyőződésünk szerint ajánlanók — hogy : 
különösen papneveidei tanulmányi felügyelőkül — ne 
fiatalok, de élemedettebb, tapasztalatokat szerzett, kipróbált 
papok alkalmaztatnának; kik — nemcsak felügyelnének 
a kispapokra, hanem naponta egyenkint vagy kettőnkint 
sorra vennék őket elő egy-egy órai bizalmas társalgásra, 
— discrete puhatolván hajlamaikat, jóakarattal — parce 
cum sale — bírálgatván nézeteiket s jól irányitván — 
példák illustrálásával — azokat. Igen — az atya és fiu 
közti viszonyt kellene létrehozni. A tanulmányi felügyelő-
nek nevelő atyaként közlékenynek, bizalmat gerjesztő 
tanácsadónak, a felismert hibákat nem megtorló, de ja-
vitó jóbarátnak kellene lennie. — Ehhez képest 

Ugy kellene szervezni a tanulmányi felügyelő állá-
sát, hogy mennél több időt szentelhetne ily üdvös — al-
kalmas órákban való — gyakori érintkezésre. — Ennek 
több haszna lehetne, mint a spirituálisok által sokszor az 
untatásig tartott sürü meditacziok és konferencziáknak. 

Ezzel azonban nem azt akarjuk, hogy a meditacziok 
és konferencziák ne tartassanak ; sőt óhajtanok, hogy ezek 
termékenyítői lennének — hetenkint egyszer a tanul-
mányi felügyelő által Isten kegyelmében elvetett magnak. 
Mi azt hisszük, hogy az ily J.-társasági colloqualásnak 
sok jó eredménye lenne. 

Az ily felügyelők és velők közös egyetértésben mű-
ködő spirituálisok kezei alól kikerült pályavégzetteknek 
aztán — ha neopraesbyterekként kikerülnek egyes plébá-
nosok mellé káplánokul, minden figyelemben kellene ré-
szesittetniök — a plebános-főnök, uj nevelő atya ré-
széről. De 

Hát a plébános-főnökök, hogyan hatnak a kezök alá 
került pályavégzettekre, neopraesbyterekre, fiatal káp-
lánokra ? ! . . . 

Alólirottnak — három előljáró főnöke volt. 
Az első protekczió utján fiatalon került nagy plé-

bániára és csakhamar esperes, apát lett. Ez önmagával 

nagyon el volt foglalva. Nem sokat törődött a káplánnal. 
Az Ur Isten régen, 40 éves korában kiszólította e vi-
lágból. 

A második — az beata simplicitas volt, aki csak 
öreg korában jutott oly plébániához, melyen én voltam 
az 5-ik káplánya három év alatt. — Ez a káplánnal 
csak az étasztalnál érintkezett; azonkivül csak nagy ritkán. 

Hogy az ilyeneknél a kellő hivatással nem, de gyarló 
hajlamókkal biró fiatal káplán erkölcse hogyan fejlődhe-
tik — elképzelhető. 

A harmadik — az már igazi pap és a főnökök 
példányképe volt. — Ennek köszönhetem, hogy szeminá-
riumból magammal hozott gyarlóságokból elég jókor ki-
ocsudhattam. — Ez csakhamar észrevette ifjú korombeli 
szivem és lelkem fogyatkozásait. — Párheti — jó és 
gyarló hajlamaimnak atyai megfigyelése után — elővett, 
magával sétálni vitt és a legszebb, legüdvösebb társalgás 
közben oly bizalmat gerjesztett bennem maga iránt — 
szivemreható példákkal illusztrált oktatásaival, hogy papi 
állásom magasztosságát, és méltóságát örömteljesebben 
kezdém mérlegelni. — Rövid együttlét és gyakori — fenti-
hezhasonló— érintkezés után azon vettem magamat észre, 
hogy imáimban, kötelességem teljesítésében buzgóbb, az 
üres idő felhasználásában takarékosabb, az olvasmányok és 
az azokból — tanácsa folytán — vezetett jegyzetek folyamán 
szerzett jó ismeretekben gazdagabb, a lelkigyakorlat, az 
erény utján jártasabb vagyok. 

Neki köszönhetem azt, hogy biztatása folytán kísér-
leteket tettem a kath. lapirodalom szerkesztőivel, a „Kath 
Néplap", a „Religio" és akkortájban keletkezett „Idők 
Tanujá"-val levelezésbe jönni. — 0 olvasta leveleimet s 
czikkeimet és mindannyiszor arany tanácsaival ellátott. — 
Nemcsak főnököm, de igazi atyámmá lett. Áldott legyen 
poraiban is ! — 0 eszközölte, hogy rövid káplánkodás 
után plébánossá lettem és most már őszbe vegyült szegény 
bár, de kevessel is megelégedni tudó öreg plébános 
vagyok, kit csaknem egészen uj nemzedék hivői szeretete 
és becsülése környez. 

Két elébb emiitett főnököm — főnöke volt azon 
iskola és paptársamnak, ki náluklétekor, mint káplán 
aberrált és apostasiára vetemedett. 

Az előrebocsátottakkal jelezni kívántuk, — hogy 
nagyon sok függ attól : milyen aze

relőljárója a — növendék-
papoknak és milyen a főnöke — a káplánnak. 

Ha a deficziensek száma évről évre szaporodik, 
ennek okát legtöbbnyire a fentiekben kereshetjük. 

Sok jót tehet a jó előljáró és jó főnök. Ugy a nö-
vendék, mint a fiatal káplánpap jövője mennél többször 
ezek által irányittatik. Es megforditva: a gyarló előljáró 
ront a szemináriumban, ront a plébánián, ront — a ke-
rületben is. 

E részben tapasztalatainkat s jóakaratú észrevéte-
leinket, óhajunkat elmondjuk — a folytatandó czikkekben. 

Egy régi plebánoé. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Győr. Főpásztori szózat a kath. nagygyűlésről és 

teendőinkről annak alkalmából. — 
Zalka János, győri püspök ur a katholikus nagygyű-

lés határozatait a következő szózat előrebocsátásával kö-
zölte papságával és híveivel : 

„Krisztusban szeretett tisztelendő 
Testvéreim és Fiaim ! 

Egyházunk aggasztó helyzete, melyre utolsó körle-
velembe rámutattam, egyre tart. Azért üdvös dolog, hogy 
éber lélekkel mindent figyelembe vegyünk, a mi akár 
történeti esemény számba megy, akár az életben való 
magunktartására irányt adhat. 

Azóta, hogy hozzátok szóltam, Budapesten kath. 
nagygyűlés volt, a melyről, hogy e körlevelekben is leg-
alább némi nyoma maradjon, egyetmást megemlíteni szán-
dokom. 

Minél világosabban ismerték meg ugyanis a magyar 
katholikusok a javaslatba vett törvények tartalmát, annál 
forróbban kívántak nagygyűlést tartani, a melyen elpa-
naszolván sérelmeiket, óhajaikat nyilvánítsák, az egyház 
törvényeit és jogait védelmezzék, a tétovázóknak helyes 
irányt mutassanak, a félénkekbe bátorságot öntsenek. 

A nagygyűlés, miután azt főrangú urak. Yásonkeői 
gróf Zichy Nándor, aranygyapjas vitéz, és galanthai gr. 
Esterházy Miklós Móricz és mások velők karöltve előké-
szítették és szervezték, f. é. jan. 16-án a Szentléleknek 
ünnepélyes segitségül-hivása után megnyittatott. 

Összejött Budapestre az egész királyságból a katho-
libusoknak oly nagy sokasága, hogy a gyűlésre kiszemelt 
terem, — melynél tágasabb Budapesten alig van — tá-
volról sem volt képes ennyi embert befogadni. Ennyit 
együtt hazánk akkor látott, mikor 1857-ben a halhatatlan 
emlékű bibornok-primás, Scitovszky János, ama láng-
buzgalmu, főpásztori munkáiban fáradozni nem tudó, ma-
gas hivatala minden egyes teendője pontos teljesítésére a 
a legnagyobb gonddal törekvő főpap, proczessziót vitt 
Mária Czellbe, részint, hogy részt vegyen a czelli Bol-
dogasszony hétszázados jubileumában, részint, hogy ha-
zánk szomorú helyzetében őseink példájára a Boldogságos 
Szűz közbenjárását megnyerjék. 

Akkor azonban a megyés püspökök közül csak ket-
ten vettek részt (b. e. Szenczy Ferencz szombathelyi és 
Boskoványi Ágoston nyitrai); a mágnások közül is ket-
ten (gr. Apponyi György és gr. Zichy Felix): a többi 
egyházi férfi kétszázharminczketten, a hivő népből mint-
egy huszonötezret vittek a kegyhelyre. Most Budapesten 
a kath. nagygyűlésen megjelent az összes püspöki kar, 
számos mágnás az ország legelső kath. családjaiból, az 
úgynevezett „intelligenczia" sorából igen sokan és nem 
kevesen a többi hivek közül hazánk legtávolabb fekvő 
részeiből. 

A tárgyalást megnyitotta a főmagasságu bibornok-
primás; folytatták más egyházi és világi urak, s elfo-
gadva lőnek bizonyos határozati javaslatok, melyekből 
megérteni, mit kell tartani, ha szó van olyasmiről, amire 
a mi óhajaink és sérelmeink vonatkoznak és mit kell az 

egyház jogainak védelmére és biztosítására tenni. E ha-
tározati javaslatokat közlöm veletek alább oly czélból, 
hogy mikor a néphez szóltok, adott alkalommal azokkal 
élhessetek. 

Jövőre lássuk, mi a tennivalónk. Utóbbi körleve-
lemben fölszólítottalak benneteket és a híveket, hogy 
buzgón kérjétek az Isten segítségét ; most pedig a követ-
kezőket rendelem : A nagyböjti vasárnapokon a fekete 
vasárnapig bezárólag fölvilágosítván sz. beszédben a né-
pet egyházunk aggasztó helyzetéről, a konventi, ill. a 
plébániai mise után a ciboriumban kitett Oltáriszentség 
előtt mondjatok a hívekkel együtt öt Miatyánkot és Üd-
vözletet a mi U. J. Krisztus öt sz. sebhelyének tisztele-
tére ; fájdalmas pénteken pedig hét Miatyánkot és Üdv. 
a kesergő Istenszülő hét fájdalma tiszteletére. Ez imád-
ságokat kövesse mindannyiszor e könyörgés: „Isten, a m i 
oltalmunk . . .!" Ennyit most. — Az Ur Jézus, a mi 
Megváltónk, kinek szentséges szive- és sebeibe ajánljuk 
magunkat s kit, hogy oda befogadjon bennünket és hí-
veinket és a vérével szerzett egyházat : vajha meghall-
gatná szentséges szűz Anyja közbenjárását és anyaszent-
egyházának könyörgéseit. 

Végre intelek benneteket, szerelmeseim! hogy fér-
fias lélekkel vigyétek egyházunk ügyeit. Mert ime, alig 
terjedt hire annak, ami Budapesten a nagygyűlésen tör-
tént ; alig, mondom, tértek haza a hivek — miként egy-
koron a párthusok, médusok és elamiták Pünkösdről — 
elmondván hitsorsainknak a nagy dolgokat, miket láttak 
és hallottak, már is majd a hírlapokban, majd egyesek 
összejövetelein történtek ellennyilatkozatok olyanok részé-
ről is, kik — a mint ők esküsznek — a „jó katholiku-
sok" nevével dicsekesznek. 

Ezek a „jó katholikusok" és szövetségeseik mindazt, 
ami a liberálizmus, jobban mondva az álliberálizmus, bálvá-
nyának ellenére van, a guny tárházából szedett nagy 
mondásaikkal leszólni és sárba rántani törekszenek oly 
czélból, hogy a másképp gondolkozókat — ha ugyan 
sikerülne — tinta- s tollal űzött terrorizmusukkal elhal-
gattassák. Egyébiránt az ultramontanizmus, obskurantiz-
mus, krelikálizmus és ezekhez hasonló frázisaik már any-
nyiszor lettek alkalmazva, hogy élők és fulánkjuk már 
eltompult ; csipős voltukat már régen elvesztették ; maró 
erejöktől már csak a gyöngék tartanak, különben pedig 
senki sem nem érzi, sem azzal nem törődik. 

Ti tehát, szerelmeseim, eme „jó katholikusok" és 
szövetségeseik dühének mitsem engedjetek, hanem legye-
tek állhatatosak a hitben és anyaszentegyházunk szerete-
tében: és a mi Urunk Jézus Krisztusnak benneteket 
harczban is vezérlő és megerősítő malasztját kitartó buz-
galommal segítségül kérni soha se szűnjetek. 

A mindenható Isten oltalmazzon bennünket ! 
Győrött, 1894. jan. 25. 

János, s. k. püspök. 

Nyitra. A Nyitra és vidéke számára, alakult Katho-
likus Kör ünnepies megnyitása január 30-án. — 

Vágner József kanonok elnök háromnegyed 4-kor 
megnyitván a gyűlést, üdvözölte a nagy számmal jelen-
levő tagokat. Jelentette, hogy a várt vendég, Esterházy 
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Miklós Móricz gr. haláleset által akadályozva sajnálatunkra 
nem jöhetett körünkbe, azonban a püspök-védnök ur 
részt fog venni a gyűlésen, a kinek meghivására : Za-
moyszki Jenő gróf, Ikrényi József, Babóthy Pál és Kop-
csanyi Nándor tagokból álló küldöttséget menesztett a 
gyűlés. 

A püspök érkeztével a műkedvelők kara elénekelte 
Beethoven „Isten dicsőségét" oly preczizitással, a milyenre 
csak egy jól gyakorlot férfi-kar képes. Áhítatra gerjesztő 
egy ének ez, mely megkapja a lelket s egek felé emeli a 
mindennapiság porából. 

A jól disponált közönséghez ezután Vágner elnök 
intézte megnyitó beszédét, az Ur Jézus nevében üdvö-
zölve mindnyájokat, üdvözölve a védnök urat, ki magas 
érdeklődésénél fogva közöttünk megjelenni kegyeskedett, 
hogy működésünk kezdetén bátorítson, jelenlétével közöt-
tünk a szeretet és egyetértés tüzét ápolja. Folytatólag 
megemlékezett Esterházy grófról s ajánlotta, hogy a gyűlés a 
gróf urnák táviratilag fejezze ki részvétét, mi meg is történt. 

Majd igy folytatta: Körünknek még múltja nincs, 
de ha a hajnal előhírnöke egy verőfényes nappalnak, ugy 
az eddigiek után mi is igazán Istenbe vetett biztos re-
ménynyel nézhetünk a jövőbe. Tertulliánnal szólva mi is 
csak tegnapiak vagyunk s helyiségünk már alig képes 
befogadni bennünket, a 342 tagot, mi azt bizonyitja, 
hogy e körre szükség volt, hogy mindenfelé unják már 
a hitetlenség pusztításait s nem akarják többé tétlenül 
nézni a bajokat. Ez az ébredező tudat növeszti körünket, 
amint annak létét is adott. 

Mi a politikával nem foglalkozunk, a szeparatizmust 
azonban, mely eddig egyházunkon belől az egyháziak és 
a világiak között elharapódzott, igenis megszüntetni akar-
juk. Okunk a titkolódzásra nincs, az ellenséges sajtó tá-
madásaival se foglalkozunk : bennünket mindig alapsza-
bályaink és Isten, király s a haza iránti kötelességeink 
fognak vezérelni. 

Elénk helyeslés és taps között Isten áldását kérve 
a teljesítendő súlyos feladatra, a kört megnyitottaak nyil-
vánította. 

Az elnök beszédére Bende Imre püspök-védnök ur 
válaszolt. Nekem azokhoz, úgymond, amiket az elnök 
imént mondott, nincs mit hozzáadnom, oly szépen fejtette 
ki ezen kath. kör czélját, hogy a ki helyesen gondolkozni 
tud, az azon kifogásolni valót nem találhat. Mi szeretjük 
hazánkat, szerettük is mindig, mindenkinek e hazában 
csak jót kívánunk : de mi is itt vagyunk s megkívánjuk, 
hogy a mi kath. jogainkat tiszteletlen tartsák mások, mert 
mi hitünk szerint élni és halni akarunk. Sértetlenül meg-
őrzött hitelveinknél valami jobbat, drágábbat, utódaink-
nak áthagyományozni nem tudunk. S éppen azért örülök, 
hogy a világiakat az egyháziakkal tömörülni látom, hisz 
mi egy anyának gyermekei vagyunk, annak emlőin ne-
velkedtünk mindnyájan. Örvendek, hogy ily módon gon-
dolkozó annyi férfiúval találkozhatom itt. Szellemben mindig 
e körben leszek s erkölcsi és anyagi támogatásomat igérem. 
Isten áldása legyen rajta. 

Megható egy jelenet volt ez ; látni a püspököt a 
kör tagjai között, mint sz. Cyprián mondja: gregem ad-

haerentem pastori suo. Ilyet még nem láttunk, ilyenhez 
szokva nem vagyunk. 

Taps, kitörő öröm, lelkesedés kisérte is szép szavait, 
hisz a kath. egységnek ilyen manifesztácziója, midőn 
mindnyájan megértik egymást, midőn a hivek jó szándé-
kaihoz a főpásztor támogató karja csatlakozik, igazán el-
ragadó, mert nem mindennapi látvány. 

A püspök elvi jelentőségű beszéde után a titkár 
felolvasta az elnök által fogalmazott s Esterházy grófnak 
küldött részvéttáviratot. 

Erre az emelvényen felállott dr. Bangha István 
ügyvéd, hogy „A világi katholikusok első teendője11 czimen 
megtartsa szabad előadását. A programm ezen pontjával 
a kör vezetősége mindjárt a megnyitó gyűlésen azt a 
szellemi irányt és módot kivánta jelezni, melylyel tagjai-
ban a kath. öntudatot művelni feladatának ismeri. 

S dr. Bangha a választmány által ráruházott ezen 
szerepében kitűnően oldotta meg feladatát. Kathedrává 
avatta a helyet, melyen állt s méltónak bizonyult, hogy 
ő foglaljon rajta elsőnek helyet a kör világi katholikusai 
között. Komoly, higgadt fellépésén meglátszott, hogy — 
Kölcseyvel szólva — életében „sokat érzett és gondolko-
zott" ; az ajkairól lehangzó eszmék tartalma pedig tanú-
ságot tett róla, hogy azon ritkább világiak sorából való, 
a kik tanulmányozzák, ismerik vallásuk tanait. Azért is 
oly természetes, meggyőző volt előadása s igazi megle-
petés számba ment az ilyenekhez nem szokott hallgató-
ságra. Mert csak a müveit külföldön fordulnak elő ilyen 
jelenségek. 

Nekünk világi katholikusoknak, igy szólt a többi 
között, az a legnagyobb bajunk, hogy nem ismerjük^vállá-
sunkat, még a kis katekizmust is elfelejtettük. Azért bódit 
el minden frázis, a liberális újságok lármája. Pedig lehe-
tetlen nem szeretni vallásunkat, ha azt ismerjük. Mert 
igen alaptalanok ám azok az ellenvetések, mikkel a 
raczionálisták s a materialisták dobálódznak. S erre egy 
tanult ember jártasságával bonczkés alá fogta a világ 
magátólvalóságáról, az ősnemződésről, a fajkivalásról szóló 
természettudományi hipothéziseket s azok hiábavalóságát 
kimutatva az Isten létére utalt, ki az ügyefogyott ember-
nek kinyilatkoztatást adott, hogy annak világánál munkálja 
üdvét a kath. egyház vezetése mellett. 

Vallásukat megismerni sehogy megismerjék, tanul-
mányozni a pápa intése szerint legyen a kath. világiak 
első teendője, csak igy derülhet fényre magyar egyházunk 
is, mely most éppen a vallásunkban járatlan önfiai miatt 
oly válságoknak néz eléje. 

Óriási taps kisérte szavait s a püspök ur kitüntető 
szavakkal adott kifejezést elismerésének a kitűnő férfiú 
iránt, kinek szelleme drága hagyományként fog szállani 
családjára is. 

Az elnök záróbeszéde s Oláh Károlynak a műked-
velők által előadott a hazáról szóló szép „Fohásza" után 
a püspök megáldotta a jelenlevőket és fél 6-kor a gyűlés 
véget ért. 8 órakor 120 résztvevővel társas vacsora volt, 
melyen a püspök is részt vett, elsőnek emelve poharát 
a pápára és a királyra. 
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Pannonhalma. Nagyböjti főpásztori levél. — 
A pannonhalmi főapátság 

elkülönített egyházi területén lakó keresztény híveknek 
áldás és üdvözlet az Urban! 

Az anyaszentegyház isteni rendelet folytán kétféle 
élettel bir : az egyik a hitben, a másik a látásban van ; 
az egyik a földi létre, a másik az örök hazára vonatko-
zik ; az egyik a mnnka, a másik a nyugalom élete ; az 
egyik zarándokság, a másik megállapodás ; az egyik a 
tevékeny munkálkodás, a másik a szemlélet jutalma. A 
földi élet kerüli a bűnt és jót cselekszik : a mennyei élet 
ment levén a bűntől, nagy jót élvez; itt ellenséggel küzd: 
ott ellenség nélkül uralkodik ; itt a földön segiti a szű-
kölködőt : ott a mennyben nincs szegény, kit segély zni 
kellene ; a földi életben megbocsát az ellene vétőknek, 
hogy ő is bocsánatot nyerjen : fönn a mennyben 
nincs bántalom, mit megbocsátania kellene. Az egyház a 
földi életben sok üldözésnek van kitéve, hogy a jókban 
el ne bizza magát : a mennyben a kegyelem bőségét bír-
ván, ment minden bajtól, hogy a kisértés veszélye nélkül 
egyesüljön az örök jósággal. A földi élet tehát jó ugyan, 
de még sanyarúsággal teljes : a mennyei azonban jobb és 
boldog. Az egyház földi élete a világ végéig tart és vég-
czélját csak a mennyei életben éri el; küzdve várja és 
biztosan reményli földi pályájának befejezése után a jövő 
élet boldogságát, melynek soha sem lesz vége. 

Szent Ágoston püspöknek ezen szavait olvasván, az 
anyaszentegyház zaklatott állapota áll szemeim előtt. Nem 
féltem az egyházat ; hisz isteni Ígéretben birja örök fenn-
maradását ; sőt a sok igazságtalan zaklatásban fényesen 
látom napról-napra teljesedésbe menni, amit Krisztus 
Urunk közel 1900 év előtt tanítványainak mondott: Ha e 
világból volnátok, a világ azt, ami övé, szeretné; de mivel 
e világból nem vagytok, hanem én választottalak titeket e 
világból, azért gijülol titeket a világ (Ján. 15, 19.). De 
igen is féltem halhatatlan lelkeiteket, Krisztusban szere-
tett Híveim, nehogy egy is elveszszen közületek. Imád-
kozom érettetek, de az isteni ige hatalmát is felhaszná-
lom, hogy fölvilágositsalak és megerősítselek Benneteket 
az anyaszentegyház szeretetében és a szent hitünkhöz 
való tántoríthatatlan hűségben. Ez lesz feladata jelen évi 
böjti körlevelemnek. 

Azért az egyház földi és mennyei életéről, tehát a 
ti földi és mennyei hivatástokról, vagyis a keresztény ka-
tholikus hivő ideig és örökkévaló rendeltetéséről fogok 
Hozzátok szólani. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme 
legyen a ti lelketekkel. 

* 
* * 

Eg és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múl-
nak, (Máté 24, 35.) igy szól maga az örök igazság, az 
Ur Jézus, a mi Istenünk. Minden mulandó : az ég és föld 
és minden teremtett dolog. Valamint semmiből terem-
tette az Ur Isten a látható dolgokat : ugy minden ismét 
elmúlik, csak az ő igéi nem múlnak el soha. Hogy erről 
meggyőződjünk, tekintsünk körül és látni fogjuk, hogy 
minden teremtmény folytonos változásnak van alávetve: 
majd az árviz sodorja el a házakat, majd a tűzvész pusz-
títja el azokat, majd az elemi csapások teszik tönkre az 

ember kezeinek munkáját ; mindezen pusztitó események 
hirdetik a földi javak múlandóságát. De talán a kincs, 
a gazdagság s a mai világ bálványa: a pénz nem mu-
landó? Hiúságok hiúsága és minden lúuság! (Pred. 1. 2.) 
Igy kiáltott fel, a mindennel bővelkedő, bölcs Salamon, 
és méltán ; az ember fárad, izzad, éjjel nappal dolgozik 
és miért ? egy nyomorult érczdarabért, foszlány papírért, 
mit ő péuznek nevez, melyet a rozsda és tűz megemészt-
hetnek, melyet a tolvajok ellophatnak, vagy a kényszerítő 
körülmények értékét csökkenthetik. 

Vájjon az ember földi élete, örömei, kívánságai nem 
mulandók-e ? Mily sokszor mentek füstbe reményeink, 
mily gyorsan tűntek el örömeink; és ha élveztük is azokat 
rövid ideig és szivünk nyugtalan lett ; nemcsak nem elégítet-
ték ki vágyainkat, sőt fokozták azokat s azoknak múlan-
dósága üröm volt az öröm között. Mily sokszor történt, 
hogy aki ma gazdag volt, néhány nap alatt nyomasztó 
szegénységre, koldusbotra jutott. 

De mit mondjak az ember nyomorteljes életéről? 
Ma él és holnap nincs többé. Ha nem hangzanék is foly-
tonosan füleinkben az isteni Ítélet : El van végezve, hogy 
az emberek egyszer meghaljanak (Zsid. 9. 27.), ennek 
szomoritó példáit naponkint látjuk: az egyik születik, a 
másik meghal ; egyik vigad, a másik szomorodik ; az 
ember jó egészségnek örvend s egyszerre a sorvasztó láz 
semmivé teszi egészségét és halálba viszi életét. Hányan 
keltek föl reggel jó kedvvel és ép egészségben és még 
azon napon hirtelen elsodorta őket a kérlelhetetlen halál, 
mint a kasza a mezei virágokat és talán éppen akkor érte 
őket utol a halál, midőn halálos bűnbenj voltak vagy 
éppen nagy bűnt követtek el. 

(Vége köv.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Nagyváradon, 

mult pénteken délután vonultak fel a Zöldfa vendéglő 
nagytermébe a nagyváradi katholikusok a kormány egy-
házpolitikája ellen. A gyűlésen jelen voltak Nogáll János 
és Winkler püspökök, Winterhalter kanonok, a katholi-
kus klérusnak körülbelül harminczöt tagja, továbbá Bozóky 
Alajos jogakadémiai igazgató, több jogtanár és számosan 
a jobbmódu polgárok közül. A gyűlésen Nogáll János 
elnökölt, aki megnyitó beszédében kiemelte, hogy csak 
mint közkatona akart résztvenni abban a küzdelemben, 
melyet a liberálizmus czége alatt megindított káros újí-
tásoknak akar gátat vetni, de polgártársainak felszólítá-
sára kötelességének ismerte, hogy a gyűlés elnöki székét 
elfoglalja. A hazafiság gvüjtötte össze ma, úgymond, fele-
kezeti különbség nélkül Nagyvárad polgárait, mert más 
hitvallású polgárok is osztoznak azokban az érzelmekben, 
amelyek őt és a kath. híveiket e terembe vezérelték. A 
jelek arra mutatnak, hogy az a közvélemény, amelyet a 
liberálizmus nevében emlegetnek, nem általános. A gyű-
lésen két kérvényt szerkesztettek. Egyet a képviselőház-
hoz és egyet a főrendiházhoz fognak benyújtani. 

Bizalmatlanság Fenyvessy Ferencz ellen. 
Az ugodi kerületből tudósítást kaptunk, hogy Csóth 

községben Fenyvessy Ferencz választói közül befolyásos 
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polgárok, nagyobbrészt papok, két konferenczián tiltakozó 
iratot szerkesztettek az egyházpolitikai reform ellen és 
ezt az egész kerületben községenkint 32 iven 1280 vá-
lasztóval sajátkezüleg aláiratván, hitelesítették, Fenyvessv 
Ferencz orsz. képviselőt pedig felhivták, hogy vagy fog-
laljon állást a reform ellen, vagy tegye le a madátumot, 
mert választói ez esetben többé benne nem bíznak. 

A második értekezleten jelen voltak és a jegyző-
könyvet aláírták, a tiltakozó felirat tartalmát magukévá 
tették a következők: Bierbauer Lipót értekezleti elnök, 
varsányi jószágkormányzó ; Kaufmann Géza jegyző, csóthi 
plébános; Ruston József marczaltői nagybirtokos; Walla 
Gyula pápa-teszéri nagybérlő ; Lukácsék János ugodi plé-
bános ; Horváth János szűcsi pleb. ; Lövárdy Alajos kop-
pányi pleb. ; Horváth Antal vaszari pleb. ; Katz Lajos 
marczaltői pleb. ; Mórocz Antal lovász-patonai pleb. ; 
Edlinger Titusz nagyteveli plébános ; Nunkovics János 
vanyolai pleb. ; Kühn Vincze varsányi pleb. ; Mihalicz 
János romándi pleb. ; Fazekas János gyiróthi plébános ; 
Bohnenstingl Mátyás, Teller Yincze, Leitgeb József, 
Csaplár Antal káplánok. Többen, kik a megjelenésben 
akadályozva voltak, kimentették magukat. 

Az irat hosszú fejtegetés, melynek érdemlegesebb 
részében az áll, hogy Fenyvessy Ferencz a választások 
alatt beszédeiben élénken emlegette jó katholikus voltát, 
a katholikusokra egész apológiákat mondott s ezzel meg-
nyugtatta aggodalmaskodó választóit, kiknek az ő átlé-
pése a nemzeti pártról a szabadelvű pártra már nem 
tetszett. Átlépése után Szápáry hive volt Fenyvessy, most 
pedig Wekerléé, noha emennek más az egyházpolitikája, 
mint amannak. Az ugodi választók Fenyvessyt idáig kö-
vetni nem akarják, béketürésük elfogyott s ezért hozták 
tiltakozó végzésüket. 

Mandel Pál és választói. 
Közhirü dolog, hogy a letenyei kerületből Mandel Pál 

képviselő tiltakozást kapott egyházpolitikai magatartása 
ellen. Mandel erre*) nyilt választ irt Karmossy Vincze 
szécsi-szigeti plébánoshoz, kit — bár a tiltakozást számo-
san aláírták — értelmi szerzőnek tart. Válaszában meg-
ütközését fejezte ki, hogy olyanok nevét is látja az alá-
rók közt, kik neki személyes lekötelezettjei. Aztán utal 
a plébános lelkészi állására, mely eltiltja attól, hogy őt 
az egyházpolitika dolgában kapaczitálja. Viszont csak 
arra kéri a plébánost, hagyja meg neki is politikai meg-
győződését, melyet — mióta a politikai közpályán műkö-
dik — mindig fönnen hirdetett. E levélre Karmossy 
Vincze hosszabb viszonválaszt irt, melynek lényege az, 
hogy a kikkel Mandel jót tett, azok lehetnek ezért hálá-
sak a nélkül, hogy hitelveikhez hütelenek legyenek. A 
lelkészi állás respektálását köszöni, de ez nem zárja ki, 
hogy az egyházpolitikai reformok mellett felhozható okait 
Mandel előadja. Meggyőződéséhez nyúlni nem akar, de 
lehet valakinek erős meggyőződése a nélkül, hogy igaza 
is volna, — a választók pedig nem Mandel esetleg téves 
meggyőződéseit, hanem az igazságot akarják hallani és 
követni. **) 
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Mármarosvármegyében 
néhányan az egyházpolitikai reformok ellen állást foglal-
tak. Elén a mozgalomnak Jakab Péter, az ügyvédi ka-
mara elnöke és Kricsfalussy Vilmos volt miniszteri taná-
csos állanak. A felhivást az egész megyében körözik. 

A Muraközben. 

Gugler zágrábi nagyprépost érseki helynök, mint 
a „Hazánk"-nak jelentették, lefordittatta a magyar 
főpapok közös pásztorlevelét horvát nyelvre és a Mura-
köz összes plébánosainak megküldte. A közös pásztorlevél 
mellett van a nagyprépost levele is, melyben a magyar 
főpapság pásztorlevelében foglaltakat teljesen osztja és 
felhivja az összes plébánosokat, hogy a közös pásztorle-
velet a szószékről felolvassák s azt híveiknek alkalmas 
módon megmagyarázzák. 

Székesíejérvár. 

A kormány egyházpolitikája ellen, mint a „Magyar-
ország" jelenti, katholikus gyűlés rendezését határozta el 
a város közönsége. Az előkészítő-bizottság előértekezletét 
vasárnap tartja meg, a gyűlést magát valószínűleg húsvét 
táján tartják meg. 

Veszprémből 
arról értesítenek, hogy ott az egyházpolitikai reformok 
ellen nagyobb mozgalom indult meg. A mozgalom czélja 
az, hogy Szabó Imre, a ki csak a veszprémi püspökség 
támogatásával lett képviselővé megválasztva, és a ki — 
állítólag — kötelező ígéretet is tett az egyházpolitikai 
reformokkal szemben, a szabadelvű-pártból való kilépésre 
birassék. 

Liptómegye. 

Liptóvármegyében is erős hullámokat vet az egy-
házpolitikai mozgalom. Több községben, különösen Liptó-
Teplán, aláírások folynak a nép között a kormány egy-
házpolitikai javaslatai ellen. Az aláírók arra hívják föl 
Kajuch Józsefet, a kerület kormánypárti képviselőjét, 
hogy a polgári házasság ellen foglaljon állást. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
= Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1894-ik 

évi február hó 15-én délután 4'/2 órakor Budapesten a 
Szent-István-Társulat gyüléstermében (Királyi Pál-u. 13.) 
rendes felolvasó gyűlést tart, melyre a Társaság alapító, 
pártoló és rendes tagjait, valamint az érdeklődő közönséget 
tisztelettel meghívja Budapesten, 1894. febr. 7. az elnök-
ség. Tárgysorozat: 1. Folyó ügyek. 1. Kozáry Gyula 
rendes tag felolvasása: Az átöröklésről. 3. Dr Kiss János 
rendes tag felolvasása : Az élő és az élettelen anyag jel-
legzése. 

-f- A Budapesti Katholikus Kör felolvasásokat ren-
dező bizottságának elnöke, Csapodi István dr, meghívókat 
küldött szét a Kör „Nagyböjti felolvasásaira", a nagy-
böjt folyamán ugyanis, minden pénteken d. u. 6 órakor, 

*) Még neki állt feljebb ! A szerte. 
**) Kitűnő válasz. Magyarországot a szabadelvüség feneketlen 

kátyúiból csakis az igazelvüség uralomra juttatásával lehet ki-
emelni. A szerte. 
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a Kör dísztermében, Korona-herczeg-utcza 17. sz. I. em., 
felolvasás lesz a következő sorrendben : Február 9. A 
lélek halhatatlansága. P. Tomcsányi Lajostól. Február 
16. Századunk és a boldogság. Kozáry Gyulától. Február 
23. Böjti gondolatok. Dedek Crescens Lajostól. Márczius 
2. Szocziális feladataink. Hérits Mártontól. Márczius 9. A 
bűnbánó Magdolna. Romeiser Józseftől. Márczius 16. Fáj-
dalmak anyja. Ruschek Antaltól. A felolvasások előtt és 
után egyházi zenedarabok adatnak elő. 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére Fejér Emánuel munkácsi gör. szert. kath. 
székesegyházi kanonoknak és egyházmegyei főtanfelügye-
lőnek a szent Ágostonról nevezett szt. Lázár szigeti czim-
zetes és Puza Sándor zempléni gör. szert. kath. főespe-' 
resnek és sárospataki plébánosnak a szt. Antaltól nevezett 
Lechnitz völgyi czimzetes prépostságot adományozom. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére Kovátsits Máté bács-almási plébánosnak 
az Esztergom melletti szent Benedekről nevezett czimze-
tes apátságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1894. évi január hó 9-én. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Gróf Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A katli. autonomia ügyében még húsvét előtt 

összeül Vaszary Kolos bibornok, herczegprimás elnöklete 
alatt az előkészitő vegyes bizottság, a melynek ugy pol-
gári mint egyházi tagjait a király fogja kinevezni. 

— Kath. Kör Ungváron. Ungváron mozgalom in-
dult meg egy Katholikus Kör alakítása érdekében. Hir 
szerint eddig mintegy 120-an jelentették ki hajlandósá-
gukat a körbe való belépésre s irták alá a tagok gyűj-
tése czéljából körözött ivet. 

— Konferencziák. Nagyböjt alatt minden kedden 
délután á órakor Jézus szent Szivének templomában 
Tomcsányi Lajos Jézustársasági atya a müveit közönség 
(urak és hölgyek) számára konferencziákat fog tartani, 
melyekre a nagyontiszteit közönséget őszinte tisztelettel 
meghívjuk. A Jézustársasági igazgatóság. (YIIL Mária-
utcza 25.) 

— Császka György kalocsai érsek ur Pákolicz János 
horgosi plébánosnak, kinek plebánialaka leégett, 500 frt 
segítséget adott. 0 excziája február hó 5-én dr Városy 
Gyula apát és oldalkanonokja, Zundl Péter titkára és dr 
Való Simon, a központi papnevelő intézett tanulmányi 
felügyelőjének és egyetemi tanárnak kíséretében Bécsből 
Lourdesba utazott azon czélból, hogy február 11-én a 
boldogságos szűz Mária megjelenése évfordulóján ott a 
zarándoklati ájtatosságot végezze és hálaadó istenitisz-

teletet tartson. Ö excziája kísérőivel együtt, Rómát érintve, 
folyó hó 23-án vagy 24-én fog Budapestre visszaérkezni. 

-j- Rómából arról értesülünk, hogy szentséges atyánk 
mgr Satolli érseket, ki az Egyesült-Államokban apostoli 
delegatus, a legközelebbi consistoriumban bibornokká 
fogja kreálni. 

— Egyházpolitikai vita 250 évvel ezelőtt. Mióta 
Tisza Kálmáo, a magyar nemzetnek quondam providen-
cziális férfia, az ellenzéktől kisjátitott egyházpolitikai 
reformjavaslatokat hirtelen — váratlanul a nyakunkba kerí-
tette, azóta, igy olvassuk a „Magyarország"-ban, szépen 
fejlődik a vallási vita, a felekezeti harcz a máskülönben 
rendes szervezetű koponyákban — az ammbailis konfúzió. 
Néminemű vigasztalásunkra szolgálhat azonban az, hogy 
— alios vidi ventos ; jelesen pedig voltak már minálunk 
vallási villongások régebben is, mégis csak megéltünk 
valahogy. Igy pl. valami 250 évecske előtt is, amikoron 
Kassán az ott uralkodó lutheránus egyház türelmetlen-
sége ellen nem csupán a katholikus, hanem még inkább 
a református valláson levőknek kellett keményen küzde-
niük. Folyt hát a vita a város falain belül szenvedélyesen, 
olyannyira, hogy a dolgot a tanács is megsokalván, ilyen 
végzést hozott 1637. április hó 21-én. „Az disputátorok-
ról, kik az religio dolgát városunkban annyira forgatják, 
hogy csak két vagy három ember valahol összegyűl, 
varga, csizmadia és akármi emberek is, kikre ugy, mint 
reánk is, az regilio dolga nem bízatott, mindjárást csak 
az regilio dolgát forgatják, egymást káromolják, annyira, 
hogy nemcsak magok vesznek gyakorta össze, de váro-
sunknak is nem kevés kárt tesznek vele, a kit kevés 
ember tudja meggondolni. Végeztetett légyen azért, hogy 
minden czéhmestereket hivassa biró uram magához és 
meghagyja nekik, hogy szólítsák meg czéhbeli társait, 
kiki légyen el afféle botránkozásra való disputácziók nél-
kül. Egyéb rendeket is a szerint szólitsa meg biró uram, 
kihez ha nem accomodálják magukat és még annál is inkább 
elmennek az emberek, kiből más is következhetik csak 
könnyen, méltó animadversió legyen rajtok." — Látnivaló 
ebből a harmadfélszázesztendős csitító hivatalos okmány-
ból, mennyire más volt akkor az idők járása és mennyi-
vel bölcsebbek voltak akkor az emberek, a kik hivatal-
ban ültek. Ma persze szabadon ágálhat mindenki, akár 
van esze hozzá, akár nincs, a hivatalbeli bölcsesség pedig 
nem az, hogy csillapítsuk, hanem hogy szítsuk a tüzet. 
Be kár, hogy vissza nem lehet hozni egy pár hónapra a 
harmadfélszáz esztendő előtt való önkormányzati jogot 
és az akkori embereket. Akkor Kassa meg a többi városok 
tanácsai legelőször is a napisajtó czéhmestereit czitáltat-
nák biró uraimék szine elejbe, a kikkel is szigorúan 
meghagyatnák bizonyos czéhbeli hírlapíróknak, hogy „kiki 
legyen el afféle botránkozásra való disputácziók nélkül", 
máskülönben 25 olvasatlan pálczaütésekkel terhelt méltó 
animadversió légyen az nadrágjukon, akkor, mikor őkel-
mék benne vágynák. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő velde-utcza 8. sz.) 
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KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

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

Magyarország létalapjainak inogása. 
Nekünk i t t nem nyilik minden nap, hanem 

minden héten csak kétszer nyilik alkalmunk ebbe 
a mostani hallatlan felfordultságba belehajszolt 
hazánk ügyeiről szólni. A mindennapi beszéléssel 
járó sok beszéd helyet t t ehá t kénytelenek va-
gyunk röviden nemcsak nagyokat mondani, de 
nagy dolgokat is végezni, nagy kötelességeket 
teljesiteni, röviden, csekélynek látszó alakban 
nagy veszélyekre rámutatni , nagy bajokkal leszá-
molni. 

Én ugy látom, hogy hazánkban nemcsak a 
puha föld inog lábaink a la t t ; hanem maga a 
szikla-alap is, melyre szent István, sőt már ő 
előtte a „vérszerződés " ezt az országot alapitotta, 
alaposan meg van ingatva. 

Minden nép államiságának materiális alapja 
az, hogy az a nép birja és művelje az anyaföl-
det. A kié a földbirtok, azé az ország. Mióta a 
magyar föld, a mint mondják „felszabadult", — 
ész nélkül „felszabadult", mert lehetet t volna azt 
észszel is tenni, — vagyis amióta, csak pénze legyen, 
még zulukaffer is lehet magyar földbirtokos, a 
hazafiságnak legelemibb kötelességei, a hazasze-
retet , honfiuság és otthonlakás nélkül, azóta 
Magyarország elvben egészen felfordult, tényleg 
pedig a statisztikusok szerint legalább is 40%-
ban gazdát cserélt. Es ez alig egy félszázad ala t t 
tör tént . Mi lesz egy másik félszázadnak a végén % ! 

Ott van az ország fenállásának egy másik, 
erkölcsi alaptényezője: a királyi felség, a királyi 
trón hatalma. A magyar alkotmány hagyományos 

főelveinek egyike az volt, hogy a király, — homlok-
egyenes ellentétben a „modern" felfogással, — 
nemcsak uralkodik de kormányoz is, vagy i s , hogy 
a király nélkül, a király akara ta ellenére ebben 
az országban nem történhet ik, nem eshetik meg 
semmi. Magyarország fölött, hála legyen az Is-
tennek, még mindig apostoli király és nem 
lutheránus vagy. kálvinista vagy zsidó „kor-
mányzó" uralkodik; de az apostoli király, 
a katonai s az avval járó dolgokat kivéve, nem 
kormányoz többé. I t t a példa : ő felsége ország-
világnak k imuta t ta a radikális kötelező polgári 
házassággal szemben, hogy azt az ő lelke per-
horreskálja. Hja de nem az ő lelke, nem az ő 
meggyőződése, nem az ő akarata többé a főúr 
Magyarország felett , hanem egy doctrina, egy 
elmélet, egy modern alkotmánypoli t ikai tétel, a 
mely azt mondja, hogy ha néhány miniszter oly 
nagy lármát tud kelteni az országban, hogy ez 
a lárma legalább is az ország fele lármájának 
látszik, a király megkötöt t kézzel kénytelen a 
lárma irányát követni, még hogyha lelke mélyén 
t rónjának és az országnak elsülyedését lá t ja 
is a megkezdett irányban nyiló ut végén tá-
tongani. 

Tessék ezen az uton tovább haladni, és be-
következik az országra nézve az, a mire az or-
szág, Isten őrizzen, hogy gondolna, — én pedig 
i t t nem szólok tovább semmit. 

Most neki mennek a reformerek az ország 
ősi vallási szervezete végző összekötő szállainak. 
neki mennek romboló ásó és kapával a vallás-
erkölcsi alapra fektetet t magyar családi élet épü-
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letének, hogy azt fenekestől felforgassák s az 
egészet újból — a legszörnyűbb s legvérengzőbb 
hóhérra, a szenvedélyekkel szövetkezett önkényre, 
a mindenhatósággal felruházott „ál lami hata-
lomra", az Önkények e halmazatára bizva a t e r -
vezést és v e z e t é s t — é p i t s é k fel. Sisyphusi erőkö-
dés, eszeveszett m u n k a : Vulkánra maradandó 
lakás és virulás czélzatával, várat , — s benne 
királyi t rónt , családi tűzhelyeket, t emp lomoka t 
s a műveltségnek és jólé tnek palotái t épi teni ! 

Csak az özönviz e lőt t vo l tak az emberek 
ily eszeveszetten megá ta lkodo t t ak ; csak a bábeli 
to rony épitése idején beszéltek oly egymást meg 
nem értő észbomlottsággal, min t jelenleg Ma-
gyarországban mi magyarok. 

Nem hiszed ezt, nyá jas olvasó az én sza-
vamra? Higy sa já t szemeidnek! 

Most vasárnap volt a magyar tud. Akadé-
mia dísztermében a Kisfaludy-Társaság közülése. 

„Valamivel 10 óra u tán k i tá ru l tak , úgy-
mond egy napilap, az a j tók , bevonult Gyulai Pá l 
elnök, Szász Károly alelnök, Beöthy Zsolt t i t ká r 
és Vargha Gyula másodt i tkár s elfoglalták az 
elnöki emelvényt 

Tableau ! Tör téne t i je lenet és symbolikus, 
typikus jelenség egy t a lp ra esve. Tör téne t i jele-
net, me r t igy t ö r t é n t meg; symbolikus jelenség, 
mer t ez a je lenet jelképezi a pro tes táns „felfo-
gás" hegemóniá já t Magyarország „elnöki emel-
vényén". 

Most következik azonban a legcsodálatosabb 
dolog. A symbolikus elnöki emelvény megszó-
lalt, és prófé ta i hangon kezdet t szólni, de ugy, 
hogy meglátszott , hogy az elnöki emelvény nem 
tud ja mit beszél. 

„ Vargha Gyula szavalta el, — ismét az a 
napilap beszéli, — Dunaparton czimü mély ér-
zésű, formai lag korrekt , t a r ta lmi lag ér tékes köl-
teményét . A Dunapar ton állva s a Boldogasszony 
csonka to rnyá t (ő, a kálvinista, a Boldogasszony-
nyal foglalkozik !) Mátyás pa lo tá já t (a magyar 
kathol ikus aranykor ha t a lmának alkotását) nézve, 
elvonul e lőt te a nemzet gyászos mú l t j a (Mohácson 
innen), ma jd régi nagysága (Mohácson tul). Az-
t án ismét elborul a jelenen, s igy szól: 

Es mégis, mégis bánt az emlék, 
Hisz' egyek nem vagyunk ma sem még. 
Hiába int vérmosta multunk, 
A szörnyű leczkén nem okultunk, 
Egymástól széthúz, elszakít : 
Az érdek, szenvedély s a hit. 

S mig lesben áll száz ellenünk, 
Tőrt egymás keblének fenünk. 
A sors haragját felidézve, 
Nem dőlünk-e megint vészbe?..." 

Bocsánat ! Ha az a symbolikus „elnöki 
emelvény" a régi, vagyis kathol ikus hitegység 
felé sóvárgó, óhajtó t ek in t e t t e l kiván fordulni : 
akkor visszavonom á l l í t ásomat ; a próféta nem 
volt Bileám állata, hanem ember, a ki tudja , 
hogy m i t beszél. .De hogyha a lá tnoki „elnöki 
emelvény" viziójában valami másféle hitegység 
vé te t e t t volna kontempláczióba: akkor, uraim r 

én f en t a r tom Í téletemet , s ú j ra kimondom, hogy 
az u r ak nem tudták , mi t beszélnek. 

Miért ? 
Mert hit egységet, minden idők tanúsága sze-

r int , csak igazelvüségre lehet épiteni, szabadelvű 
ségre soha. 

Csak az igazságnak van az elmék egyesité-
sére elég ereje ; a szabadjára bocsátot t egyéni 
tetszés és önkény, nagyon jól mondták az urak 
az „elnöki emelvényről": — 

„Egymástól széthúz, elszakít.11 

Oh nemzetem, édes hazám! Vajha felismer-
néd a napot , mely neked üdvösségedre ada to t t 
az Úr tó l ! *** 

A javadalmas tanitó szerzetes-rendek emlék-
irata 

a kongruára való megadóztatásuk ellen. 
Nagyméltóságú 

Vallás- és Közoktatásügyi magy. kir. Miniszter ur ! 

Kegyelmes Urunk! 

A magyarországi latin- és görög-szertartásu nagy-
méltóságú róm. kath. püspöki kar a lelkészi kongruának 
maga részéről és saját hatáskörében való feljavítása érde-
kében a káptalanok és a szerzetes tanitórendek képvise-
lőivel együtt f. évi január hó 17-én Budapesten értekez-
letet tartott, melyen oly megállapodás jött létre, hogy 
felterjesztés intéztessék Nagyméltóságodhoz mindazon egy-
házi javadalmak jövedelmeinek összeírása iránt, melyek 
hivatva vannak a lelkészi kongrua feljavításához hozzá-
járulni. 

A szerzetes tanitórendeknek hódoló tisztelettel alul-
irt képviselői nevében a pannonhalmi főapát ez alkalom-
mal épp ugy, mint már a nagyméltóságú püspöki karnak 
ez ügyben 1892. évi deczember hó 16-án Budapesten tar-
tott tanácskozmányában kijelentette, hogy a tanitórendek 
vagyona, alapitványszerü külön rendeltetésénél fogva, a 
lelkészi kongrua feljavításához hozzá nem járulhat, s 
ebből kifolyólag oly kérelmet terjesztett elő, hogy a 
tanitórendek javadalmai a lelkészi kongrua feljavításához 
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való hozzájárulás czéljából tervezett összeírásból is hagyas-
sanak ki. 

A tanácskozó értekezlet azonban az előterjesztett 
kérelemnek helyt nem adott, habár a tanitórendek emii-
tett hozzájárulásának kötelezettségét sem állapította meg 
elvileg és kifejezetten, a mint hogy ezt meg sem állapít-
hatta; mert ezen kérdésnek illetékes eldöntése 0 Császári 
és Apostoli Királyi Felségének, mint legfőbb kegyúrnak 
és az 1848. évi III. t.-cz. 6., 7. és 9. §-ai értelmében 
Nagyméltóságodnak jogköréhez tartozik. 

Ennélfogva mi, hódoló tisztelettel alulírottak, az 
általunk képviselt szerzetes tanitórendek nevében a pan-
nonhalmi főapát által a nagymélt. püspöki kar értekez-
letein előterjesztett kérelemnek indító okait bátorkodunk 
Nagyméltóságod előtt a következőkben tiszteletteljesen 
kifejteni. 

De mielőtt ezt tennők, nem mulaszthatjuk el nyíl-
tan kijelenteni, hogy mi is a legmélyebb hódolattal és 
hálával hajolunk meg 0 Császári és Apostoli Királyi 
Felségének, mint legfőbb kegyúrnak azon atyai buzgó 
törekvése és bölcsesége előtt, hogy a katholikus egyház 
iránt való buzgalmánál és gondoskodásánál fogva, II. és 
III. Ferdinánd, I. Lipót, III. Károly, Mária Terézia, II. 
József, II. Ferencz és V. Ferdinánd dicső elődeinek nyom-
dokain haladva, a lelkészi kongruának minél előbb való 
feljavítását és rendezését, ugy az egyház, mint az állam 
érdekében oly élénken óhajtja. 

De bármennyire méltányoljuk is a lelkészi kongrua-
ügynek nagy fontosságát, az eddig kibocsátott legfelsőbb 
királyi rendeletek, a hazai és kánonjogi törvények, főleg 
pedig királyi alapító okleveleink és az ezekben foglalt 
legkegyelmesebb parancsok rendfőnöki kötelességünkké 
teszik annak hódolatteljes kijelentését, hogy a magyaror-
szági szerzetes tanit ', rendeket nem tartjuk kötelezhetőknek 
a lelkészi kongrua feljavításához való liozzájáridásra, sőt 
— meggyőződésünk szerint — azoknak jövedelmei, ala-
pitváhyszerü külön rendeltetésüknél fogva, ugy jogi, mint 
czélszerüségi és méltányossági szempontokból, a rájok 
bizott közérdekű czélok koczkáztatása nélkül, a lelkészi 
kongrua feljavítására nem is fordíthatók, amint ezt a kö-
vetkezőkben hódoló tisztelettel részletesen megokolni 
fogjuk. (Folytatjuk.) 

Valami a papnevelésről. 
III. 

Sokszor sokat gondolkoztam azon : mi lehet a leg-
főbb oka annak, hogy a világ, az emberiség annyira rom-
lásnak indult napjainkban ? ! holott, mint az emberek 
mondják, a haladás, a felvilágosodás korát éljük. 

A tudomány és természet igazságainak kutatásában 
haladunk és mégis — az igazi tudományt, az üdv igaz-
ságát csak kevesen birják ; — holott ezeket maga az 
örök Bölcseség, a csalhatatlan Isten lehozta e földre és 
Jézus Krisztus, az ő egyetlen egyszülött Fia által tanít-
tatta és egyedül üdvezitő egyháza által folyton csalha-
tatlanul tanitja, az egész világon hirdeti. 

Az igazi tudomány hiányának, a világ, az emberiség 
romlottságának okát mi abban keressük és találjuk, hogy 

az emberek, bárha tudják a „Mi Atyánk"-ot, de kevesen 
mondják azt jól; — nem tudnak, vagy nem akarnak jól 
imádkozni. 

Félszázados tapasztalatunk nyomán fájdalommal kell 
bevallanunk, hogy ismerünk excellenciás, méltóságos, 
nagyságos, tekintetes, ^nemes, nemzetes és vitézlő urakat 
nemcsak, de közembereket is, a kik e hibában szen-
vednek. 

Megfigyeltük őket, életviszonyaikat — és lehetetlen 
volt észre nem vennünk, hogy — mint kozmányzók, elöl-
járók, gazdák, szülők, iparosok, földmivesek, napszámo-
sok nemcsak feladatuknak meg nem feleltek, de ők maguk 
és alattvalóik mennél többször oly szánandó állapotban 
tengődtek és most is tengődnek, hogy megesett rajtuk és 
gyermekeiken a szivem. Es ez azért volt: mert nem tud-
tak, nem szoktak vagy nem akartak jól imádkozni. 

Itt felmerül azon kérdés : ki vagy mi ennek oka ? ! 
A kormányzók-e ? kik rosszul kormányoznak ; az elől-
járók-e ? kik a felsőbb parancsok és törvények végrehaj-
tását elhanyagolják ; a gazdák, a szülők, az iparosok — 
vagy talán volt és meglevő tanitóik, papjaik?.? kik rosz-
szul tanítottak, szoktattak; a rendre, az erkölcsre fel nem 
ügyeltek ! ! ? ? Nem, minden rosznak az oka az, hogy 
az emberek nem tudnak, nem szoktak vagy nem akarnak 
jól imádkozni. 

Kire háramlik e részben a felelőség ? ! 
Nem késünk kimondani : hogy főképen azokat sújtja 

a terhes felelőség, akik az Isten és ember között a köz-
benjárók, akiknek hivatásuk szerint kötelességök — me-
diatorem agere inter Deum et homines — közbenjárulni, 
— és ezt — elhanyagolják ; mert ők is nem jól, vagy 
éppen rosszul imádkoznak. 

Ismerünk papokat, tanárokat és lelkészeket, a kiket 
a jó Isten sok szép tehetséggel áldott meg ; igen szép 
előadásokat, prédikácziókat tudtak tartani ; igen ügyesen 
tudnak feljebb- és alábbvalókhoz, a világhoz is alkalmaz-
kodni ; jó gazdák és számvevők; értelmesek a jó tanács-
adásban — a vágyonkezelés- és rendtartásra nézve ; 
maguk is pontosak — a hivatalban, a templomban, isko-
kolában ; — de mindezen tulajdonságaik daczára kevés 
eredményt tudnak elérni a kezeik alá került tanítványok, 
a híveik erkölcseinek tökéletesítésében, javításában . . . . 

Kerestük ennek okát — s rájöttünk, hogy az illetők 
nem igen gyakorolták magukat a contemplativ élet vite-
lében, nem imádkoztak ugy, ahogy sz. hivatásuk és kö-
telességök hozta volna magával s különösen elhanyagol-
ták a — halálos bűn terhe alatt kötelező — sz. officium-
nak, zsolozsmának reczitálását . . . 

Szerintünk a jó munka áldását — a jól és Isten 
kegyelmében végzett ima hozza meg. Avagy, hogy lehetne 
áldásos annak munkája és fáradalma, a ki ennek áldoza-
tát — non propter Jesum, sed profiter esum s azért 
hozza meg, hogy szorgalmasnak, rendtartónak tartassék 
s ebből reá nézve érdem báromoljon az anyagi kitünte-
tésre és jutalomra?! 

A mely pap a breviáriumot nem recitálja, elhanya-
golja, az — a moralisták szerint — mindig halálos bűn-
ben van ; a ki halálos bűnben van, az minden szentmise 
végzés és szentségkiszolgáltatásnál sacrilegiumot követ el : 

13* 
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igy tehát a nem breviariumozó lelkészt, mert miséznie és j 
a szentségeket kiszolgáltatnia kell, folytonosan a szent-
ségtörés vádja terheli. 

Es vájjon ily pap nem létezik-e akármennyi??! 
Nem akarunk Ítélni, nehogy elitéltessünk, — nem 

akarunk senkire ujjal rámutatni, mert nn is gyarlók 
vagyunk . . . Rajtunk is megesett azon hiba, hogy fiatal 
korunkban mi sem imádkoztunk ugy, amint kellett volna; 
mi is — mert egykori szemináriumi elöljáróink — kik 
valamennyien már az Ur itélő széke előtt állanak — 
nem kellőleg szoktattak reá, jó sokáig a kötelezett imát 
— a zsolozsmázást elhanyagoltuk, emiatt munkánkon, 
fáradalmainkon sokáig nem volt meg az Isten aldása. 

Vajha másnak is lett volna alkalma a maga kárán í 
tanulni ! 

Mert alóíirott a maga kárán tanult és óhajtaná, 
hogy az általa elmondott és elmondandókból más is okul-
jon, és mert jobb a más kárán tanulni, mint a magaén: 
azért a m. tisztelt szerkesztőség engedelméből tapasztala-
tainkat még több czikkben elmondandjuk. Hátha meg-
fogják szivlelni ott is — ahonnan legtöbb jót szeretünk 
reményleni — a seminariumokban ! Hátha — ezzel még 
jókor használhatunk egyik-másik velünk egy hajóban eve-
zett vagy evező paptársunknak ! 

Egy régi plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 14. Apponyi Albert gróf állásfog-

lalása. I. — 
Apponyi Albert gróf állásfoglalása a kath. egyházra 

reá zúdúlni készülő kulturharczos miniszteri tvjavaslatokkal 
szemben oly esemény Magyarország történetében, hogy 
mellette a Religio Fa/7ás"-nak szó nélkül elhaladnia nem 
lehet. Tehát szólnunk kell róla. 

Három czikkben kivánjuk pedig az ország ezidőszerinti 
legnagyobb s a gyakorlati exigentiák iránt kétségkívül leg-
finomabb érzékkel biró államférfiunak ezt a legújabb állás-
foglalását méltatni. 

Ma — bevezetést irunk hozzá; jövőre összes részle-
teiben bemutatjuk az egészet ; végül igyekezni fogunk meg-
birkózni a nagy államférfiú állásfoglalásának megítélésével, 
annak a fényes napnak világánál, melyet ugy hívnak 
hogv — igazság, vagyis mint klasszikus elődeink oly szé-
pen mondották hajdan: „studio et verecundia veri." 

Mikor Apponyi Albert gróf Magyarország felett való 
szellemi hegemóniájával legutoljára foglalkoztunk, ugy lát-
szott nekünk Apponyi állása, s ugy tüntettük fel azt, mint 
Herkulesét, mikor a válutra érkezett el. Ma, szombati és 
vasárnapi nagyjelentőségű nyilatkozatainak hatása alatt,ma sem 
mondhatunk róla egyebet. Azon a váluton, melyre elérkezett, 
a mi Herkulesünk az abszolút, vagyis az Istentől és 
a keresztény vallástól elszakadni készülő szabadelvüség 
utján, meg ettől eltérőleg, az Isten és a keresztény vallás, 
vagyis a minden szabadság felett álló igazságnak utján — 
körülbelül éppen annyi lépést tett előre, mint hátra, ugy hogy 
még mindig a válúton áll, vagyis, még mindig eldöntetlen 
az a kérdés: lesz-e belőle nagy keresztény és katholikus 
alkotó államférfiú vagy csak lángeszénél fogva minden ne-

hészséggel megbirkózni tudó — de csak „megalkuvóu politikus 
marad egész életén át? 

Apponyi Albert gróf nem Isten ; nem tehet arról, hogy 
Magyarországban másra, mint szabadelvüségre az emberek 
nagy része nem is tud gondolni. Apponyi Albert gróf hely-
zete az Istentől és a keresztény vallástól eltekinteni kíván-
kozó abszolút szabadelvüség légkörében — egy általa önkén-
telenül talált helyzet, olyan körülbelül, a milyen volt Dánielé 
az oroszlánok földalatti ketreczében, vagy azé az egyszeri 
muzsikusé, a ki a farkasok vermébe esett bele. 

Mind a kettő halálos veszedelemben forgott : Apponyi 
is keresztény-katholikus hite szeplötelenségének veszedelmében 
látszik még mindig forogni. 

Dánielt az ő ájtatos imájára támadt isteni segedelem ; 
a farkasverembe esett muzsikust az ő furfangos fogással 
kieszelt muzsikálása mentette meg. Egyikről sem olvastuk 
vagy halottuk valaha, hogy a fenevadak hangjainak után-
zása mentségükre szolgált vagy részükről igénybevétetett volna. 

Apponyi Albert gróf nagy lelkében is a ker. kath. 
hit szeplőtelenségét csak az ima és az ő genialis szellemé-
nek nagy taktikai művészete mentheti meg a minden fen-
ségesség forrását kiszárító s a fölöttünk uralkodó igaz-
ság minden befolyásának útját álló absolut liberalismus 
égre szórt szennyes fecskendezéseinek közepette. ? ? 

Pannonbaima. Nagyböjti főpásztori levél. — (Vége.) 
Ha valaki, ugy minden bizonynyal a haldokló bűnös 

ember győződhetik meg az élet múlandóságáról, midőn a 
múltnak keserű emléke borzadással tölti el lelkét, lefolyt 
életének bűnei vádolva tűnnek föl emlékezetében ; jó cse-
lekedeteinek csekély száma s azoknak igen is nagy töké-
letlensége inkább aggodalmat okoznak, semhogy meg-

j nyugvást szereznének ; betegségének kínjai leverik ; az a 
gondolat, hogy mindent el kell hagynia, amit oly nagy 
gonddal gyűjtögetett, kínos gyötrelemmel tölti el lelkét; 
a félelmes jövő, az isteni itélet legnagyobb aggodalomba, 
kétségbe ejti őt ; akarná elkerülni vagy legalább elhalasz-
tani ezen borzasztó perczet ; de lehetetlen ; n^ki meg kell 
halnia és pedig ezen perczben. El van végezve, hogy az 
ember egyszer meghaljon, azután pedig jő az itélet. 

Kedves Hiveim ! Ilyen a mi földi életünk ; ennyi 
nyomor, ennyi baj, ennyi fájdalom, ennyi szenvedés kisér-
nek bennünket a siralom ezen völgyében. Félelemmel 
teljes a halál, amely oly sok lelki gyötrelemmel és testi 
fájdalommal van összekötve; kétségbeejtő lenne az, ha 
végczélunk a föld, ha hivatásunk csak a küzdés, ha ren-
deltetésünk az lenne, hogy a testtel együtt a lélek is 
meghaljon, mindenkorra megsemmisüljön. Borzasztó csak 
reá gondolni is ; már azon tudat, hogy a halál után meg-
semmisül, a jó emberre nézve elviselhetetlen ; ezen gon-
dolat a szenvedéssel teljes élet gyötrelmes küzdelmeit, 
éles fájdalmait ezerszeresen fokozná és őt a kétségbeesés 
örvényébe sodorná. De nem igy van ez a gonosz ember-
nél ; ez örülne, sőt kivánná, bár ne léteznék Isten, ki őt 
számadásra vonja; bár ne volna örök büntetés, melyet 
sok és nagy bűnei által igen is megérdemelt. Ez az oka, 
hogy oly sok rossz és hitetlen ember van a földön, kik 
nem törődnek Istennel, templommal, hittel, vallással; 
mert gonoszságaikban szabadon szeretnek élni, a szigorú 



RELIGIO. 108 

számadás terhe nélkül. De nem fog az óhajtásuk szerint 
történni ; mert van Isten, van halhatatlan lelkünk ; mert 
nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük 
(Zsid. 13. 14) ; ha szenvednünk kell is e földön, az nem 
tart soká ; a mi czélunk, melyre törekszünk, az a menny-
ország, hol maga az Isten lesz jutalmunk. 

A legbölcsebb Isten nem azért rendelt bennünket a 
földre, hogy itt érjük el végczélunkat, hogy á földi mu-
landókban keressük boldogságunkat, hogy a siron túl a 
végenyészet, a megsemmisülés legyen osztályrészünk. 
Nem azért ruházta fel a jó Isten lelkünket oly jeles te-
hetségekkel ; nem azért teremtett 0 bennünket saját 
képére és hasonlatosságára ; mert ha e mulandó czél el-
érésére teremtett volna 0 bennünket, elég lett volna ne-
künk, ha az oktalan állatokhoz hasonló ösztönnel, alsóbb 
rendű tehetségekkel lát el bennünket; de ezt a jóságos 
és kegyes Isten nem akarta ; 0 észszel és szabad akarat-
tal biró halhatatlan lelket lehelt testünkbe, mely kitűnő 
szépségére, jeles tulajdonságaira és bámulandó ügyességére 
nézve hasonlíthatatlanul felülmúlja az oktalan állatok 
testét. A legbölcsebb Isten, tekintve halhatatlan lelkünk 
fönséges, nemes tulajdonságait, oly végczélt tűzött elénk, 
mely az Ur Istenhez méltó és emberi természetünkhöz 
alkalmazott. Ezen végezel az örökké tartó boldog élet a 
mennyországban, mely boldogságnak előerzetét, a boldog-
ság után való forró kívánságot s az annak elérésére irány-
zott törekvést a jó Isten lelkünkbe oltotta és minthogy 
itt e földön igazán boldogok nem lehetünk : a valódi 
boldogság után való kiolthatatlan vágy a lélek halhatat-
lanságának legerősebb bizonyítéka, mit szent Ágoston igen 
szépen fejez ki ezen szavakkal: Nyughatatlan a mi szi-
vünk, mig csak meg nem találja Istenben nyugalmát. 
Ezen magasztos végczél elérésére egyedül csak Krisztus 
igaz anyaszentegyháza képesít bennünk az élő hit, a 
szeretet által, melyet a Szentlélek Ur Isten önt sziveinkbe. 

Ez az örök élet, hogy megismerjenek Téged egyedül 
igaz Istent és a kit küldöttéi Jézus Krisztust (Ján. 17. 3.), 
igy szól maga az Isten fia másutt : Nem minden aki 
mondja nekem: Uram, Uram! megyen be mennyeknek 
országába, hanem a ki Atyám akaratát cselekszi, ki 
mennyekben vagyon, az megyen be mennyeknek országába 
(Máté 7. 21.) Ezen isteni szavak csalhatatlan alapján földi 
rendeltetésünk, végczélunk ez : hogy az Istent megismerjük, 
őt szeressük, neki szolgáljunk és ekke'pen üdvözüljünk, vagyis 
a mennyországba jussunk. Az Istent a hit által ismerjük meg, 
ha igaznak tartjuk, amit ő magáról nyilatkoztatott 
s az anyaszentegyház által, hogy higyjük, előnkbe ad. 
Az Istent szeretjük, ha őt mindenek fölött becsüljük és 
ha megtartjuk az ő és az anyaszentegyház parancsait és 
neki szolgálunk, ha neki hódolunk és őt imádjuk ; ha 
mindezt megtesszük, elnyerjük az örökké tartó boldogsá-
got a mennyországban. 

A földi mulandó javak tehát nem képezhetik vég-
czélukat ; csak annyiban szabad és kell is velők élnünk, 
amennyiben örök üdvösségünk elérésére eszközül szolgál-
nak ; mert tartozunk testünk táplálásáról és életünk fenn-
tartásáról is gondoskodni, hogy az Istennek szolgálhas-
sunk. Ily értelemben mondja Üdvözítőnk : Keressétek elő-
ször az Isten országát és az ő igazságát és ezek mind 

hozzáadatnak nektek ; és ismét : Mit használ az embernek, 
ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát 
vallja?; vagy mi váltságot ad az ember lelkéért? (Máté 
6. 33. 16. 26.) 

A világos isteni parancs folytán tehát szoros köte-
lességünk, hogy megismerjük az egyedül igaz Istent és akit 
küldött: Jézus Krisztust. Az ismeret az ész és értelem 
által történik ; de minthogy az emberi ész oly korlátolt, 
hogy még a földi dolgokat sem képes jól felfogni és 
kellően megérteni: mennyivel kevésbé képes tehát a vé-
getlen fölségü, véghetetlenül tökéletes Istent megismerni, 
az ő természetét felfogni és megérteni. Maga a jó Isten 
jő segítségünkre az igaz hit világossága által, melynél 
fogva a keresztény ember igaznak tartja mindazt, amit az 
Isten kinyilatkoztatott s az anyaszentegyház által előnkbe 
ad és pedig azért, mert-maga az Isten, aki csalhatatlan 
örök igazság, adta a kinyilatkoztatást. Ezen hit éppen 
azért, mert Istennek tekintélyén alapszik, elkerüihetlenül 
szükséges az örök üdvösségre ; hit nélkül lehetetlen ked-
vesnek lenni Istennél ; hit nélkül lehetetlen üdvözülni. 
Mert ugy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött 
fiát adá, hogy minden, aki 0 benne hisz, el ne veszszen, 
hanem örök élete legyen. (Ján. 3. 16.) 

Hinnünk kell minden kételkedés nélkül még a hit-
titkokat is, habár véges eszünkkel ezeket felfogni, meg-
érteni képesek nem vagyunk ; értem ; a Szentháromság 
és a megtestesülés szent titkát ; mert ezen titkok képezik 
megváltásunknak alapját; hinnünk kell pedig azért, mert 
maga az Ur Isten kezeskedik azoknak igazsága mellett. 
Istennek nem hinni : a legnagyobb bűn ; neki nem hinni 
annyi, mint Öt nem igaz dolgoknak kijelentéséről vá-
dolni ; ami az örök igazságnak : az Ur Istennek egyenes 
megbántása és egy hitigazságnak kétségbe vonása elég-
séges arra, hogy valaki elkárhozzék ; mert ezen tagadása 
által nem ismerné el a kinyilatkoztató Isten csalhatatlanul 
igaz tekintélyét és saját véges eszét az Ur Isten végetlenül 
bölcs értelme fölé helyezné. 

Az isteni kinyilatkoztatást Krisztusnak igaz anya-
szentegyháza : a római katholikus egyház adja elénk ; 
mert csak ez birja az isteni Ígéretet, hogy a pokol ha-
talma nem fog rajta erőt venni ; mert csak ezen egyház 
őrizte meg hiven Krisztus igaz tanitmányát. Hogy a 
római kath. anyaszentegyházon kívül levő, az igazsággal 
ellenkező és egymás között egyenetlen eretnek-felekeze-
tek mindnyájan birják az igazságot : az ellenkezik a józan 
észszel ; mert igazság ugyanazon dologban csak egy 
lehet ; de ellenkezik az Isten bölcseségével is, aki ön-
magának nem mondhat ellen ; pedig ellenmondana akkor, 
ha egy- és ugyanazon dologban ellenmondó tanítást adna. 

Ezen isteni hit alapja az emberek földi jólétének, 
alapja a társadalmi rendnek; ezen isteni hitnek át kell 
hatnia az ember gondolkozását, kívánságát és összes cse-
lekvését, hogy annak jótékony hatását élvezhesse. Ezen 
szent hit tartja vissza az embert a bűntől, habár titok-
ban elkövethetné is azt; mert meg van győződve,- hogy a 
mindentudó Isten előtt semmi sincs elrejtve ; az emberi 
hatalom büntetését ki lehet játszani, de nem lehet az 
Istenét. Ezen szent hit vigasztal bennünket elhagyatott-
ságunkban, ez őriz meg a kétségbeeséstől, ez ad erőt a 
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kísértések között, kitartást a küzdelemben és végállhata-
tosságot a jóban. 

De miért is vonakodnánk hinni a csalhatatlan igaz-
ságnak : az Ur Istennek ? Hisz életünk, tudásunk nagy 
része, polgári viszonyunk hiten alapszik, illetőnek az 
igazat mondónak tekintélyén : igy hiszem, hogy szülőim 
gyermeke vagyok ; hiszem, hogy hazánkon kivül más 
országok is vannak , hiszem, hogy nagy nemzetek voltak 
hajdan a földön ; hiszem mindezt, habár nem láttam is én 
nem tudom is sok dolognak okát. Es ha embernek hiszünk ; 
mennyivel inkább kell Istennek hinnünk, ki se nem csal-
hat, se nem csalatkozhatik. Az Isten igazmondásán alapuló 
szent hitnek oly erősnek kell lennie, hogy a keresztény 
kész legyen a halált is inkább elszenvedni, mint hitét 
megtagadni. 

Kötelességünk továbbá a legszentebb Istennek szol-
gálni ; Öt, az ég és föld legfőbb Urát hódoló tisztelettel 
imádni ; neki számtalan jótéteményeiért semmiségünk 
alázatos érzetében hálát adni. Kötelességünk az örök 
óságu Isten teljes szivünkből, teljes elménkből, teljes 
lelkünkből és minden erőnkből mindenek fölött szeretni ; 
ezen szeretetet akkor mutatjuk meg igazán, akkor szeret-
jük Istent valóban, ha megtartjuk az ő parancsait; any-
nyival is inkább tartozunk ezt megtenni, mert az Ur 
Isten lehetetlent nem parancsol, mert parancsai a mi örök 
üdvösségünk elnyerésére szolgálnak és a jó Istennek ke-
gyelme oly nagy irántunk, hogy szabad akaratunkat szent 
malasztja által segiti parancsainak megtartására. A ki 
Istennek nem engedelmeskedik, az nemcsak háladatlansá-
got követ el, hanem ellentáll Istennek és fellázad az is-
teni fölség ellen ; valamint az is, ki a Krisztus Urunk 
által rendelt anyaszentegyháznak nem engedelmeskedik, 
az magának Krisztusnak tagadja meg az engedelmességet. 
A ki az egyházat hallgatja, az magát Krisztust hall-
gatja ; a ki pedig az egyházat megveti, az magát Krisz-
tust veti meg. (Luk. 10. 16.). 

Ha itt e földön az Istent a szent hit által megis-
mertük; ha életünket Isten buzgó szolgálatában, imá-
dandó szent akaratának megtartásában töltöttük ; ha a 
jóban állhatatosan megmaradtunk : maga az Ur Isten 
fogja megadni az örök élet hervadhatatlan koronáját, 
melyet 0 az Ot szeretőknek igért. A kegyes és irgalmas 
Isten minden embert akar üdvözíteni ; hisz Istennek Fia : 
az Ur Jézus irántunk való végetlen szeretetből azért 
vette magára a bold, szűz Mária méhében emberi termé-
szetünket, hogy érettünk viselt szenvedése és halála által 
bennünket megváltson és örökre üdvözítsen. Ö dicső fel-
támadása után fölment a mennyekbe, hogy nekünk helyet 
készítsen ; mert ahol Ö van, ott lesz hü szolgája is, kihez 
ezen örökre boldogító szavakat fogja egykor, a halál 
óráján mondani : Örülj jó és hív szolgám ! . . . menj he 
urad örömébe (Máté 25. 21. 23.). 

* 
* * 

Krisztusban szeretett Híveim ! Törhetetlen hűséggel 
ragaszkodjatok azért az isteni hithez; valljátok meg 
bátran hiteteket az emberek előtt, hogy az Ur Isten is 
övéinek valljon benneteket az ítélet nagy napján. Enge-
delmeskedjetek az anyaszentegyháznak ; maradjatok állha-

tatosak az iránta való hűségben és ha üldöztetni látjátok 
is Krisztus igazi egyházát : ne féljetek, sőt ellenkezőleg, 
bízzatok az Urban, ki megígérte, hogy mindvégig egy-
házával fog maradni; Ö meggyőzte a világot, mi is 
győzni fogunk Krisztus Urunk erejével; mert Ö vele 
mindent megtehetünk. Szeressétek a jó Istent mindenek 
fölött, de necsak szóval és nyelvvel, hanem tettel és igaz-
ságban. Minél inkább zaklatják az egyházat : annál buz-
góbbak legyünk az imádságban, szorgalmatosabbak az 
isteni szolgálatban és állhatatosabbak a jóban, kitartók a 
küzdelemben és lelkiismeretesek az Isten és egyház pa-
rancsainak megtartásában; különösen ezen böjti szent időt 
használjátok fel lelkeitek megszentelésére; őszinte, töre-
delmes bűnbánat, igaz megtérés és alázatos gyónás által 
készüljetek az Ur szent testének vételére, hogy méltó 
szent áldozás által egyesülvén az Ur Jézussal, Ö benne 
és általa erősödjetek a jóban, az isteni szeretetben ; mert 
ha Ö lesz veletek, senki sem bir ellenetek, ha 0 él tiben-
netek, ti is Őbenne fogtok élni. Amen. 

Szálljon reátok, Kedves Hiveim, és maradjon vele-
tek a teljes Szentháromság: az Atya, Fiu és Szentlélek 
Ur Istennek bő áldása. Amen. 

Kelt Pannonhalmán, 1894-ik évi január hó 14-én, 
az Ur Jézus szent nevének ünnepén. I p o l y , 

főapát. 

Páris, febr 10. A notre-damei Jconferenczia-beszé-
dekről. — 

A Notre-Dame templomában ezidőszerint mgr 
d' Hülst, a párisi kath. egyetem rektora által előadott 
konferenczia-beszédek összefüggő egészet, cyklust képez-
nek, a melyben minden részlet szervesen össze van kötve 
avval a mi megelőzte, ugy hogy e beszédekkel szemben 
ugy találja az ember magát mint egy épülőfélben levő 
hatalmas templommal, a melyen minden felrakott kő 
mintegy hivja maga után a másikat. A jelen évi nagy-
böjti időszak egy egész uj fejezettel gyarapítja a nagy 
arányú beszéd-cyklust. A tudós szónok eddig, a morál 
alapjainál kezdve, meghatározta és kifejtette az Isten, 
felebarátunk és önmagunk iránt való kötelességeinkről 
szóló erkölcsi törvényeket. Az ember azt hinné, hogy 
amikor nagyböjt végével az utolsó konferenczia elhangzott, 
készen van a cyklus müve. Korántsem. Most a szónoktól 
átveszi a munkát a theologus, a moralista, a klasszikus 
iró, hogy sajtó alá készítse a pillanat hevében papírra 
vetett beszédeket s felékesítse azokat az eruditio jegyzetei 
kincstárának drága gyöngyeivel. A tavali konferenczia-
beszédek már megjelentek. 1892-ben mgr d' Hülst az 
Isten iránti kötelességekről kezdett beszélni. 1893-ban 
három böjti vasárnap befejezte ezt a tárgyat. Ebben a 
három beszédben szóvolt ugyanis ^vallásról (religion), mely 
imád, az áldozatról, mely az Isten iránti tiszletnek be-
végzettséget ad, az imáról, mely az embert Istennel 

; összeköti. Evvel átment a tízparancsolat második paran-
csára, és az Isten iránt való tiszteletnek arról a sajátos 
alakjáról szólt, mely az Isten nevét illeti meg s evvel 
kapcsolatosan szólt az Isten-káromlásról, az esküről, a 
fogadalomról. Az ötödik és hatodik konferenczia — az 

; ötödiket mgr d' Hülst betegség miatt el nem mondhatt 
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— a tanok és a tényleges vonatkozások tekintetében 
egyaránt remek sikerrel az ünnepek s vasárnapok munka-
szünetéről s megszenteléséről szól. *) 

Róma, febr. 8. IX. Pius halálának tizenhatodik év-
fordulóján — a Sixtina [kápolnában nagy pápai gyász-
ünnepély volt, melyen Hohenlohe püspök-bibornok ponti-
fikált s maga ő szentsége XIII. Leo pápa adta a tumbánál 
az absolutiókat. Az egész világ meggyőződbetett itt, liogy 
a pápa mily jó erőnek és egészségnek örvend. Jelen 
volt a fenséges szertartáson 22 bibornok, a diplomatiai 
kar, a római nemesség, a maltai lovagrend és számtalan 
hive az egyháznak a világ minden részéből. Ismét ki-
tűnt, hogy Róma, a mennyiben a pápák székhelye, az 
egész világ lelki középpontja, szellemi fővárosa. A pápai 
hires énekkar Mustafà karmester vezetése alatt ismét re-
mekelt. Palestrina Missa de requie-jét Mustafà Dies irae-
jével énekelték mise alatt, absolutióra pedig azt az abso-
lutiót énekelték, melyet szintén Mustafà mester szerzett 
XIII. Leo pápa szülei halálának évfordulójára. A pápai 
kar éneke a pápát szemmel láthatólag érdekelte és meg 
hatotta. 

T Á R C Z A . 
La Certosa.**) 
La lor concordia e i lor lieti sembianti 

L'amore a maraviglia e '1 dolce sguardo 
Faceano esser cagion de' pensier santi. 

* 

0 ignota ricchezza ! o ben verace. 
Dante. Paradiso. 

Fent a magasban, távol a világtól 
A csöndes nyugalomnak szent helyén 
Állottam én. Alattam folyt az Erna 
Lassú folyással partjai között. 
A szép Firenzét messze elhagyám, 
Hol a vidámság gazdagsága van 
S a szépség csábos, vonzó ragyogása. 
Molyosgás, kedv derül az ifjú arczon. 
Vidámság? szépség? ragyogó derű? 
Mulandó, földi kincsek, hajh! mit értek, 
Ha bent a lélek mélységében a 
Nagy szenvedélyek forradalma dúl!? 
Viharban, csendes part után eped 
Kisded hajóján, a ki küzd a habbal, 
Nem boldogítják annyi kincsei ! 
Mily boldog az, kinek leikére az 
Isten kegyelme hinti harmatát 
S hullatja rá a lelki béke, áldás, 
Magasztos, éltető, örök kegyelmét ! 
Küzdés az élet. Győzőé az érdem, 

*) A figyelmet d' Hülst konferenczia-beszédei minálunk annál 
inkább megérdemlik, mert mi épp most vagyunk a konferenczia-
beszédek megindításának stádiumában, és mert etbikai tartalmuk, 
magasztosságra s a korszerű vonatkozások találóságára nézve, való-
ban párját ritkitó. 

**) Karthausi kolostor Flórencz közelében az Ema-völgyből 
felnyúló szirtfokon. 

Hogy küzdtek ők, e szent lakok s íme 
A legnagyobbat már itt elnyerék; 
Leikök, miként a tenger tiszta tükre, 
A melyről visszasugárzik a nap : 
Isten szerelme fényes napvilága 
Ragyogja már be fönséges valójuk. 
A földi zaj nem hat hozzájuk el, 
Nem látnak ők, csak égi szép valót, 
Nem hallanak, csak mennyei zenét 
Es ennek összhangzatja tölti el 
Szép tiszta lelkük drága templomát. 
Nem dúl vihar már életük felett, 
Elszállt, miként a pára, könnyű szélre. 
Szegénységükben olyan gazdagok, 
A földi túdás hiú buborékit 
Nem ismerik, az égi, az örök, 
A soha el nem muló az övék ! 
Csodállak szent irigységgel tele. 
Oh ! bár lehetnék oly erős amint ti 
Istennek szent kiválasztottai ! 

(Firenze, 1893. decz. 17.) 
Csicsáky Imre. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 

rendes tagjaihoz. 

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság tisztviselői, elmél-
kedvén a czélszerübb eljárási módokról, melyek a Társa-
ság gyűlésein tartandó felolvasásokat és eszmecseréket 
minél érdekesebbekké és tanulságosabbakká tennék, abban 
állapodtak meg, hogy a tisztelt rendtag urakat a követ-
kezők figyelembevételére és gyakorlására kérik: 

1. A földolgozásra választott tárgy lehetőleg szoro-
san véve bölcseleti legyen, s ha vegyes természetű oly 
értelemben, hogy a hittudományhoz is, meg a bölcselet-
hez is tartozik, főképp bölcseleti szempontból fejteget-
tessék. 

2. A dolgozatok készítésénél igyekezzenek a tagok 
a kérdés mibenlétét (status quaestiouis) jól körvonalozni 
(declaratio), a megfejtést határozottan kifejezni (resolutio), 
a felállított tételt (thesis) világosan kifejteni s érdembe 
vágó érvekkel bebizonyítani (demonstratio) ; továbbá az 
esetleg czáfolás alá vett tant vagy állítást szintén vilá-
gosan körvonalozni, annak eltérését a helyes felfogástól 
eléggé feltüntetni s a téves tan vagy állítás összes érveit 
gyökerökben megtámadni és megdönteni (refutatio). E 
mellett az előadás világos, következetes, rövid, de mégis 
lehetőleg kimerítő legyen. 

3. A tisztelt tag urak szíveskedjenek dolgozataikat 
az elnökséghez (Királyi-Pál-utcza 13.) jóeleve, a szándé-
kolt felolvasás előtt körülbelül egy hónappal, beküldeni, 
hogy az elnökségnek módjában álljon azokat áttekinteni 
s kívánatra más tagoknak is betekintésre átadni. Az el-
nökség azután az átnézők esetleges lényegesebb észrevé-
teleit közli a szerzővel, kinek hatalmában áll az észrevé-
teleket figyelembe venni s azok szerint dolgozatát 
módosítani, vagy megmaradván az eredetinél, azért helyt 
állni. Ily eljárás mellett a tagok eleve tisztában lehetnek 
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a dolgozat tartalma felől, de a szerző is előre tájékozva 
lesz a felmerülendő jelentősebb kifogásokról, melyekkel 
szemben védelemre készen kell állnia. 

E bárom pontban foglalt kérésünknek czélja az, 
hogy felolvasásaink és eszmecseréink magunkra és a 
jelenlevő közönségre nézve egyaránt, szóval a magyar 
bölcseleti tudományosságra minél gyümölcsözőbbek le-
gyenek. 

Ezt az alkalmat szabad legyen arra is felhasznál-
nunk, hogy a tisztelt tag urak előtt múltkori körleve-
lünkben tett kéréseinket ismételjük : 

A) Akik még e tárgyban nem nyilatkoztak, szíves-
kedjenek minél előbb megirni, miről és körülbelül mely 
időben szándékoznak felolvasást tartani ? 

B) Szíveskedjenek pártoló tagokat szerezni. 
C) Hívják fel figyelmünket oly egyénekre, kiket 

jártasságuk ajánl arra, hogy a ielen év folyamán tar-
tandó közgyűlésen rendes tagokká választassanak. 

Isten legyen velünk és égi Pártfogónk, sz. Tamás 
vezéreljen működésűnkben ! 

Budapest, 1894. január 17-ikén tartott értekezle-
tünkből. 

Dr Bognár István elnök, dr Kiss Jáaos alelnök, dr 
Purt Iván első titkár és dr Gyürky Ödön másodtitkár 
nevében aláírja : Dr Kiss János. 

= A Ssent-István-Társulat Tudományos és Iro-
dalmi Osztálya 1894-ik évi február hó 20-án délután 5 
órakor osztály-gyűlést tart. Tárgysorozat : 1. Folyó ügyek. 
2. Felolvasások : Dr Gieszwein Sándor, „Az uráli nyelvek 
demonstrativ gyökerei". Dr Székely István, „Monismus és 
dualismus". 

IRODALOM. 
-f- A Szent-István-Társulat kiadásában megjelentek 

és beküldettek : 
1. Officium Divinum. Kalauz a keresztény katho-

likus magán- és nyilvános isteni-szolgálatra. II. átdolgo-
zott kiadás. XVI. és 848 old., 4 képpel. Budapest, 1893. 
Ara fűzve 2 frt. Egész angol vászonkötés 3 frt. Egész 
bőrkötés vörös metszéssel 3 frt 50 kr. Ugyanaz arany 
metszéssel 4 frt. Chagrin kötés aranymetszéssel 5 frt. 
Igen finom borjubőr kötés 6 frt. 

2. Officium Hebdomadae Sanctae. Nagyheti szer-
tartások. 388 oldal, 1 képpel. Budapest, 1893. Fűzve 
1 frt 20 kr. Egész angol vászonkötés 1 frt 60 kr. Egész 
bőrkötés vörös metszéssel 2 frt 20 kr. Ugyanaz aranymet-
széssel 2 frt 60 kr. Chagrin kötés aranymetszéssel 3 frt 
50 kr. Igen finom borjubőr kötés 4 frt. 

A kettő egyben. Fűzve 3 frt 20 kr. Egész angol 
vászonkötés 4 frt. Egész bőrkötés vörös metszéssel 4 frt 
50 kr. Ugyanaz aranymetszéssel 5 frt. Chagrin kötés 
aranymetszéssel 6 frt. Igen finom borjubőr kötés 7 frt. 

3. Pázmány Péter keresztény imádságos könyve. 
8.-r. Vászonkötésben 1 frt 30 kr., bőrkötésben 1 forint ' I 
80 kr., Chagrin kötésben 2 frt 50 kr. — Ugyanaz, újra : 

átnézve és bővítve negyedrét, nagy betűkkel, igen szép 
papíron, tiszta nyomással 5 szép képpel. E régóta várva-
várt 564 oldalra terjedő gyönyörű imakönyv ára félbőr 
kötésben vörös metszéssel 3 frt 20 kr., egész bőrben 
vörös metszéssel 4 frt. aranymetszéssel 4 frt 20 kr. A 
Társulat intézői számítanak a ft. lelkész urak szivessé-
ségére, hogy ezt a rég nélkülözött s nagy költségbe ke-
került negyedrétü, öreg betűs imakönyvet híveikkel meg-
ismertetni s ilykép elterjeszteni nem késnek. 

V E G Y E S E K . 
*** Szabadelvű katholikusok — annyi, mint fából 

vaskarikák. Katholikusnak lenni annyit jelent, mint min-
dent, amit az Isten kinyilatkoztatott s az egyház élén a 
pápával tanít, egészen (nax'' ölov) elfogadni. Szabadelvű-
nek lenni vallásban annyi, mint nem mindent a mit az 
egyház tanit elfogadni s nem egészen, vagyis nem ugy mint 
a pápa és a püspökök a papokkal tanítják, hanem ugy 
a hogy valakinek szabad önkénye szerint tetszik. Azok 
a „szabadelvű katholikus" urak tehát jól tennék, ha a katho-
likus nevet szomorú szereplésök cziméből kihagyják, mert 
ők azt meg nem érdemlik ; s ha konokul megmaradnak 
a pápa és a püspökök tanításával ellenkező állításaik és 
eljárásuk mellett, a „Magyar Állam" ijesztése nélkül is, 
ipso facto anathema alá esnek. 

— Rómából aligha érkezhetett volna kedvesebb hír, 
mint, hogy a nagyszellemü XIII. Leo pápa kegye ismét 
hazánkra készül tekinteni Császka György kalocsai érsek 
urnák bibornokká való kreálása által. Adja Isten, hogy 
az örvendetes hir mielőbb örömteljes valósággá váljon. 

— Vaszary Kolos bibornok hgprimás f. hó 12-én 
töltötte be születésének 63-ik évét. O emját ebből az 
alkalomból a püspöki kar tagjai táviratilag üdvözölték, 
a vikariatus és közp. papnevelő intézet pedig Cselka hely-
nök vezetése alatt személyenkint tisztelgett ő emjánál. 
Tisztelői az egész országban buzgó fohászokkal esedeztek 
az élet Urához a „megszeretett" primás hosszú életeért. 

— A doktori ezimről. A „M. S." a következőket 
i r ja: Nemrégiben a német sajtó többször szólott, azon 
alkalomból, hogy ott is (mint nálunk) akárhányan jog-
talanul bitorolják e czimet, s felhívta a porosz kultusz-
miniszter figyelmét e visszaélésre. Nálunk is jó lenne ezt 
az ügyet figyelemre méltatni ; azok, kik fáradságos ta-
nulmányaikkal, alapos készülésökkel kivívták maguknak 
a doktori czimet, megérdemelnék, hogy holmi szedelgők 
ne oszszák meg velők az akadémiai grádust. Mi pl. 
soha se tudjuk, hogy mi alapon, nevezi magát doktornak 
az a sok zsidó rabbi az országban, aki egyetemet leg-
följebb kívülről látott világéletében. A rabbi-szeminárium-
nak talán csak nincs joga doktorrá promoveálni azt, aki 
a Talmud dőreségeinél egyebet nem tanult ? A budapesti 
tudomány-egyetem lenne hivatva e kérdést mozgatni, s a 
kultuszminisztert erélyes akczióra felkérni. 

Szerkesztőségi telefon. 

X . y. Közlöm az illetékes tényezővel. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő velde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, február 17. 14. 1. Félév. 18^4 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Ë Megjelenik e lap heten- ï 
1 ként kétszer : l 
l szerdán és szombaton. = 
\ Előfizetési dij: \ 
l félévre helyben s posta- Ë 

küldéssel 5 frt. Ë 
: Szerkesztő lakása : \ 

Budapest, Ë 
Ë VI., Bajza-utcza 14. sz., Ë 
l hova a lap szellemi Ë 
Ë részét illető minden Ë 
Ë küldemény czimzendő. Ë 

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

TARTALOM. Vezéreszmek es Tanulmányok : Litterae Apostolic^e De Nazarethanae Domus centenario sexto. — Dicsérő levél. — Egyházi 
Tudósítások : B u d a p e s t : Apponyi Albert gróf állásfoglalása. — B u d a p e s t : Tanuljunk a horvátoktól okos és előrelátó valláspo-

litikát ! — K a l o c s a i f ő e g y h á z m e g y e : Uj katholikus körök. — Kath. Köztevékenység. — Irodalom. — Vegyesek. 

Litterae Apostolicae 
De Nazarethanae Domus centenario sexto. 

LEO PP. XIII. 
Universis Christiûdelibus praesentes Litter as 

inspecturis salute»> od Apostolion m Bevedictionem. 
Felix Nazarethana Domus, in qua designatam 
Dei Matrem Angelo salutante, Verbum caro fa-
ctum est, inter sacerrima christianae fidei monu-
menta habetur merito et colitur, idque complura 
illustrant Decessorum diplomata et acta, munera 
et privilégia. Quae, uti tes tantur Ecclesiae fasti, 
simul ac in Italiam ad Picentes, benignissimo 
Dei consilio, mire translata est atque in collibus 
Lauretanis ad venerandum patuit , in se conti-
nuo pia omnium vota et studia convertit tenuit-
que saeculorum decursu incensa. Commemorabile, 
quam fréquentes undique magnificaeque peregri-
nationes sint eo loci deductae; quam splendide 
inaedificata ibidem Basilica, ornamentis artium 
sacrique cultus dignitate pernobilis ; quam fauste 
circum, altera velut Nazareth, urbs nova in Vir-
ginis tutela succreverit. Auxerunt religionem 
loci et adeuntium aluere fiduciam plurima eaque 
permagna publice ac privatim bénéficia, quibus 
inde, tamquam ex perenni fonte, profusis, invo-
catum Mariae nomen ita Deus extollere consue-
vit, ut ibi quam praeclarissime eveniat de ipsa 
oraculum : Beatam me dicent omnes generation es. 
Quorum memor gratia beneficiorum, a summis 
aeque ac ab infimis industria amoris multiplici 

declarata, videre et laetari licet ut in coronam 
gloriae capiti eius pulcherrimam quotidie efflo-
rescat. — Nobis autem, qui iampridem, in aima 
ipsa Domo venerabundi, divinae Matris sensimus 
bénéficia, nunc eo vel gratius accidit, quod con-
silio praecipue et navitate egregia Yenerabilis 
Fratris Episcopi Recinetensis et Lauretani, ala-
critas quaedam animis late incessit, ad sollem-
nia singularia in decembrem proximum appa-
randa, sexto nimirum excedente saeculo, quam 
thesaurus ille in sinu Ecclesiae depositus auspi-
catissime est. Compertum sane habemus de pro-
posais operibusque propterea initis iamque mu-
nifica aemulatione provectis, eo praesertim ut 
Basilicae decor pristinus renovetur, amplificetur. 
Quibus Nos et adsimilibus rerum coeptis eorum-
que fautoribus laudem meri tam impertientes, 
occasionem libenter capimus, ut religionem fide-
li um erga terrestre Familiae Sacrae domicilium 
peractaque in eo mysteria impensius excitemus. 
Intelligant omnes, Itali in primis, quale illud 
a Deo sit donum, et quanta, sive Providentia 
ab indigno dominatu ereptum, sive caritatis 
significatione ipsis oblatum. In ea namque bea-
tissima sede initia humanae salutis dedicata 
sunt, magno et admirabili mysterio Dei hominis 
facti, reconciliantis genus perditum Patr i et in-
s t a u r a n t s omnia: quod quidem bonitatis tantae 
laetitiaeque mysterium materna Ecclesiae cura 
ter quotidie rite admonet recolendum. In eius-
dem tenuitate recessus illa domesticae vitae et 
coniunctionis exempla, spectaculum angelis flo-
ruere, ad quae familias omnes revocare et com-

14 
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ponere hand semel Nosmetipsi, consociatione 
quoque in earn rem ins t i tu ta , studuimus. Ex eo 
ipso augustiore sacrario ingens divinae grat iae 
copia et vis sanct imoniae in Ecclesiam profiu-
x i t ; ibique insignis Caelitum numerus v i r tu t i s 
eximiae flammas vel conceperunt pr imi tus vel 
ad excellentiora acuerunt . Quod igitur religio-
sissimis patr ibus exfcitit fidei decus et adiumen-
tum, desiderium pietat is et gaudium, praesidium 
op t imum divinae exorandae misericordiae, ma-
neat ipsum aeta t i nostrae, maxime quum incli-
nat is omnibus per turbat isque rebus, nusquam ei, 
nisi a religione, quaeri possit f i rmamentum cer-
tum et allevatio. Per sacra vero saecularia Lau-
re tana , quae incidunt oppor tuna, fideles universi, 
e t suae ipsorum pie ta t i e t cohortat ioni Nostrae 
ob temperan tes , g ra tam an imorum lae t i t iam et 
summám spem Christo Domino sanctissimaeque 
Matri et Custodi providentissimo quibus possint 
modis probare con tendan t ; in quo omnibus I ta-
los antecel lere aequissimum est. I ta opta to fiat, 
u t singularis pietat is suae singularia emolu-
men ta et sibi suisque percipiant , et, quod potis-
sime expetendum, impe t ren t Ecclesiae, tempori -
bus conflictatae tarn asperis. Iamvero Nobis, 
bac ej)iam de causa, et peculiari celebri tate re i 
considerata, visum est rogat ionem eiusdem Ve-
nerabilis Fra.tris admit tere , u t saecularia ipsa 
sollemnia muneribus sacrae indulgent iae augea-
mus ext ra ordinem et decoremus. — I taque de 
omnipoten t i s Dei misericordia ac Beatorum 
Apostolorum Pe t r i et Pauli auc tor i ta te confisi, 
firmis integrisque manent ibus privilegiis et gra-
t i is a Decessoribus Nostris Basilicae Laure tanae 
tr ibutis , Nos plenissimam peccatorum omnium 
indulgent iam et remissionem in fo rma Iubilaei 
concedimus iis omnibus Christifidelibus, qui i n t r a 
spat ium tempor is quod est a domicica pr ima 
sacri Adventus huiusce anni ad dominicam in-
clusive Sanctissimae Trini ta t is anni proximi, 
haec quae infra scripta sunt perfecer in t ; Ba-
silicam Laure tanam te r adeant, vel diebus 
distinctis vel uno eodemque die, ibique ali-
quandiu pro l iber ta te et exal tat ione sanctae 
Matris Ecclesiae, pro pace et uni ta te populi 
christiani, pro conversione peccatorum, pias ad 
Deum preces, secundum mentem Nostram, effun-
d a n t ; i idem uno die esurialibus t a n t u m cibis 
u tentes ieiunent, p rae ter dies ieiunio simili ex 
praecepto Ecclesiae consecratos ; prae terea peccata 
sua r i te confessi sanctissimum Eucharist iae Sacra-

men tum suscipiant, a tque eleemosynae nomine 
in pium aliquod opus quidquam conférant . Quam 
indulgent iam et iam animabus, quae Deo in cari-
t a t e coniunctae ex hac v i ta migraverint , per 
modum suffragii applicari posse tribuimus. Incolis 
au tem utr iusque dioecesis Lauretanae et ßecine-
tensis, quicumque sint, qui iusta aliqua causa 
impediantur quominus iniuncta opera vel eorum 
aliqua praes tent , indulgemus u t ea Confessarii in 
alia pie ta t is opera commutent . Iis vero qui 
adveniant peregre, idest a regionibus extra 
u t r amque ipsam dioecesim, indulgemus ut prae-
scr iptum ieiunium eadem suppléât peregrinat io. 
Facimus e t iam potes ta tem Confessariis dispen-
sandi super Communione cum pueris nondum 
ad eam admissis. Insuper Confessariis omnibus 
legi t ime approbatis , in u t raquae t an tum memo-
r a t a dioecesi, hoc durante tempore et ad effec-
t u m Iubilaei lucrandi omnes illas facul ta tes 
largimur quas t r ibuimus per l i t teras Apostolicas 
Pontifices Maximi, datas die XV mensis februari i an. 
MDCCCLXXIX, iis tarnen omnibus exceptis, quae in 
eisdem l i t ter is excepta sunt. Denique in spiri tuálém 
ut i l i ta tem universorum Christifidelium, eo ipso 
dumtaxa t tempor is spatio, concedimus omnibus et 
singulis, qui Litanias Lauretanus pie rec i taver in t , 
indulgent iam septennii semel in die; plenariam 
vero iis, qui easdem pie reci taver int quotidie 
per mensem, modo sint r i te confessi et sacra 
Communione refecti, ceterisque de more condi-
tionibus expletis : i tem concesso, u t hae quoque 
indulgent iae in suffragium cédant animabus pur-
gatorio igni addictis. Yolumus autem u t praesen-
t ium l i t t e ra rum t ransumpt is seu exemplis et iam 
impressis, manu alicuius notari i poblici subscrip-
tis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate 
const i tu tae munit is , eadem prorsus adhibeatur 
fides quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent 
exhibitae. Datum Romae apud Sanctum Pe t rum 
sub anulo Piscatoris ^die XXIII Ianuari i anno 
MDCCCXCIV Pont i f ica tes Nost r i XVI. 

PRO DOMINO CARDINALI SERAFINI 
NICOLAUS MARINI SUBSTITUTIV. 

Dicsérő levél, 
melynek kíséretében XIII. Leo pápa a fenti JBrevét kiadta : 

Yenerabili Fratri Thomae Episcopo 
Recinettensi et Lauretano — Lauretum. 

LEO PP. XIII. 
Venerabilis Fráter, salutem et Apostolicam bene-

dictionem. — Communis gratulationis testis eademque 
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laeta faustitatis nuncia, epistola quoque tua non ita pri-
dem iucunda advenit. Placuit maxime, confirmatam abs 
te pientissime fiduciam Nostram, fore ut afflictis Ecclesiae 
rebus praesentiora Deus auxilia, Parentis suae sanctissimae 
gratiâ, velit submittere. Tu autem, cuius ecclesia Almâ 
Virginis Domo eximie nobilitatur, talis fiduciae praeclarius 
ais nitere auspicium ex appetente eiusdem sacrae Domus 
insigniore memoria, quod nempe saeculum iam conditur 
sextum quum munere tanto maiores nostri sunt primum 
dignati. Magna Nos voluntate hanc tecum et spem et 
laetitiam sociamus ; utramque etiam cupimus omnino fo-
vere. Quocirca hortari christianum populum et quaedam 
ei uberioris pietatis invitamenta praestare, ad preces tuas, 
cen9uimus, propriis datis Litteris Apostolicis quarum 
exemplar una ad te cum hac epistola curavimus perfe-
rendum. Tu vero, Venerabiiis Frater, in hoc proposito 
Nostro agnoscas velimus testimonium peculiaris benevo-
lentiae qua te complectimur, itemque praemium aliquod 
siogularis sollertiae tuae, auctor qui fuisti eorumdem sol-
lemnium atque es impulsor praecipuus : ab ipsa dein be-
neficentissima Matre praemia référés digna. Iam ad feli-
cem votorum exitum et ad copiam implorandam caele-
stium donorum, Apostolicam benedictionem tibi et Clero 
populoque tuo peramanter impertimus 

Datum Romae, apud S. Petrum die XXV Ianuarii 
an. MDCCCXCIV, pontificatus Nostri sextodecimo. 

LEO PP. XIII. 

A javadalmas tanitó szerzetes-rendek emlék-
irata 

a kongruára való megadóztatásuk ellen. 
I. 

Boldog emlékű II. Ferencz király 1802. évi már-
czius hó 12 én kelt legfelsőbb elhatározásával a benczés, 
premontrei és cziszterczita szerzetes-rendeket visszaállít-
ván, a visszaállító kir. oklevélben („A m. k. vallásalap 
iogi természetének megvizsgálására vonatkozó Vezérokmá-
nyok" 65. lapján) részletesen meghatározta azon czélokat 
és feladatokat, melyeket a visszaállított rendek a jövőben 
szolgálni tartoznak ; és ezzel kapcsolatban részletesen ki-
jelelte azon terheket is, melyeket a visszaállított szerze-
tes-rendek jövőben viselni kötelesek lesznek; nevezetesen 
akként intézkedett, hogy az említett szerzetes-rendeknek 
főfeladata ezentúl az ifjúságnak oktatása legyen („litte-
raria institutio juventutis praecipua religiosorum horum 
posthac obligatio futura sít" ; Visszaállító oklevél 8. 
pontja), s ez okból kötelességükké teszi a rendfőnökök-
nek, hogy rendjök jövedelmeiből a kijelelt gymnáziumo-
kat annyi alkalmas tanárral lássák el, a mennyit a taní-
tási rendszer megkíván ; hogy ehhez képest gondoskodja-
nak szerzetes-tanárok kiképzéséről ( Visszaállító oklevél 2., 
3. és 6. pontja), s hogy a tanintézeti épületeket állandóan 
jó karban tartsák. 

Kötelességévé teszi továbbá II. Fereocz király visz-
szaállitó oklevele az említett szerzetes-rendeknek, hogy a 
székházaikkal kapcsolatos templomokat, saját birtokaikon 

pedig a templomokat és plébániákat fentartsák, ezek szá-
mára saját tagjaikból elégséges számú lelkészeket képez-
tessenek (Oklevél 3. pontja) és ezeknek teljes ellátásáról 
gondoskodjanak ; szóval — a lelkészek kiképzésén kivül 
— saját birtokaikon a kegyúri összes terheket is viseljék, 
és pedig a vallásalapnak minden megterhelése nélkül 
(„absque ullo fundi sic dicti religionarii aggravio" ; az 
Oklevél több pontjában) ; de ezen terheknek fejében viszont 
világosan kijelenti azt is, hogy az elősorolt terheken kivül 
a szóban levő rendek semminemű évi hozzájárulással nem 
tartoznak a vallásalapnak („praeter recensita onera ad 
fundum religionis annue nihil praestare tenebuntur. Ok-
levél 7. pontja). 

Végre jelzi a királyi visszaállító oklevél azt is (7. 
pont), hogy vájjon tartoznak-e és mennyivel tartoznak a 
kérdéses szerzetes-rendek a várerőditési pénztárhoz (forti-
ficatorium) hozzájárulni, az az igazság és méltányosság 
szerint később fog eldöntetni. 

Ezekben állapította meg II. Ferencz király a visz-
szaállitott szerzetes-rendek összes kötelezettségeit. Rende-
leteinek pontos végrehajtását pedig következő szavakkal 
köti szivére mindazoknak, a kiket illet: „Quapropter 
benigne praecipimus et mandamus, quorum interest, vei 
in futurum intererit, universis, quatenus praesentem salu-
tarem ordinationem Nostram ad amussim observare nove-
rint, neque eadem quaqua ratione contravenire praesu-
mant." 

Ily királyi parancscsal nyerték vissza a magyaror-
szági benczés, premontrei és cziszterczita szerzetesrendek 
a legrégibb kir. adománylevelekben gyökeredző alapit-
ványszerü vagyonukat. A kegyes-tanitórendnek pedig 
ugyancsak II. Ferencz király 1807. évi augusztus hó 
10-én kelt királyi adománylevelével (Mészáros Ferencz: 
„A magyarországi kath. gymnáziumok története" 369. lap-
ján) a fehérvári Custodiatust adományozta tisztán az ifjú-
ság nevelésének és oktatásának czéljából a rend fentartá-
sára, de csak azon időtartamra, a mig a rend ezen 
kötelezettségét teljesiti („donec ordo hanc obligationem 
circa institutionem et educationem juventutis sibi incum-
bentem expleverit"). 

Kötelességévé teszi továbbá ugyanezen adománylevél 
a kegyes-tanitórendnek azt is, hogy évenkint egy bizo-
nyos összeget fizessen a lelkészek pénztárába (cassa pa-
rochorum), nemkülönben a várerődités (fortificatorium) 
pénztárába. 

A hódoló tisztelettel előadottakban elsoroltuk mind-
azon kötelezettségeket, melyek az 1802-ben visszaállított 
három tanitórendet és az 1807-ben a fehérvári Custodia-
tussal dotált kegyestanitórendet illetik. 

Az idézett legkegyelmesebb királyi adománylevelek-
ből egyelőre csupán annyit kívánunk konstatálni, hogy 
az általunk képviselt tanitórendek vagyonát boldog emlékű 
II. Ferencz király első sorban nevelési és közoktatási ezé-
lókra szánta; ez volt az ő vezérlő intentiója. A mennyi-
ben pedig e főczélon kivül egyéb kötelezettségeket is rótt 
a nevezett tanitórendekre, azokat tüzetesen meg is jelelte, 
a nélkül, hogy e mellékkötelezettségekkel meggyengiteni 
akarta volna a nevelés és közoktatás főczélját. 

11* 
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Ugyanazon intentio vezette tehát a boldog emlékű 
királyt az általunk képviselt tanitórendek birtokainak 
adományozásánál, mint vezette nagynevű elődjét: Mária 
Terézia királynőt akkor, midőn a közoktatás czéljaira a 
kath. tanulmányi alapot és egyetemi alapot a kath. egy-
házi vagyonból fejedelmi bőkezűséggel dotálta. 

E tényekből merítjük azon meggyőződésünket, hogy 
az általunk képviselt tanitórendeknek javadalmai oly ala-
pítványt képeznek, a melyre kell, hogy alkalmazást nyer-
jen az 1790/1. évi XXIII. t.-czikknek azon rendelkezése, 
melyszerint „Majestas sacratissima, ut supremus ecclesia-
rum patrónus, . . . fundationes ad mentem fundatorum 
administrari faciet" ; a melyre továbbá alkalmazandó az 
1827. VIII. t.-cz. által kiküldött országos bizottság 
BOpinio"-jának 3-ik pontja, mely szerint „a mindkétnemü 
ifjúság nevelésére és tanítására általában . . . és gymná-
siumok és más köznevelési társulatok számára is különö-
sen tett minden alapítványok változatlanul, egyedül ezen 
czélokra fordíttassanak." 

Ily értelemben nyilatkozott a kath. tanulmányi ala-
pokra vonatkozólag az 1850. évi augusztus havában Esz-
tergomban egybegyűlt magyar püspöki kar is, az ifjúság 
vallásos nevelésének elengedhetetlen szüksége iránt ő 
Felségéhez intézett legalázatosabb felterjesztésében, a ka-
tholikusok nevében kifejezett oly hódolatteljes kérelem-
mel, miszerint „a katholikusok tanulmányi alapitványai . . . 
épek és érintetlenek maradjanak." 

Nem lehet kételkednünk, hogy a nagymélt. püspöki 
kar ma is ily meggyőződést táplál és élénken óhajtja, sőt 
elvárja, hogy a tanitórendek javadalmai, az adományozó 
fejedelem intentiójához képest, alapitványszerü rendelteté-
sökre fordíttassanak. 

Boldog emlékű II Ferencz királynak 1802-ben kelt 
visszaállító és 1807-ben a fehérvári Custodiatust adomá-
nyozó okleveléből egyelőre csak a nagylelkű fejedelemnek 
szándékát kívántuk kiolvasni. De nem zárkózhatunk el 
azon tény elől sem, hogy ugyanő az említett oklevelek-
ben a közoktatási feladatokon kivül egyéb kötelezettsége-
ket is rótt az általunk képviselt tanitórendekre. 

E kötelezettségekkel kívánunk a következőkben fog-
lalkozni és pedig a történelmi fejlődés fonalán haladva. 

II. 
Háromféle segélyezést (subsidium ecclesiasticum) 

kívántak királyaink az egyházi birtokoktól ; u. m. segélyt 
1. a vár erődítésre (pro portificatorio) ; 
2. a papnöveldék fentartására és az elaggott papok 

ellátására (szemináriumi alap) és 
3. a lelkészek részére (pro cassa parochorum). 
Az utóbbi két segélyből alakult pénztárak — tudva-

levőleg — a vallásalap alkotó elemeit képezték. 
Az általunk képviselt tanitórendek szempontjából 

külön kell foglalkoznunk ezen segélyezések különböző 
nemeivel. 

A várerőditési segélyt fizetni tartozott kivétel nélkül 
minden egyházi nagyjavadalom és pedig kezdettől fogva 
egész 1848. évi május l-ig terjedőleg. Fizették azt az 
érsekek, püspökök, káptalanok, a királyi kinevezés alá 
eső apátok és prépostok a világi főpapság köréből, vala-

mint fizették azt a birtokos szerzetesrendek is. A ben-
czések, premontreiak és czisztercziták rendjére e segélv-
fizetés az 1802. évben kelt visszaállító oklevélben csak 
jeleztetett, utóbb II. Ferencz királynak 1813. évi febr. 
18-án kelt rendeletével pedig az általuk fizetendő segély-
nek összege is megállapittatott („ Vezér okmány ok" 83. 
lapján) ; mig a kegyes-tanitórendre nézve ugyanez már 
1807-ben, a fehérvári Custodiatust adományozó oklevél-
bpn kivettetett. De sőt fizették e segélyt még azon egy-
házi javadalmak is, melyek a tanulmányi vagy egyetemi 
alapra szállottak át, tehát világi kezelésbe mentek át ; 
például a földvári és szegszárdi apátságok. Mindez szám-
szerűleg van feltüntetve azon kimutatásban, mely „A 
vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter kezelése 
és felügyelete alatt álló alapítványok és alapítványi ala-
pok jogi természetének megvizsgálására vonatkozó Iromá-
nyok" 52—65. és 117—125. lapjain található. 

Fizette pedig ezen segélyt minden egyházi javada-
lom — tudvalevőleg — azon különleges honvédelmi kö-
telezettségek pótlása czimén, melyek az egyházi javadal-
makra, különösen a papi tized alapján, ránehezedtek s 
amely járulék az idők folyamában valóságos állandó hadi-
adóvá fejlődött ki, amint ezt gróf Thun volt csász. és 
kir. kultuszminiszter O Felségéhez 1857. évi augusztus 
hó 11 ről 1097. szám alatt intézett felterjesztésében ki-
fejtette, előadván, hogy az valóságos adó volt ; de mivel 
a klérus most már (t. i. 1848. óta) minden állami teher-
nek a löbbi állampolgárokhoz képest van alávetve és az 
általános állami szükségletekhez való hozzájárulásra nézve 
valamennyi állampolgár egyenlőségének alapelve megálla-
pittatott és érvényre jutott, a klérus ezen adó szolgálta-
tására többé nem kötelezhető. („A kath. klérus sérelmei" 
cz. mű I. 166. lapján.) 

Ezen előterjesztés alapján a várerőditési segély O 
Felségének 1857. évi november hó 6-án kelt legfelsőbb 
elhatározásával 1848. évi május hó 1-től, vagyis a papi 
tized megszűntétől kezdve, eltöröltetett. („A m. kir. val-
lásalap jogi természetének megvizsgálására szolgáló Vezér-
okmányok" czimü munka 88. lapján.) 

Ezzel tehát a várerőditési segély minden aktuális 
jelentőségét elvesztette, ugy, hogy abból bármely más 
kötelezettségre, tehát SJ CÂSSÂ/ parochorumhoz való hozzá-
járulásra, illetőleg a lelkészi kongrua feljavítására nézve 
sem lehet legkisebb következtetést sem vonni. 

A papnöveldék fentartására és az elaggott papok 
ellátására szánt alapot II. Ferencz király teremtette meg 
az udvari kanczelláriának 1803. évi ápril 15-ről 1593. sz. 
a. kelt előterjesztésére adott legfelsőbb elhatározásával, 
nemkülönben 1803. aug. 19-ről kelt udvari rendeletével. 
(Fönnebb már említett „ Vezér okmány ok* 68—74. lapján.) 

Ezen alap, mely kezdetben a „megszabályozott püs-
pökségek alapjának" neveztetett, csak 1853. évi február 
hó 6-án kelt cs. és kir. kultuszminiszteri rendelettel ol-
vasztatott be a vallásalapba. ( „ Vezér okmányok" 86. lapján.) 

Az idézett legfelsőbb rendeletek ezen alap segélyezé-
sére a megszabályozott érsekségek és püspökségek fölös 
jövedelmeit, továbbá a káptalanokat és a világi főpapság 
kezén levő apátságokat és prépostságokat kötelezte : de 
nem kötelezte a szerzetes tanitórendeket, a mint ez a több -
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ször idézett „Irományok" 69—70. lapján feltalálható 
„Kimutatásiból is tisztán látható, hol a szerzetes tanitó-
rendek javadalmai nem fordulnak elő a papnöveldei alap-
hoz való hozzájárulásra kötelezettek sorában ; valamint 
nem említtetik a tanitórendekuek ilynemű kötelezettsége 
sem a benczések, premontreiek és czisztercziták 1802. 
évi visszaállító oklevelében, sem pedig a kegyes tanitó-
rendnek 1807. évi adománylevelében. 

S hogyf miért nem köteleztettek a tanitórendek ezen 
alaphoz való hozzájárulásra, annak természetes magyará-
zatát adja azon körülmény, hogy a tanitórendek tisztán 
saját vagyonukból tartoznak gondoskodni ugy papnövendé-
keik neveléséről és kiképeztetéséről, valamint az elaggott 
rendtagok ellátásáról is, mint ezt az 1802. évi visszaállító 
oklevél 3. pontja ekként rendeli : „Tenebitur . . . eum 
religiosorum alere numerum, qui tarn cultui divino cum 
decore perficiendo, . . . . quam et animarum curae in 
propriis bonis et gymnasialis juventutis institutioni . . . 
sufficiet." 

Ugyanezen megokolással él a magyarországi es. és 
kir. főkormányzóság is 1858. évi február 3-án 502. sz. a. 
kelt azon iratában, melyben O Felségének 1857. évi no-
vember 6-án kelt és az egyházi javadalmak részéről való 
segélyezéseket eltörlő legfelsőbb elhatározását leközli 
(„ Vezérokmányok" 88. lapján), s mely szerint a szerzetes-
rendek nem járultak sem a papnöveldei alaphoz, sem 
pedig az eddigi hozzájárulás megváltására a világi főpap-
ság részéről felajánlott három millió forinthoz, mivel „a 
szerzetesrendek maguk gondoskodnak papnövendékeik ki-
képeztetéséről." 

Az általunk képviselt tanitórendek tehát sohasem 
tartoztak a papnöveldék czimén a vallásalapnak adózni. 

A lelkészek segélyezésére szánt pénztárnak (cassa 
parochorum) kezdetét II. Ferdinánd királynak 1625. évi 
deczember 11-én kelt azon kiváltságlevelében találjuk, 
melylyel az egyházi nagyjavadalmasoknak, ingó vagyo-
nukra vonatkozólag, a végrendelkezés jogát megadta, 
azon kötelezettséggel, hogy hagyatékuknak egy része 
szük anyagi körülmények közt lévő parochiák segélyezé-
sére fordittassék („ Vezérokmányok" 1. lapján).. 

Nyilvánvaló, hogy ezen parancs a szerzetes egyházi 
javadalmasokra nem vonatkozik, egyszerűen azon okból, 
mert a szerzetes javadalmasok egyáltalán nem birnak 
végrendelkezési joggal. Az emiitett kötelezettség tehát 
csak a világi főpapságra vonatkozik. 

Nem kötelezik a szerzetesrendeket a cassa parocho-
rumba való fizetésre azon királyi rendeletek sem, melyek 
később erre vonatkozólag kiadattak, nevezetesen III. Fer-
dinándnak 1650. évi augusztus 6-án, I. Lipótnak 1675. 
decz. 29-én és 1677. évi julius 30-án, valamint III. Ká-
rolynak 1733. évi márczius 7-én kelt rendeletei. („ Vezér-
okmányok" 1 — 12. lapjain.) 

Tüzetes intézkedéseket tartalmaz Mária Terézia ki-
rálynőnek 1769. évi szept. 9-én kiadott rendelete, mely 
mig egyrészt az érsekeket, püspököket és a világi papság 
nagyjavadalmasait arra kötelezi, hogy évi jövedelmök tiz 
százalékával a cassa parochorumot segélyezzék : addig 
másrészt rendeli, hogy a birtokos szerzetesrendek ezen fize 
téstöl menték maradjanak, azon okból, mivel nekik úgyis 

kötelességök saját plébániáikat dotálni. Meghagyja továbbá 
a birtokos szerzetesrendeknek, hogy saját birtokaikon ne 
csak kellően dotálják a plébániákat, hanem a szükséghez 
képest uj plébániákat is állítsanak. („Vezérokmányok* 18. 
lapján.) 

Ugyanily világos intézkedéseket tartalmaznak a 
helytartótanácsnak 1772. évi szeptember 17-én és 1774. 
évi szept. 5-én kelt következő rendelkezései : „Ecclesiastici 
videlicet et Religiosi, velut jure patronatus gaudentes, et 
ad eassam parochorum nihil contribuentes, parochis in 
bonis suis existentibus . . . subvenire, et . . . congruae 
defectum ex propriis reditibus supplere . . . tenentur, in 
quantum vero in iisdem bonis no varum parochiarum in-
stituendarum necessitas esset, has etiam erigere, et per-
inde congrue dotare . . . debeant", mint ezt a „Néhány 
szó a kongrua-ügyhözu czimü munka szerzője a 38. lapon 
idézi. 

Ugyancsak Mária Terézia királynő 1780. évi junius 
2-án kelt rendeletének 4. pontjában újból meghagyja, 
hogy a szerzetesrendek a cassa parochorumba való fizetés-
től mentek maradjanak, oly kikötéssel, hogy kötelesek 
saját birtokaikon a plébániákról, templomokról és elemi 
iskolákról gondoskodni („Vezér okmány ok* 24. lapján.) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 17. Apponyi Albert gróf állásfogla-

lása. II. — 
Apponyi Albert gróf a kormány valláspolitikai tvjavas-

lataival szemben való,állásfoglalásával, ugy ami az állásfoglalás 
előzményeit és körülményeit, mint annak módját illeti, is-
mét megmutatta, hogy Magyarországban nálánál hatalmasabb 
elméjű államférfiú nincs. Ellenfeleivel, kik furfangosak és 
erőszakosak, nem küzd, hanem játszik. 

Ország-világ látja, hogy a kormány tvjavaslata, külö-
nösen a polgári házasságról szóló, de a többi is, nem 
egyebek mint túlliczitálások Apponyi Albert gróf „szabad-
elvüségére". Nos, Apponyinak van annyi lelki ereje, hogy 
az uraknak nem teszi meg a kivánt szolgálatot: sem túl nem 
hezitálja őket könnyelmű eljárásukban, sem könnyelmű eljá-
rásuk szekerének tolására le nem alacsonyodik, hanem, az 
adott nehéz körülmények között, midőn a szabadelvüség 
mámorában csaknem az egész képviselőház kész egy dok-
trinér álláspont miatt neki menni s neki vonszolni az or-
szágot a tűznek, ő bátran megkezdi a „szabadelvüségben" 
való minuendo hezitálást. S az ebben rejlő megsemmisítő 
gúny ellenfeleinek csatarendjébe mint szétrobbontó dynamit 
csapott le, melynek hatásait majd csak később lehet össze-
számítani és megítélni. 

A vezérállamférfiu önállóságának és méltóságának érzete 
nyilatkozik meg akkor is, midőn Apponyi Albert gróf az orszá-
got lángba borító kormánynyal való működés feltevését vissza-
utasítja: „A passzív engedelmesség kötelességét, a mások 
által kieszelt keresztülviteli módozatokkal szemben, úgymond^ 
nemcsak el nem ismerem, hanem azt felelősségem és köteles-
ségem érzetével egyenes ellentétben állónak tartom". (Febr. 10.) 

Apponyi Albert gróf állásfoglalásában általában két 
momentumot, mintegy két részt kell megkülönböztetni. Neki az 
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a szokása, hogy a puskaport nem messze távolban mutatkozó 
ellenséggel szemben pufogtatja el a levegőben, hanem akkor 
argumentál és részletez logikájának és magas felfogásának 
fegyverével, mikor lőtávolba jött az ellenfél s minden golyója 
talál. Ehhez a szokáshoz hiven, most is a látóhatáron mu-
tatkozó kontroverz kérdések valamennyiével szemben általános 
vonásokban ismétli évek óta vallott programmját, a melynek 
lényege, saját szavai szerint, ez: 

„Először az egyházpolitikai akcziót két részre osztan-
dónak véltem. Az első része lett volna (ha ő volna a kor-
mányon) palliativ gyógyitása az úgynevezett elkeresztelési 
rendeletből származó bajoknak és izgalmaknak. Mert azon 
nézetben voltam és vagyok ma is, hogy a gyökeres refor-
mot magára az izgalomra, a feldúlt talajra ráépiteni czélsze-
rüen és helyesen nem lehet. (Élénk helyeslés). 

A pallativ eszközök állottak volna egyszerűen a törvé-
nyes statusquo érvényesítésében, de oly módon, amely senkire 
lelkiismereti kényszert nem ró, tudniillik az 1868 : LIII. 
törvényczikk fentartásában és végrehajtásában, de anélkül, 
hogy erre igénybe vétetett volna éppen azon lelkészek köz-
reműködése, akiknek ez vallási meggyőződésével ellenkezik. 
Hogy erre mód van, azt mások is, én is az országházban 
és azon kivül kifejtettük. 

A gyökeres reform czéljául azt tűztem ki, hogy ha-
sonló összeütközések keletkezhetésének jövőre elejét kell 
venni, és pedig abban az irányban, hogy az állami és 
egyházi hatáskörök lehetőleg elkülönittessenek és igy a 
súrlódásoknak alkalma eltávolittassék. Azon vezéreszmékként, 
a melyeknek megvalósitásából állott volna ez a reform, a 
következőket jelöltem meg: a vallásszabadság megalkotását, 
és — akár annak keretén belül, akár külön törvényben, az 
mindegy, — az izraeliták egyenjogositásának befejezését a 
reczepczióval ; a katholikus autonomia létrehozatalát, a pro-
testáns egyházak vagyoni helyzetének gyökeres feljavítását 
az 1848 : XX. törvényczikkben az ország által elvállalt 
obligó alapján; az egységes házassági jognak megalkotását 
egységes állami bíráskodással, a mi a polgári házassag 
valamely formájának elfogadását és létesítését szükségessé 
teszi, és azután, ha ily módon az országban létező oszlopos 
hitfelekezetek közti hatalmi egyensúlynak minden tényezője 
helyreállíttatott, az 1868 : Lili. törvényczilcknek módosítá-
sát abban az irányban, hogy a vegyes házasságokból szár-
mazó gyermekeknek vallására nézve a szülők szabad ren-
delkezési joga biztosittassék. 

Ez volt az a kép, amelyet az ország elé rajzoltam. 
Az állami anyakönyvezés kérdése, mint szerintem Rem is 
egyházpolitikai kérdés, emellett csak annyiban érintetett, 
amennyiben én természetszerűnek, nem is vitathatónak 
ismertem el és nyilvánítottam azt, hogy az anyakönyvezés, 
mint a polgárok jogviszonyainak evidencziában tartása, ál-
lami feladatot képez és hogy az államnak azt a maga ke-
zébe kell venni akkor, amidőn a közigazgatási organizmus 
akként lesz berendezve, hogy ezt a funkcziót tisztességesen 
elvégezhesse. 
f . Ebből állott az a kép, amelyet az ország elé rajzol-
tam több alkalommal." 

íme, világosan kitűnik ebből, hogy Apponyinak czélja 
— gyökeresen orvosolni az 1868. LIII. t.-czikkből fakadt 
bajokat a termeszti erkölcsi törvény alapjára való visszaté-

rés által. Evvel az álláspontjával uralkodik ő a szabadéi,ü-
ség lázában szenvedő képviselőház felett. 

Napirenden a „reformok" közül jelenleg csakis a köte-
lező polgári házasságról szóló radikális tvjavaslat van. Nos, 
ezzel Apponyi Albert gróf is már részletesen és mondhatni 
ennek a tvjavaslatnak sorsára nézve végzetesen végez. Meg-
semmisítő esemény államférfiúi belátásukra tehát tekintélyökre 
nézve azoknak, kik a radikális kötelező polgári házasságot 
erőszakolják, az, hogy Apponyi bebizonyította, sőt, kézzel-
foghatóvá tette, hogy hiszen Ők egy doktrína kedvéért készek 
tönkre tenni a népet, -a társadalmat, Magyarországot. 

És Apponyi elméjének hatalma abban nyilvánult ezúttal 
is, hogy megjelölte a pontot, a mely körül a csatát a pol-
gári házasságért vivni és eldönteni fogják. És ez a pont — a 
radikális kötelező polgári házasság erkölcstelensége, orszá-
gunk erkölcsei részéről való befogadhatatlansága. Apponyi 
február 10-iki beszédének ide vonatkozó része ez: 

„Minden országban, a hol a kötelező polgári házasság 
behozatott, egy bizonyos aggódó érdeklődéssel néznek arra, 
vájjon azért a társadalom fentartotta-e az egyházi házasság 
kötés szokását. Maga az a jelentés is, a melyet az igaz-
ságügyi bizottság a képviselőházhoz benyújtott, és amelyet 
hivatalosan ugyan nem, de a lapokból ismerünk, kiemeli azt, 
hogy az állam szempontjából igen kívánatos, hogy az egy-
házak a házasság erkölcsi megszilárdulására eddig gyako-
rolt befolyásukat ezentúl is érvényesíthessék, szóval, hogy 
az egyházi kötés szokása meg ne szűnjék. Meri-e azt valaki 
teljes biztonsággal állítani, hogy az ezzel ellenkező és 
senki által kívánatosnak nem tartott fejlődés be nem fog 
állani? Hivatkoznak idegen országok példájára. De először 
is ezeknek az idegen országoknak a példája nem annyira 
fényes és nem annyira megnyugtató, mint azt állítani szok-
ták. Igy Svájcz két kantonjából a statisztikai adatokat e 
tekintetben ismerem. Az egyikben tizenkilencz, a másikban 
tizennégy perczentre megy azoknak a házasságoknak a 
száma, amelyeknél az egyházi kötést mellőzik s pusztán a 
polgári kötéssel megelégszenek. 

Tagadhatatlan, tisztelt értekezlet, hogy népünk nagy 
részénél meg van a hajlandóság egy bizonyos frivol felfo-
gásra, ugy hogy kicsiny okok, teszem azt, a költség kí-
mélése, vagy a lelkészszel beállott rossz viszony elegendő 
lehet arra, hogy éppen a köznépnél nagy mértékben álljon 
elő az egyházi házasságkötés elhanyagolása. (Igaz! Ugy 
van !) Erre azt mondhatja valaki : bánom is én, fog menni 
egyházilag házasságot kötni, aki akar, nem fog menni, aki 
nem akar. Ez lehet igen következetes és logikus doktrinér 
álláspont; de legmélyebb meggyőződésem szerint gyakor-
lati magyar államférfinak és különösen gyakorlati magyar 
államférfinak álláspontja nem lehet. (Zajos helyeslés.) 

Én igen nagy kalamitásnak tartanám népünkre nézve 
azt, hogyha az egyházi házasságkötésnek nellőzése nagyobb 
mérveket öltene. Nagy kalamitásnak tartanám először azért, 
mert a házassági köteléknek nimbusza ezáltal feltétlenül 
szenvedne és a családok moralitása alább szállana ; de nagy 
kalamitásnak tartanám másodszor azért is, mert a nép ez-
által elvesztené összefüggését azzal az egyetlen erköcsi 
bázissal, mely ránézve gyakorlatilag képezheti az összefüg-
gést az egyházi élettel. 

Poroszországban nagyon gyakorlatilag foglalkoznak e 
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kérdéssel és csak a mult években tettek egy intézkedést, 
melyet én a kötelező polgári házasság behozatalának egyik 
mellőzhetetlen előfeltétele ül tekintek, tudniillik az egyházi 
házasságkötés ingyenességét dekretálták egyházi törvénynyel 
a porosz evangelikus egyház körében és ennek alapján, hogy 
ez keresztülvihető legyen, a lelkésznek az elveszett stóláért 
kárpótlást adtak, melyet első sorban a községre vetettek ki, 
melyhez azonban a porosz állam csupán az evangelikus 
egyházra nézve 1.750,000 márkával járul hozzá. Most tár-
gyalások folynak a poroszországi katholikus egyházi fakto-
rokkal, hogy az állam részéről ehhez hasonló kárpótlásban 
részesüljenek a katholikus lelkészek is, a melyhez való igényük 
elvileg el van ismerve. 

De nem megyek bele bővebben ennek fejtegetésébe. 
Szükségesnek tartottam azonban rámutatni e veszélyre, mely 
nagyon megfontolandó. Csak két tételt állitok fel. Kicsiny 
dolog-e, a magyar nemzet erkölcsi erejének szempontjából 
közömbös-e, hogyha népünk soraiban az egyházi házasság-
kötés mellőzése szokássá válnék? Aki erre azt mondja, hogy 
ez mindegy, annak meggyőződését én nem osztom. (Élénk 
helyeslés.) A másik tétel az : kicsoda nyújt biztosítékot 
arra, hogy ez nem fog beállani ? Erre azt a választ hallom, 
hogy valószínűleg nem. De mikor az erkölcsi veszélylyel 
állunk szemben, amely egészen specialiter ezen országnak 
valamennyi fajai között legnagyobb mérvben a magyar faj-
nál állhat elő, akkor én lelkiismeretemben a valószínűségben 
és a talán-ban megnyugvást lelni nem tudok." 

Budapest, febr 16. Tanuljunk a horvátoktól okos és 
előrelátó valláspolitikát! — 

Mikor boldogult Trefort minisztert az Irányi Dániel 
által évek hosszú során át ismételt inditványnyal a 
„vallásszabadság" kimondása iránt zaklatták, a volt kul-
tuszminiszter, ki igen ügyes volt a zsákutczák kikerülé-
sében, rendesen azt felelte a vallásszabadság ideologus, 
doktrinér követelőinek, hogy hiszen a vallásszabadság 
kimondására nincsen szükség, mert Magyarországban min-
denki hihet a mi neki tetszik, azért senki sem vonja őt 
felelősségre. A boldogult kultuszminiszternek igaza volt. 
Csakhogy a polgárok vallásos hitével való állami nem-
törődésnek az a szomorú következménye lett, hogy a 
vallástalanság nagyon felburjánzott s a különféle szekták 
nagyon felszaporodtak hazánkban, ugy hogy most már 
Horvátország is kezdi, különösen a protestantizmus révén 
odakerült nazarénusok és baptisták egyre nagyobb vallási 
dissolutióra vezető elszaporodását és annak következmé-
nyeit érezni. 

Mit tesz a horvát kormány evvel szemben ? 
Nem követi a magyar kormány „magyaros" nem-

törődését a vallási dissolutióval, hanem erélyes intézke-
dést tesz a horvát nép katholikíis hitegységének lehető 
megvédésére és buzdítására. 

A „Hazánk" czimü lap a következő tudósítást hozta 
„A horvát kormány és a nazarénusok" czime alatt, melyet 
egész terjedelmében átveszünk, mint mintáját a „bevett," 
Horvátországban uralkodó kath. valláshoz való ragasz-
kodásnak : 

„A Horvátországban, különösen a Szerémségben 
ágen elterjedt nazarén és baptista szekták ügyeinek ren-

dezése tárgyában a horvát országos kormány vallás- és 
közoktatásügyi osztálya szabályrendeletet adott ki, hatá-
lyon kivül helyezvén a Horvát-Szlavonországokban, tudni-
illik a volt határőrvidéken s a polgári részekben eddig 
érvényben volt különböző rendeleteket és határozmá-
nyokat. 

E szabályrendelet szerint a „nazarénusok", „Krisztus 
vallásának követői", „újhitűek", vagy „János testvérek", 
valamint a „baptista" és „keresztelt keresztények vallása" 
elnevezés alatt előforduló szekták a törvényesen elismert 
felekezetek közé nem számithatók. 

E szekták követői azonban nem kényszeríthetők 
valamely elismert vallásfelekezet vallási fényeinek gya-
korlására s egyházközségek alakítása tekintetében reájuk 
a társulásról szóló 1875. évi január 14-én kelt törvény 
határozmányai alkalmazandók. 

A nazarénus vagy baptista vallás tanai szerint kötött 
házasságok jogilag érvényteleneknek, az ily házasságok-
ból származott gyermekek törvényteleneknek tekintendők 
s azok házasságai a kik a házasság megkötése után lép-
tek át e szekták valamelyikébe, valamint az ily házas-
ságokból folyó következmények mindig annak a vallás-
nak a tanai szerint itélendők meg, a melyhez a házas-
társak a házasság megkötése alkalmával tartoztak. 

A nazarénus és baptistaszekták követőinek körében 
előfordult születésekről, halálozásokról és házasságkötésekről 
a járási hatóságok anyakönyveket tartoznak vezetni. Az ily 
házasságok mindazáltal ezzel a bejegyzéssel nem nyernek tör-
vényes jelleget, mert az anyakönyvek csakis erkölcsrendőri 
czélból vezettetnek. 

A járási hatóságok főnökni tartoznak a születési 
és halálozási anyakönyvekből kivonatokat küldeni ama 
törvényesen elismert vallásfelekezet anyakönyvvezetőjének, 
a melyhez az illető egyén valamely vallási cselekmény 
(keresztelés, körülmetélés, áttérés), következtében, avagy 
a szülők eredeti vallása szerint tartoznék. 

Mind a három anyakönyv minden év végével máso-
latban felterjesztendő a kir. megyei hatósághoz, illetve a 
horvát országos kormányhoz. 

A nazarénusok és baptisták szektáihoz tartozó egyé-
nek tartoznak eredeti vallásfelekezetük összes terheit 
szintén viselni, tartoznak párbért, plebániaadót fizetni, sőt 
a templomépítés költségeihez való hozzájárulás terhe alól 
sincsenek felmentve. 

E szekták tagjai gyermekeiket ép ugy kötelesek 
iskoláztatni, mint az elismert vallásfelekezetek tagjai, s 
halottaikat az illető község temetőjének abban a részében 
temetendők el, amely a keresztség felvétele előtt elhunyt 
gyermekek számára rendeltetett." 

Kalocsai főegyházmegye, febr. 10. Uj katholikus 
körök. — 

Zentán Kath. Kör van alakulóban. Folyó hó 2-án 
adta ki erre szóló lelkes felhívását az előértekezlet meg-
bízottja. A magyar város 20 ezer katholikus lakója meg-
értette a budapesti nagygyűlés bölcs intelmét s foganato-
sítani siet annak határozatait, még pedig a felhívásban 
érintett tervezet szerint oly alapon, hogy sikere felől 
kételkedni nem lehet. Tagja lehet a kath. körnek bármily 
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társadalmi állású kath. polgár, tehát közelebb hozza a 
kaszinó közönségét a polgári és gazda körök elemeivel. 
1848 óta mindenki demokratának mondja magát, pedig 
csak a választások ünnepnapjain tudunk azzá lenni mind-
nyájan. A legszentebb érdek, a vallásközösség révén 
összegyűjtött polgárok körében hétköznapon is lesz alka-
lom megmutatni, ki a demokrata. — A kat. körből ki 
lesz zárva minden politika, mert csak Istentől adott és 
országosan szentesitett jogaik megismerése, őrzése, ápo-
lása lesz czéljok a katholikus polgároknak. — Az évi 
tagsági dij csak egy forint, pártoló tagok részéről egy 
korona, alapitó tagok részéről egyszer mindenkorra 10 
forint. 

Egyházmegyénkben a budapesti nagygyűlés óta 
ezzel a második kath. kör létesült. Pár héttel előbb már 
Adán ünnepelték az ottani kath. kör megalakulását, mely 
már is rendkivül népes és biztos virágzásnak reményét 
nyújtja a lelkes vezetés. Udvezlet a két tiszamenti magyar 
városnak ! K. N. 

KATH. KÖZTEVÉRENTSÉG. 
Felhívás 

a katholikus tudósok III. nemzetközi kongresszusában 
való részvételre. 

A katholikus tudományosságra kiválóan fontos a 
normandiai katholikusok által Rouenban 1885-ben tartott 
nagygyűlésnek az a határozata, mely által katholikus 
tudósok nemzetközi kongresszusának egybehívására bizott-
ságot nevezett ki. Ugyanis ennek a határozatnak köszön-
hető az a fényesen sikerült két kongresszus, mely „Ka-
tholikusok nemzetközi tudományos kongresszusa— Congres 
scientifique international des catholiques" név alatt 1888. 
április 8—13-án és 1891. április 1—6-án Párisban tar-
tatott. 

Az ily kongresszusok czéljául tüzetett, egyesíteni a 
katholikus tudósok törekvéseit a bölcselet-, a természet-, 
történet-, jog és összehasonlító vallástudomány, szóval a 
hittudomány kivételével minden tudomány azon főbb kér-
dései körül, melyek a keresztény és spiritualista elméket 
érdeklik ; jelezni e kérdésekben a tudomány jelenlegi 
állását s ösztönt adni és ujabb módot szolgáltatni arra, 
hogy a kérdéseket a keresztény tudósok minél nagyobb 
buzgósággal fejtegessék. 

Az eszme oly nagyszerű és meglepő, az anyaszent-
egyház általános jellegével annyira megegyező s a jelen 
korban oly sokat igérő, szükséges : hogy győzelme felől 
kétség pillanatra sem lehetett. 

Valóban nagyszerű eszme : hithű keresztényeket a 
tudományos törekvésekben egyesülve látni s igy gyakor-
latilag megmutatni, hogy a keresztény katholikus hit 
nemcsak nem ellensége a tudománynak, nemcsak nem 
ignorálja azt, hanem ápolására hatalmasan ösztönöz ; a tu-
domány pedig nemcsak nem ellensége a keresztény hit-
nek, hanem inkább a hit tételeit pontról-pontra megerő-
síti, a meggyőződést pedig ápolja. Továbbá az anyaszent-
egyház általános jellegével mi sem megegyezőbb, mint 
hogy azok, a kik a hitben eltérést nem ismernek, a tu-
dományos törekvésekben is egy sziv, egy lélek legyenek, 

hogy igy amit külön-külön lasabban, tökéletlenebbül s 
csak sok félreértés után érnének el, egyesült erővel sok-
kal könnyebben, gyorsabban, tökéletesebben és lélek-
emelő egyetértésben érjék el. Ami pedig az ily kon-
gresszus hasznát és szükségességét illeti, valóban oly kö-
zönséges, a tudomány részéről vádat emelni a katholikus 
hit és egyház ellen, hogy ezzel szemben immár kiáltó 
szükséggé vált a katholikusoknak, mint ilyeneknek és 
mint tudósoknak, minél nyíltabb szereplése, minél hango-
sabb nyilatkozata. A világi szaktudósok látják ebből, 
hogy ime, közülünk számosan, kik velünk egy niveau-n 
állnak, keresztény meggyőződésüket legkevésbbé sem ta-
lálják megsértve a tudomány tételei által; továbbá lát-
ják a világi tudósok, hogy az egyháziak, kik a katholikus 
hit hivatásszerű képviselői és hirdetői, e meggyőződésök 
mellett a tudományt nemcsak kedvvel ápolják, hanem 
egyúttal oly sikerrel, hogy bárkivel versenyre kelhetnek; 
végre a keresztény hivők látják, hogy hitsorsosaik, egy-
háziak, mint világiak, a tudományosság legszebb babér-
jával ékeskednek, miből meggyőződésükben tápot és meg-
nyugvást merítenek, a hitetlenekkel szemben pedig vértet 
kapnak, mivel védekezhetnek. 

Nem más ez eszme, mint egyik gyakorlati bizonyí-
téka a kinyilatkoztatás és az ész, a hit és a tudomány közt 
levő viszonynak. És ha korunkban a vatikáni zsinat szük-
ségesnek látta elméletileg kifejteni a jelzett viszonyt, 
amennyiben a kettőnek nem szabad s valóban nem is 
lehet ellenkeznie, sőt a valódi tudomány a hitet szüli és 
ápolja, a hit pedig a valódi tudományt tökéletesiti, gazda-
gítja: akkor e korban gyakorlatilag is kifejezést kell 
adni ez igazságnak. Ezt czélozzák ő szentsége, dicsősé-
gesen uralkodó XIII. LEO nagy pápának intézkedései is, 
melyek a különböző tudományágak ápolására és helyes 
kezelésére serkentenek. Ezt czélozza és el is éri a katho-
likus tudósok kongresszusa is, ha a katholikusok részé-
ről oly pártolásban részesül, amilyent megérdemel. 

A Párisban tartott első és második kongresszusok*) 
a benyújtott nagyszámú és alapos dolgozatokkal, a komoly 
és élénk eszmecserékkel, a résztvevők nagy számával s a 
kiadott nagyon értékes emlékkönyvekkel, valóban fényes 
bizonyságai voltak a hit és a tudomány harmóniájának 
s a katholikus tudományosságnak. 

Örömmel emiitjük fel, hogy Magyarország katholi-
kusai az eddigi két kongresszuson igen nagy számban 
vettek részt olykép, hogy a kongresszust aláírásukkal és 
anyagi hozzájárulással támogatták. Alapos a remény, 
hogy a III. kongresszusra, mely a folyó évben, 1894. 
szemptember 4—7-ig Brüsszelben (Bruxelles) Belgium-
ban fog tartatni, miután számosan fognak jelentkezni. 

A kongresszus szabályzata kétféle tagokat külön-
böztet meg : rendes és pártoló tagokat. Rendes (működő) 
tag mindaz, a ki 10 frankot (5 forintot) fizet, akár ad 
be dolgozatot, akár nem. Pártoló (adakozó) tag pedig az, 

*) Aki az első és a második kongresszus lefolyásáról bővebb 
felvilágositást kiván szerezni, olvassa el a következő közleménye-
ket : Bölcseleti Folyóirat 1886 : 440. és 441. old., 1887 : 112., 345 és 
köv. old. 1888: 123. s köv. 283. s köv. old. 1889: 171. s köv. 
1890: 149. és 713. s köv. old. 1891: 205. s köv. 389—436. 711. 
Továbbá : Katholikus Szemle, 1888: 306—335. 1891. 
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aki tetszés szerinti összeggel járul a kongresszus czél-
jainak elomozditásához. 

A rendes (működő) tag jelen lehet a kongresszus 
minden ülésén ; megkapja a kongresszus emlékkönyvének 
egy példányát; továbbá a szervező bizottság minden 
közleményét : közleveleket, időszaki értesitést (bulletin 
périodique) stb. 

A pártoló (adakozó) tagok az összes ülésekre hiva-
talosak. Amely akadozó tag legalább 20 frankot (10 
frtot) fizet, szintén megkapja az emlékkönyvet, ha kéri. 

Nők adakozó tagok lehetnek. 
A működő tag, ha 10 franknál többet fizet, működő 

tagsági jegyén kivül még adakozó tagsági jegyet is kap. 
Akik dolgozatot akarnak benyújtani, minél előbb, 

de legkésőbb május 31-ig küldjék azt be ily czimre : M. 
André üumont, professeur à l'Université catholique, 
Louvain (Löwen). A dolgozat franczia vagy latin nyelven, 
vagy magyar vagy német nyelven is lehet irva, mert az 
előkészítő bizottság a nem franczia és nem latin nyel-
vekre nézve ezúttal fordítókról is gondoskodott. Szerfölött 
óhajtandó, hogy Magyarország, mely az előbbi kongresz-
szusokon igen sok fizető tag által volt képviselve, de az 
első kongresszusra csak egy, a másodikra négy felolvasót 
szolgáltatott, a harmadikon minél több dolgozattal szere-
peljen. 

A rendes és pártoló tagok jelentkezzenek haladék 
nélkül. — Jelentkezzenek pedig a következőknél : M. 
André Dumont, professeur à l'université catholique, Lou-
vain ; M. Ernest Pasquier, professeur à l'université catho-
lique. Louvain, rue Marie-Thérése, 22. ; gróf Zichy Nán-
dor, az aranygyapjas-rend vitéze, ő felsége v. b. titkos 
"tanácsosa, Budapest, Verbőczy-utcza 23. ; dr Steiner 
Fülöp, megyés püspök Székesfehérvár; dr Kisfaludy Á. 
Béla prépost, egyetemi ny. r. tanár. Budapest, Királyi-
Pál-utcza 13. ; dr Breznay Béla, ő szentsége t. kamarása, 
érd. rektor magnificus. Budapest Bajza-utcza 14. ; dr 
Fischer-Colbrie Ágost, cs. és kir. udvari káplán, az 
Augustineum tanúim, igazgatója, Bécs, Augustiner-strasse 
7. ; dr Kiss János a Szent-István-Társulat igazgatója, 
Budapest, IV. Királyi-Pál-utcza 13. Legjobb a magyar 
megbízottak valamelyikénél jelentkezni, mert ők a neve-
ket pontosabban írják, az összes jelentkezők névsorát 
•együtt tartják s igy a kongresszusnak határozott felvilá-
gosítást nyújthatnak a magyarországiak részvételének 
mértékéről. A magyar megbízottak akármelyikéhez érke-
zett tagsági dijakat a „Magyar Állam "-ban dr Kiss János 
nyugtatványozza. 

Hogy pedig az eredmény annál szebb és örvendete-
sebb legyen, tanácsos és szükséges, hogy városokban és 
kerületekben egyesek vegyék az ügyet kezökbe s gyűjt-
senek tagokat, kiket ezután valamelyik magyarországi 
szervezőnek bejelentenek. 

Adja a jó Isten, hogy Magyarország katholikusai e 
fontos ügy sikeressé tételére ezúttal is minél nagyobb 
számban közreműködjenek. 

Budapest, 1894. febr. 10. 
Gróf Zichy Nándor. Dr Steiner Fülöp. 
Dr Breznay Béla. Dr Kisfaludy Á. Béla. 

Dr Fischer Colbrie jogost. Dr Bognár István. 
Dr Kiss János. 

IRODALOM. 
Pázmány P. összes müvei kiadásának ügyében. 

Minthogy Pázmány P. összes művei latin sorozatának 
első kötete e napokban sajtó alól kikerül és a megren-
delőknek haladéktalanul szét fog küldetni, azok az i. t. 
megrendelők, kik a megrendelés ideje óta lakást változtat-
tak, ezennel felhivatnak, hogy uj lakóhelyöket, nehogy 
a mű szétküldésében fennakadás álljon be, alulirt hivatalnál 
mielőbb bejelenteni szíveskedjenek. 

Pázmány összes művei kiadásának akár latin, akár 
magyar sorozatára, akár mind a kettőre együttesen, megren-
deléseket bármikor elfogad 

Budapesten, 1894. febr. 17. 

a budapesti kir. magyar tudomány-egyetem 
hittudományi karának 

dékáni hivatala. 

+ Az evangelista munkája. (II. Tim. 4, 5.) Tél-
dákkal fűszerezett dogmatikus egyházi beszédek. Irta Sullay 
Rezső esztergom-főmegyei áldozár és spácai plébános. I. 
köt. II. rész. Húsvéti ünnepkör. Az egyházmegyei ható-
ság jóváhagyásával. Esztergom, 1894. Nagy 8-r. 195 1. 
Ára 1 frt 20 kr. 

Egyházszónoklati magyar irodalmunknak e terméke 
több tekintetben ajánlatos. A czim valóban sikerülten van 
véve sz. Pál apostol leveléből, hol Timótheusnak azt 
mondja: „opus fac evangelistae". Olvasmánynak is élve-
zetesek, hallgatóság előtt pedig felhasználva lelki okulást 
és épülést teremnek okvetetlenül szerzőnek egyszerűen és 
világosan, magvasan és fensőbb kenetességgel kidolgozott 
beszédei. 

= „Kézikönyv a jegyesek előkészítésére és 
házasok számára." Irta Haugg Leo, plébános. — E 
könyvecske, melyben ugy a jegyesek, mint a hitvestár-
sak részére a legszükségesebb tudnivalók röviden egybe 
vannak foglalva s melyet a lelkészek a jegyesek oktatá-
sánál tanítási alapul használhatnak, nagy szolgálatot tehet 
a polgári házasság idétlen eszméjének ellensúlyozására. 
Tömeges megrendelés reményében leszállított ára: 40 kr. 
(Etiam erga 1. sacr.) Megrendelhető a „Pázmány-sajtó" 
czimén Szatmáron. Haugg Leo, plébános. 

— Irodalmi értesítés. Van szerencsém a t. közön-
ségnek tudomására hozni, miszerint „Lelki Ibolyák' cz. 
oktató imakönyv többek óhajtására fűzött példányban is 
meg fog jelenni. A közönséges kiadás 50 kr, a díszesebb 
80 kr, vagy megtelelő számú intentio. Kelt Veszprém, 
1894. febr. 5. Kiss Arisztid, ferenczrendi áldozár, magyar 
hitszónok. 

— Jelentés. Teljes tisztelettel értesítem a főt. pap-
ságot, hogy „Ujabb Egyházi Beszédek" czimü 43 ivre 
terjedő müvem a három forint készpénz mellett, tizenkét 
intentióra is még mindig megrendelhető. Jelen viszo-
nyaim között, miután a plébániaiak leégése által anyagi-
lag majdnem egészen tönkrementem, a jószivü megren-
delők egyúttal irgalmasságot is gyakorolnak. Horgos, 
1894. február 4. 

Pákolicz János plébános. 
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— „Munkálatok", kiadja a szatmári növendékpap-
ság Szent Alajos társulata, oktató és gyönyörködtető 
tartalommal ; különösen gyakorlati és korszerű kérdések-
kel foglalkozó értekezések és tanulságos elbeszélések ké-
pezik a csinosan kiállitott mű tartalmát. Ara 50 krajczár. 
Kapható Szatmárit a „Pázmány-sajtó"-ban. 

V E G Y E S E K . 
*** Errare humánum est. Világhirü orvos volt 

életében dr Billroth, de abban igen rossz diagnosist 
csinált a szellemi és erkölcsi világrend bajaira nézve, 
mikor Pávay-Vajna Gábor dr pozsonyi főorvos és köz-
egészségügyi tanácsoshoz irt levelében, melyet a napi 
lapok tegnapelőtt közöltek, azt állitja, hogy „a régi 
Universitas literarum a négy fakultásával immár törté-
neti fantom." Miért? Csodálatos naivsággal megvallja a 
test orvosa a szellemiek terén való járatlanságának az 
okát, midőn Yajna drhoz azt a kérdést intézi : „Kartárs 
úr, vájjon törődött-e ön mint orvosnövendék a többi fa-
kultások előadásaival ?" Ez volt a baj. A mit nem tanul-
nulmányoztunk, azt bizony nem ismerjük, nem létezőnek 
vesszük igen könnyen és fantómnak tartjuk. A szellemi 
tudományszakok ignorálása nem jogczim azok kizárására, 
hanem csak szegénységi bizonyítvány az ignorans részé-
ről magának kiállítva. Egyébiránt Billroth lelke egész 
dispositiójának nyitjára is rámutatott a következő félszeg 
indítványával: »Ideje volna eltérni a négy fakultásos 
egyetem régi formájáról és a három karral biró egyete-
mektől (Zágráb, Csernovitz, Lemberg) is eltérőleg — 
végre oly egyetemet alapítani, melynek CSUpán természet-
tudományi és orvosi fakultásai lennének." Igy csak egy 
anyanyelvű positivista beszélhet. Sí facuisset ! . . . 

— Íme, ilyen a „szabadelvüség" szabagságszeretete ! 
„Ajándék Ugronnak" cz. alatt a „Pesti Hirlap" tegnapi 
számában nem röstelte kiírni a következő éretlen handlé-
sos esetet : Azt írják nekünk, hogy a népszinház-utczá-
ban ma délelőtt három egyetemi hallgató egy handlét 
állított meg, a kinek a válláról a többi holmi között egy 
ütött kopott reverenda csüngött. Az egyetemi hallgatók 
rövid ideig tartó alku után négy forintért megvették a 
reverendát, még pedig abból a czélból, hogy azt fölsza-
lagozva és minden képen földíszítve akkor küldik meg 
"Ugrón Gábornak, mikor a polgári ,házasság elleni beszé-
dét a házban elmondja. 

— Nagybecsű vallomás. A Tört. Társulat tegnap-
előtt volt nagygyűlésen tette a társulat történetiró-titkára 
a következő nyilatkozatott titkári jelentésében: „Egy 
kiváló szépirodalmi társulatnak nagynevű elnöke egy, a 
napokban tartott elnöki beszédében (Gyulai Pál a Kis-

faludy Társaságban) hangsúlyozta, hogy a mai szépiro-
dalom többé nem fordul a történethez. A modern élet 
foglalja el egészen. Csak ugy, mint a politikai életben, 
a modern eszmék áramlata háttérbe szorította a mult ha-
gyományait. Mintha az összefüggés a múlttal ketté volna 
vágva, s az aktuális kérdések a fejlődési proczesszus 
tisztító tüzén nem mentek volna át. És mégis, mond-
janak bármit ezekről a „rég elavult történeti szellemek-
ről1' — mégis feltámadnak azok !" 

— Miért volt meddő vérontás XVI. Lajos legyil-
kolása ? Igen figyelemre méltó, de nem egészen kimerítő 
feleletet adott erre a kérdésre a Hazánk" tegnapi ,,A 
bűnök melegágya" czimü vezérczikkében. A franczia 
respublica tehetetlensége az anarchiával szemben, valamint 
XYI. Lajos vérének terméketlensége a franczia nemzet 
erkölcsi sorsának jobbrafordulására nézve megrázó igaz-
mondással van lefestve : ,,Capet Lajosnak, igy nevezték 
utolsó idejében a boldogtalan XYI. Lajos királyt, kiomló 
vére nem váltotta meg a világot. Nem tette erényeseb-
bekké a francziákat. Nem következett be a mit vártak, 
mert a hóhérnak Párisban ez idő szerint is. sok munkája 
akad. Az uj alapokon szervezkedett társadalom a.ig képes 
megvédeni azokat, a kik törvényei szerint ítélnek, s a kik 
ezen ítéleteket végrehajtják. Ravachol, Vaillant, Henry, 
vagy nevezzék őket akárminek, typussá emelkednek, 
melynek fajtáját kiirtani nem bírja a szabad respublika." 
Hogy ily meddő és terméketlen volt a franczia nép 
erkölcseinek jobbrafordulására nézve ,,Copet Lajos" ha-
lála, annak okát a „Hazánk" a „termelés" a gazdaság 
„anarchiájában" látja. Nos, hát mélyebben rejlik a baj 
oka Még a gazdaság anarchiájának is az oka abban 
rejlik, hogy a franczia államférfiak nem ismerik Krisztus 
megváltó vérének erejét, sőt azt ismerni sem akarják, 
visszautasítják. Az igazságtól elrugaszkodott szabadság 
utján mi is oda fogunk jutni. 

— A székesfehérvári főp. körlevelek ez idei III. 
száma közli az egyházmegye számára megállapított bőjt-
rendet, azután jelenti, hogy a székesváros papsága szá-
mára a püspöki kápolnában a szokásos lelki szentgyakor-
latok ez idén is meg fognak tartatni. 

— Angolországban a protestáns papság visszatérése 
az ősi kath. egyház kebelébe egyre nagy arányokban tart. 
Legújabban Vaughan bibornok westministeri érsek a kö-
vetkező anglikán lelkészeket vette fel, egyúttal meg is bér-
málván őket, az egyház hivei sorába : rev. Southerland 
Macklem-t, rev. Richard Sommerville Wood-ot (katonai 
lelkész), rev. Hugh C. Briggs-et, rev. Horace Chap-
man-t, a kik mindannyian javadalmas lelkészek voltak sa 
három utóbbi M. A. azaz Magister Artium. 

— .Sajtóhiba-igazítás. Előző számunk „Budapest"-jében a 
2-ik kikezdés 3-ik sorában államfér fiúnak helyett államférfidnak ; 
ugyanott az utolsóelőtti kikezdés 4-ik sorában halottuk helyett 
hallottuk olvasandó. A vezéi czikkben az 1. old. 2. felének 3-ik so-
rában alulról végző helyett végső a helyes szó. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (PapnÖ7elde-utcza 8. sz.) 
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15. I. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Hittanárokat a gymnáziumokba. — A javadalmas tanitó szerzetes-rendek emlékirata a 
kongruára való megadóztatásuk ellen. — Decretum. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A gyermekek vallása a közoktatásügyi 

bizottság ellen. — R ó m a : A filozófia müveléséről és tanitásáról. — Kath. Köztevékenység. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Hittanárokat a gymnáziumokba! 
(Két csikk). 

I. 

„Ha erővel teljes és Öntudatos katholikus isko-
lázásban részesült volna a nemzet katholikus értei-
messége, Magyarország államférfiainak többsége is-
merné az igazságot". 

Igy ir e becses lapok 1894. február hó 
10-én megjelent 12-dik számában a „Magyar-
ország katholikusaihoz" czimü jeles czikk i rója! 

Es tökéletesen igaza van. 
A katholikus iskolázás, a k a t h o l i k u s nevelés s 

ettől elválaszthatlan katholikus gymnáziumi hit-
tanitás elhanyagolása, parlagon heverése egyedüli 
oka*) ama szomorú, és nagyon későn reparál-
ható állapotnak, hogy a gyermekek saját édes 
anyjuk ellen támadnak, hogy katholikusok, ka-
tholikus gymnáziumokból kikerült országgyűlési 
képviselők, a katholikus anyaszentegyház ellen 
oly elkeseredett harczot vivnak, mintha csak 
legnagyobb ellenséggel állanának szemben. 

És ez az állapot, sajnos ugyan, de viszo-
nyaink közt nagyon természetes. 

Tessék szóba állani, a katholika egyház 
elvei, jogai, szabadsága ellen küzdő akár ország-
gyűlési, akár pedig egyéb úgynevezett uri em-
berekkel, s meg méltóztatik látni, hogy egy 
óriási sötétség, szintén legyőzhetlen tájékozatlan-
ság a katholika egyház tanaiban, kegyszereiben, 
szertartásaiban, egyedüli és kizárólagos oka, ama 

*) Egyik fő oka. A hivatott czikk irója. 

igazán gyülöletteljes magatartásnak, melylyel 
ezen urak, a katholika egyház, annak minden 
nevén nevezendő intézményei i ránt oly siralmas 
módon viseltetnek. 

Bátran, minden tétovázás nélkül állítjuk : 
hogy azon kevés vallásos érzetet, azon még ke-
vésbé érett , és nem egészen megállapodott szere-
te te t az egyház s ennek intézményei iránt , 
melylyel a gyermek szive, midőn az elemi iskola 
küszöbét átlépi, némileg telve van, lassan bár, 
de biztosan elvesziti, mire az érettségi vizsgálat 
letevéséhez elérkezik. Az érettségi vizsgálattal 
megérik telivér szabadelvűvé, a ki semmit sem 
hisz. vallásából semmit meg nem tart . 

Figyelemmel kisértünk néhány gymnázistát, 
kikről meg voltunk győződve, hogy gyermeki 
szivük egész odaadásával csüngtek az egyház 
egész berendezésén, midőn a gymnázium első 
osztályába léptek vala, s rövid pár év múlva, 
kopárnak, későbbi években gyommal ellepettnek, 
végre mérges hit- és vallásellenes kinövésekkel 
borítottnak találtuk az egykor oly szépen elké-
szitett, minden nemes palánta befogadására al-
kalmas talaj t . 

Mondja meg már most bárki, hogy az igy 
alapjában megrontott , vallásosságából teljesen 
kivetkőztetet t ifjúból vájjon mi lesz, midőn az 
egyetemre kerül ? 

Vallásról többé nem hall; templomba járni 
restell ; lakásán vagy a hol étkezik, gúnyos meg-
jegyzések között lát ja nevetségessé tenni amaz 
egyház parancsait, melyhez tartozik ugyan, de 
melytől szive messze, nagyon messze távozott 

15 
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gymnáziumban tö l tö t t hosszú nyolcz év a l a t t ; 
t aná ra i tó l az egyetemen nagyobbrészt , jót, szé-
pet vallásáról, egyházáról sohasem hall, sőt is-
mételve tapasztal ja, hogy, a kiket ő tudós em-
berek számába lá t menüi, azok, a hol csak tehe-
t ik, egyet-egyet rúgnak katholikus egyháza: 
taní tásán, intézményein, szokásain stb. 

Ilyen viszonyok között fejezi be t anu lmá-
nyai t , ilyen körülmények közöt t leszen férfiúvá, 
kezdi meg a közpályát! 

H á t hogyan kívánhat juk , hogy, a vallásos-
ságot tekintve, ez a te l jesen e l ron to t t ember, 
hogy katholiczitásából a végletekig kivetkőzte-
t e t t ezen férfiú pár t fogójává válhatnék valaha 
egyházának ? 

Nevetséges ! 
E l r o n t o t t benső le lkülete ellenkezőleg, t e t -

szeleg magának azzal, hogy ő kathol ikus ember 
lé tére , küzd sa já t egyháza el len; tetszeleg ma-
gának , hogy ő : „liberális katholikus" (ér tsd: sza-
badkőműves) s min t ilyen, nem t a r t sem a római 
pápával , sem a püspökökkel; tetszeleg magának 
amaz ostoba követelésben, hogy: nem a római 
pápa, nem a püspökök, hanem ő van hivatva 
meghatározni és t an í t an i : mi egyezik és mi 
ellenkezik a ka th . egyház tanaival ; *) tetszeleg 
magának , midőn az ellenfél tapsai közöt t — a 
t i t k o l t kárörömet észre nem véve •— hall j a, a 
neki oly édes szólamot: ez az igazi liberális 
ka tho l ikus ; tetszeleg magának mindezekben, s 
balga l iberal izmusa ál tal annyira van elvakitva, 
hogy észre sem veszi, hogy az ellenfél tisztes-
séges és becsületes egyénei u tá la t t a l fordulnak 
el tőle, a modern Júdás tó l ! 

Másként állana a dolog, ha a gyermek, ki 
korához képest megkap ta — föltéve, hogy meg-
k a p t a , mer t bizony i t t is sok a kivánni való,**) 
de erről máskor — a kellő vallási alapot, az 
elemi iskolában, ha mondjuk az a gyermek jó 
kezekbe kerül a gymnáziumban. Istenem ! mily 
gazdagon gyümölcsöző fává nevelheti a gymná-
ziumi h i t t anár , az ilyen, áldásos kezei közzé 
kerü l t gyenge csemeté t ! Sziklává gyúrhatná a 
még gyenge anyagot , szirt té fo r rasz tha tná ösz-
sze, melyen megtörnének a hi te t lenség minden 

*) Budapesten az összegyűlt liberális katholikusok 
— ezt nyíltan proklamálták ! 

**) íme, tehát a gymnáziumi hitoktatás elhanyago-
lása nem „egyedüli" oka bajainknak; van lejebb is, fel-
jebb is eső ok annál. A hivatott czikk irója. 

kisérletei, szégyennel t ávoznának tőle a vallás-
ta lanság igaz apostolai! 

De minek folytassuk, hogy mi t mindent 
volna képes eszközölni egy jó, egy kitűnő, egy 
hivatása magas la tán álló gymnáziumi h i t t anár? 

Dr Reindl Román. 

A javadalmas tanító szerzetes-rendek emlék-
irata 

a kongruára való megadóztatásuk ellen. 
(Folytatás.) 

II. József császár tudvalevőleg 1786-ban eltörölte 
egyebek közt a magyarországi benczések, premontreiek 
és czisztercziták rendjét is, és vagyonukat a vallásalapba 
kebelezte, a hol azok 16 évig maradtak, mig t. i. II. 
Ferencz király 1802. évi márczius 12-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával a nevezett rendeket a fönnebb már rész-
letezett kötelezettségekkel visszaállította. E kötelezettsé-
gek között a cassa parochorum czimén a vallásalapba 
való fizetés nemcsak elő nem fordul, de sőt egyenesen 
kizárja ezt a visszaállító oklevél 7. pontja, mely szerint 
„ad fandum religionis annue nihil praestare tenebuntur." 
II. Ferencz király tehát megújította az említett rendekre 
nézve azon mentességet, melyet nekik már Mária Terézia 
királynő fönnebb idézett rendeleteiben megadott. 

S hogy II. Ferencz királynak ezen intézkedése ér-
vényen kivül helyezte II. József császárnak azon rendel-
kezését, mely az említett rendek vagyonát a vallásalapba 
kebelezte, annak igazolására elég legyen az 1890/1. évi 
országgyűlésen hozott XXXII. törvényczikkre utalnunk, 
mely szerint II. József császár intézkedései csak azon 
esetre ismertetnek el érvényeseknek, ha azok az őt kö-
vető megkoronázott királyok által jóváhagyatnak. 

Élvezte is a benczések, premontreiek és cziszterczi' 
ták visszaállított rendje a vallásalapba való fizetés alól 
történt fölmentését mindvégig, t. i. 1848-ig, amely időtől 
kezdve u. i. ezen kötelezettség a többi egyházi segélyezé-
sekkel együtt általában eltöröltetett 0 Felségének 1857. 
évi nov. 6-án kelt legfelsőbb elhatározásával. („ Vezér-
okmányok" 88. lapján.) 

Hogy mely egyházi javadalmakra nézve állott fenn 
1848-ig a vallásalapba (pro cassa parochorum) való fize-
tés kötelezettsége, azt részletesen feltünteti a már több-
ször idézett „Irományok" 66. és 67. lapján található 
„Kimutatás", melyből kitetszik, hogy fizettek a ca9sa 
parochorumba az érsekségeken és püspökségeken kivül a 
királyi adományozás alá eső és világi főpapság kezén 
lévő javadalmak (pl. a lekéri, vaska-szt.-mártoni apátsá-
gok) ; fizettek továbbá az egyetemi alapba kebelezett 
földvári és pécsváradi apátságok, valamint a tanulmányi 
alapba kebelezett szegszárdi apátság, nemkülönben az 
osztrák benczés apátságokhoz csatolt zalavári és telkii 
apátságok és a zirczi apátság, mely csak 1814-ben csa-
toltatott át a Porosz-Sziléziában fekvő heinrichaui czisz-
terczita apátságtól a magyar cziszterczita-rendhez, és 
fizetett még a kegyestanitórend fehérvári Custodiatusa is. 



RELIGIO. 135 

de teljesen hiányzanak az emiitett „Kimutatásiból, tehát 
nem fizettek a vallásalapba (pro cassa parochorum) mind-
azon egyházi birtokok, melyek II. Ferencz király 1802. 
évi visszaállító oklevelében a pannonhalmi sz. Benedek-
rendnek, a jászói és csornai premontreieknek és a cziszter-
czita-rendnek adomány oztattak. 

Az érseki és püspöki javadalmakon kivül a cassa 
parochorumba való fizetésre kötelezett egyházi javadal-
makkal, külön természetök szerint categoriákba osztva, 
külön kell foglalkoznunk. 

1. Hogy a világi főpapság kezén lévő, egykor szer-
zetesrendi birtokok (pl. a lekéri és vaska-sz.-mártoni apát-
ságok) adóztak a vallásalapnak, az természetes folyomá-
nya Mária Terézia királynő 1769. évi szept. 9-én kelt és 
fönnebb már idézett rendelkezésének ; mely az érsekeken 
és püspökökön kivül a világi papság más nagy javadalmait 
is kötelezte a vallásalapba való fizetésre. 

2. Az egyetemi alaphoz csatolt földvári apátság 
József hesseni tartományi grófnak és darmstadti herczeg-
nek, tehát világi főpapnak halálával megürülven, azt 
Mária Terézia királynő 1769. évi julius 17-én kelt leg-
felsőbb elhatározásával az egyetemi alapnak adományozta, 
azon kötelezettséggel, hogy évi jövedelmének tiz százalé-
kát, éppen ugy miut a világi főpapok, a cassa parocho-
rumba szolgáltassa. (Hamar Bál „Véleménye a tanulmá-
nyi alap jogi tetmészetéről. " 162. lap.) 

A pécsváradi apátságot, szintén megüresedése alkal-
mával, ugyancsak Mária Terézia királynő 1779-ben ado-
mányozta az egyetemi alapnak, 1780. évi márczius 25-én 
kelt rendeletével arra kötelezvén azt, hogy a cassa paro-
chorumba évenkint 2000 forintot fizessen. (Hamar Bál 
idézett „Vélemények" 170. lapján.) 

A fehérvári Custodiatus utolsó javadalmasa Edling 
Rudolf gróf, görczi érsek volt; ennek elhalálozásával 
adományozta azt II. Ferencz király 1807. évi aug. 10-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával a kegyes-tanitórendnek 
azon kötelezettséggel, hogy a cassa parochorumba éven-
kint 1492 frt 42 krt tartozik fizetni. 

Mindezen javadalmak tehát világi főpapok kezéről 
szálltak át közoktatási czélból az egyetemre, illetőleg a 
kegyestanitórendre és a cassa parochorumba való fizetés 
kötelezettségét tulajdonkép nem ezen átadományozás al-
kalmával nyerték, hanem csak átörökölték azon időből, a 
midőn világi főpapok kezén voltak, s mint ilyenek, már 
akkor a cassa parochorumba való fizetés kötelezettsége 
alá estek. 

3. A telkii benczés apátságot még I. Lipót király 
1700. évi ápril 20-án kelt rendeletével a bécsi skót ben-
czés apátságba kebelezte, a honnan az csak Ő Felségének 
1882. évi január 1-én kelt legfelsőbb elhatározásával csa-
toltatott vissza, és pedig a tanulmányi alapba, tehát köz-
oktatási czélokra. 

A zalavári benczés apátságot III. Károly 1715. évi 
január 28-án az osztrák göttweichi benczés apátságnak 
adományozta, a honnan az csak 1873-ban csatoltatott ki, 
kezdetben mint önálló magyar benczés apátság, 1885-ben 
pedig mint a pannonhalmi Szt-Benedek-rend fiókapátsága, 
azon kötelezettséggel, hogy közoktatási czélokra a tanul-

mányi alapba 1885-ig évenkint 10 ezer forintot, azóta 
pedig 20 ezer forintot fizessen. 

A zirczi apátság egész 1814-ig a Porosz-Sziléziában 
fekvő heinrichaui cziszterczitarendü apátsághoz tartozott 
és csak ekkor csatoltatott ki onnan és kebeleztetett be a 
magyar cziszterczita-rendbe, melyre azután — éppen ezen 
gyarapodása fejében — a pécsi és a székesfehérvári 
gymnáziumok fentartásának kötelezettsége hárult. 

Az emiitett körülmény adja magyarázatát annak, 
hogy valamint nem fordulnak elő az akkor osztrák kézen 
lévő telkii és zalavári benczés apátságok a magyar szer-
zetes tanitórendeket visszaállító és 1802-ben kelt királyi 
oklevélben: szintúgy nem fordul elő a cziszterczitarendü 
zirczi apátság sem. 

Az emiitett apá(ságok, mint nem magyar kézen 
lévők, el sem töröltettek II. József császár által és szint-
úgy vissza sem állíttattak II. Ferencz király által. Ezen 
apátságok tehát be sem kebeleztettek II. József császár 
által a magyarországi vallásalapba, 1802-ben pedig nem 
kaptak II. Ferencz királytól közoktatási feladatokat és 
terheket. Ezeket csak később, a visszacsatolás idejében 
kapták, nevezetesen 1814-ben a zirczi, 1873-ban a zalavári, 
1882-ben pedig a telkii apátság. Ezen időtől kezdve ju-
tottak tehát ezen apátságok oly analog viszonyok közé, 
a milyenek közé a tanitórendek többi apátságai és pré-
postságai már 1802-ben kerültek; ezen időtől kezdve álla-
nak ezen apátságok a magyar közoktatásügy szolgálatá-
ban, éppen ugy, mint állanak 1802. óta a visszaállított 
többi apátságok és prépostságok. Ez magyarázza meg, 
hogy az említett három apátságot II. Ferencz király vissza-
állító oklevele nem részesítette azon kedvezményben, 
melyben részesítette a visszaállított tanitórendek többi 
apátságait és prépostságait, hogy t. i. nem tartoznak a 
vallásalapba fizetni. 

Összefoglalva a hódoló tisztelettel előadottakat, azon 
eredményre jutunk, hogy a múltban a szerzetes-rendek 
birtokai közül csak azok estek a vallásalapba {pro cassa 
parochorum) való fizetés kötelezettsége alá: 1. a melyek vi-
lági főpapok kezére jutottak, 2. a melyek Magyarországon 
kivül eső szerzetesrendekhez csatoltattak. 

Különben a vallásalapba (pro cassa parochorum) 
való fizetés kötelezettsége, valamint a többi egyházi se-
gélyezés is Ö Felségének 1857. évi november 6-án kelt 
legfelsőbb elhatározásával általában az összes egyházi 
birtokokra nézve eltöröltetett („ Vezérokmányok 88. lapján). 

Hogy pedig az egyházi adózásokra nézve a kath. 
egyház felfogását is megvilágítsuk, elégnek tartjuk a 
„Néhány szó a kongrua-ügyhözil czimü műnek 64. lapjá-
ról a S. C. Conc. következő határozatát idézni : „ad 
augendas parochorum congruas posse etiam annue pen-
sione gravari bénéficia quaecunque, regularibus tantum-
modo exceptis 

Ha végig tekintünk apostoli buzgalmu fejedelmeink 
intézkedésein, világosan kidomborodik ezekből egy gon -
dolat, mely mint vörös fonál vonul végig a történelmi 
fejlődés folyamán ; s ez az, hogy királyaink külön dotá-
cziókkál kívántak gondoskodni a kath. egyház kultusz-
szükségleteiről és ismét külön adományokkal annak nevelés-
és oktatásügyi igényeiről. 

18* 
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Felismerhetők ennek nyomai már a 16. században, 
s még jobban a 17-ben; de leghatározottabb alakban 
jelenik az már meg a 18. században a vallásalapnak és a 
tanulmányi alapnak elkülönített megalkotásában ; s azon 
idő óta e két irány királyaink minden intézkedésében el-
különítetten nyeri fejlődését, s ha vannak itt-ott kölcsö-
nös átszövődések, érintkezések a két irány között, ezek 
csak a specziális helyzeteknek természetes és szükséges 
folyományai, a nélkül, hogy a két irány különböző jelle-
gét alterálnák. 

Az elkülönített irányban való fejlesztésnek világos 
jelei benfoglaltatnak II. Ferencz királynak 1802-ben kelt 
és általunk már többször idézett visszaállító oklevelében 
is, mely részletesen intézkedik, a tanitórendeknek adomá-
nyozott vagyont illetőleg, a vallásalappal való tüzetes 
leszámolás dolgában, midőn megszabja, hogy nem szá-
mithatnak a vallásalap támogatására, de viszont nem is 
tartoznak annak semmiben segítségére lenni ; jogi viszo-
nyukat a vallásalaphoz akként alapította meg, hogy 
egyiknek a másik iránt semmi kötelezettsége nincs. 

Intézkedik továbbá az iránt is a 7. pontban, hogy 
mily kárpótlást nyerjen a vallásalap a tanitórendek bir-
tokaiért, melyeket II. József császár abba bekebelezett; 
e kárpótlást u. i. abban állapította meg, hogy a tanul-
mányi alap jövőben szolgáltassa be a vallásalapba azon 
összegeket, melyeket meg fog takarítani az által, hogy 
több gymnáziumot ezentúl a tanitórendek fognak fen-
tartani. 

Mindez világosan mutatja a kultusz czéloknak a köz-
oktatási czéloktól elkülönített fejlesztését, ugy hogy aligha 
tévedünk, ha analógiát látunk egyrészt a világi főpapság 
vagyona és a szerzetes tanitórendek javadálma között, más-
részt a vallásalap és a tanulmányi alap között; valamint 
ezek közül egyik a kath. kultuszczéljainak, másik pedig 
az oktatás érdekeinek van hivatva szolgálatot tenni : éppen 
ugy van ez az egyházi kézen levő vagyonnál is ; a világi 
főpapság javadalma gondoskodik a kultusz-szükségletekről, 
mig a tanitórendeké az oktatás igényeiről. 

(Folytatjuk.) 

DECRETUM 
TOLETANA SEU CORDUBEN. 

BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS 

YEN. SERVI DEI 

IOANNIS DE AVILA 
PRESBYTERI SAECULARIS, MAGISTRI NUNCUPATI 

SUPER DUBIO 
An, stante virtutum et trium miraculorum approbations, 

tuto procedi possit ad solemnem Venerabilis Servi Dei 
Beatifícationem ? 

ruit, quam sacrae Litterae iis tribuunt, qui viam sapientiae 
in corde suo excogitant, et in absconditis suis intelligen-
tes, quasi investigatores post illám vadunt (Eccli, XIV, 
23). Ipse namque luculenter enituit tum iis virtutibus, 
quae propriae sunt sapientis, tum etiam praedicatione di-
vini verbi, animarum moderatione, scriptis quoque libris 
et vitae exemplis: quibus praesidiis sapientiae thesauros 
divinitus orando haustos in Dei glóriám et proximorum 
utilitates mirum in modum effudit. Hinc stóla decoris 
eum Dominus tam splendida induit, ut ipsum tamquam 
voluntatis divinae oraculum Hispania fere universa demi-
rata sit, eoque magistro in christiana perfectione sectanda 
nonnulli etiam usi fuerint, quos nunc Ecclesia Sanctos 
inter caelites veneratur. 

Sanctimoniae fama, qua clarus anno MDLXIX. 
Montiliae obiit septuagesimum annum ágens, insigniter 
crebuit ob prodigia quae eius intercessione a Deo patrata 
ferebantur, ita ut ipsius Beatificationis et Canonizationis 
Causa apud Sacrorum Rituum Congregationem pertractari 
coeperit ; de heroicis autem eius virtutibus fel. rec. Cle-
mens Papa XIII. Decretum edidit VI. idus februarias 
anno MDCCLIX : de tribus vero eius ope a Deo effectis 
miraculis Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIIL 
pridie idus novembres superioris anni rite constare decla-
ravit. 

Quapropter nihil aliud superesse videbatur nisi ut 
de dubio ageretur an Yen. Ioanni publici cultus honores 
tuto decerni possent. Hoc autem dubium a cl. me. Rmo 
Cardinali Aloisio Serafini, Episcopo Sabinen., Causae Po-
nente, IV. calendas décembres eiusdem anni propositum 
est in generalibus Sacrorum Rituum Congregationis Co-
mitiis ad Vaticanas aedes habitis coram eodem Sanctissi-
mo Domino Nostro : ac Rmi Cardinales et Patres Consul-
tores singuli suffragium dederunt. Attamen Beatissimo 
Patri piacúit apostolicam sententiam suam in aliud tempus 
differre, omnesque admonuit Dei auxilium esse humiliter 
implorandum. 

Ipse itaque hac die, Dominica prima Quadragesimae, 
Sacro peracto, in hac Vaticani aula pontificio solio assi-
dens, ad se accito Rmo Cardinali Caietano Aloisi-Masella 
Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, et novo Cau-
sae Ponente, necnon R. P. Augustino Caprara Sanctae 
Fidei Promotore, meque infrascripto Secretario, decrevit: 
„Tuto procedi posse ad solemnem Venerabilis Servi Dei 
loannis De Avila Beatifícationem. " 

Atque hoc Decretum evulgari, et in Acta Congre-
gationis Sacrorum Rituum referri, litterasque Apostolicas 
in forma Brevis de Beatificatione quandocumque cele-
branda expediri mandavit III idus februarias, anno 
MDCCCXCIV. 

C. Card. ALOISI-MASELLA 
S. R. C. Praefectus. 

L. * S. 
VINCENTIUS NUSSI S. R. C. Secretarius. 

Venerabilis Dei famulus Ioannes De Avila in Dioe-
cesi Cluniensi exeunte saeculo XV. natus, spiritu sapien-
tiae et intellectus a Deo impletus, laudem illam prome-
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DECRETUM 
FIRMANA 

BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS 

VEN. SERVI DEI 

P. ÀNTONII GRÂSSI 
PRESBYTERI E CONGREGATIONE ORATORII 

S. PHILIPPI NERII IN CIVITATE FIRMaNA 

SUPER DUBIO 

An, stante virtutum et duorum miraculorum appróbatione, 
tuto procedi possit ad solemnem Venerabilis Servi Dei 
Beatifícationem ? 

Egregiis Christi asseclis, qui Deo ad perfectiora 
vocanti summa alacritate animi et operae respondentes, 
totos ad ea quae ipsius sunt et animarum salutis sese 
devoverunt, Yen. Antonium Grassi e Congregatione Ora-
torii Presbyterum adnumerandum esse, octoginta vitae 
anni, quos in sanctitate duxit, apprime convincunt. Ipse 
enim maxima divinarum rerum cupiditate, omnigenarum 
virtutum cultu, praesertim vero fiagrandi erga peccatores 
et egenos caritate se omnino praebuit insignem Philippi 
Patris imitatorem, cuius pariter labores uberrimis sancti-
tatis et honoris fructibus Deus complevit. 

Post ipsius pretiosum obitum, qui contigit anno 
MDCLXXL, sanctimoniae laus qua clarus vixerat, latius 
in dies pervulgata est ob prodigia, quae ad eius nominis 
invocationem a Deo patrata ferebantur; ideoque de eius 
Beatificationis et Canonizationis Causa apud Sacrorum 
Rituum Congregationem agi coepit. Probationibus igitur 
iuridice sumptis riteque expensis, fel. rec. Clement Papa 
XIY calendis Április anno MDCCLXX. Yen. Antonium 
heroicis praefulsisse virtutibus decrevit : ac Sanctissimus 
Dominus Noster Leo Papa XIII de duobus miraculis eius 
intercessione a Deo effectis pridie idus novembres supe-
r iors anni constare sancivit. 

Illud porro supererat, ut de altarium honoribus 
eidem Yen. Antonio tuto decernendis dubium discutere-
tur : quod cum propositum esset a Rmo Cardinali Caie-
tano Aloisi-Masella, Sacrorum Rituum Cougregationi 
Praefecto, loco et vice Rmi Cardinalis Angeli Biancbi, 
Episcopi Praenestini, Causae Ponentis, in plenario ipsius 
Congregationis Coetu ad Yaticanas Aedes coram eodem 
Sanctissimo Domino Nostro IY. calendas décembres eius-
dem anni, Rmi Cardinales et Patres Consultores singuli 
responsum protulerunt. Attamen Beatissimus Pater in tam 
gravi negotio sententiam suam proferre distulit, simul 
ratus divini luminis ampliorem opem esse implorandam. 

Ipse autem hac die, Dominica prima Quadragesimae, 
pacis Hostia oblata, in hac Vaticani aula pontificio solio 
assidens, ad se arcessiri iussit praefatos Rmos Cardinales 
Caietanum Aloisi-Masella, et Angelum Bianchi, una cum 
R. P. Augustino Caprara Sanctae Fidei Promotore, me-
que infrascripto Secretario, iisque adstantibus decrevit: 
„ Tuto procendi posse ad solemnem Venerabilis Servi Dei 
Antonii Grassi Beatifícationem 

Hoc vero Decretum in vulgus edi, atque in Acta 
Congregationis Sacrorum Rituum referri, necnon litteras 
Apostolicas in forma Brevis de Beatificatione quandocum-
que celebranda expediri mandavit III. idus februarias, 
anno MDCCCXCIV. 

C. Card. ALOISI MASELLA 
S. R. C. Praefectus. 

L. * S. 
YINCENTIUS NTJSSI S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 20. A gyermekek vallása a közok-

tatásügyi bizottság előtt. — 
A képviselőház közoktatási bizottsága ma Schwarcz 

Gyula elnöklete alatt tartott ülésében tárgyalás alá vette 
a „gyermekek vallásáról" szóló törvényjavaslatot, mely a 
hires 1868. 53. t.-czikk változtatása akar lenni. 

Bessenyey Ferencz előadó „lelkes beszédben" ecse-
teli a javaslat szükségességét, hasznosságát és ajánlja az 
általános tárgyalás alapjául való elfogadásra. 

Pap Géza a törvényjavaslat első §-ának két lénye-
ges pontja ellen elvi kifogást tesz, nevezetesen azon ren-
delkezés ellen, melyek bármely vallású házasulandók 
szabad megegyezési jogát a gyermekekre nézve fentart-
ják. Sokkal megnyugtatóbbnak tartaná, ha az állapíttat-
nék meg, hogy a megegyezés a házasság megkötése nap-
jától számított hat hónap alatt történhetik] meg. (Miért ?) 
Ily értelemben terjeszt elő az első §-hoz módosítást. 

Sághy Gyula éppen abban látná a javaslat fény-
pontját, hogy bármily vallású házasulandókra kimondja 
a szabad rendelkezés jogát. (Minek?) De a javaslatot 
jelen alakjában általános tárgyalásra sem fogadhatja el, 
mert a kötelező polgári házasságot sem fogadja el. 
Nézete szerint az 1868: 53. t.-cz. változatlanul fenn lenne 
tartandó addig, míg megváltoztatásának feltételei bekö-
vetkeznek. 

Bánó József általánosságban sem fogadja el a ja-
vaslatot. Kifogásolja már alapgondolatát, hogy a szülők 
a gyermekek vallása felett rendelkezzenek (Hát ki ren-
delkezzék ? Ki-é a gyermek ?) és pedig akkor, mikor még 
nem is szülők, amit szóló immorálisnak tart. Az 1868 : 
53. t.-cz. a protestánsok alaptörvényét képezi, betetőzését 
vallásszabadságuk biztosításának, szóló ezen állapoton nem 
kiván változtatni, mert nem akarja újra felidézni a rever-
zálisok korszakát s mert nem tud semmit, ami az 1868 : 
53. t.-cz. 12. §-áért a protestánsoknak kárpótlást nyújthatna. 

Csáky gróf miniszter csak az általánosságban tett 
felszólalásokkal foglalkozik és előadja a javaslat keletke-
zését és történetét. Bármint vélekedjék valaki e javasla-
tokról, nem tagadhatja, hogy a házasságjogi javaslat a 
felekezetek közti egyenjogúságnak sokkal pregnánsabb 
kifejezést ad, mint eddig történt. (Szép „egyenjogúság" 
az, mely a katholikusokat a protestáns házasságügyi fel-
fogás szolgálatára kényszeríti!) 

Ennek folytán beállott annak lehetősége, hogy mó-
dosittassék az 1868: 53. t.-cz., amely különben is 1868 
óta soha sem volt végrehajtva. Biztosíték volt ez a tör-
vény a papiroson, de az életben nem volt az, sőt nincs 
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is módunkban végrehajtását akként biztositani, hogy 
valódi garancziát képezzen a protestánsokra nézve. 

A polgári tisztviselő előtt itt kontemplált meg-
egyezést a reverzálisokkal összetéveszteni merő lehetet-
lenség. Amennyiben a felekezetek egyik-másika az állam 
és egyház közti viszony uj rendezése folytán károkat 
szenvedne, meg van arról győződve szóló, hogy a tör-
vényhozás gondoskodni fog megfelelő kárpótlásokról. Az 
1868. 53. t-cz. módosítására nézve semmiféle paktum 
egyetlen felekezettel nem jött létre, sőt nem is kísérlet-
tek meg; a kormány saját kezdeményezése alapján hatá-
rozta el magát erre a már elmondottak alapján azért, 
hogy ezzel is előmozditsa a felekezetek közti béke helyre-
állitását. 

Sréter Alfréd helyesnek tartaná, ha a szülők a 
gyermek vallására nézve megegyeznének ennek születé-
sekor, de szerződés nélkül. (Miért?) A felekezetnélküliek 
gyermekeinek vallására vonatkozólag is kellene intézkedni. 
A javaslatot általánosságban elfogadja. 

Kemény Endre báró kimondani kivánja, hogy a 
gyermekek mindig az apa vallását kövessék. (Miért?) 

Kiss Albert a vegyes házasságok keretén túlmenő 
intézkedésekkel nem tartja módositandónak a törvényt. 
Álláspontját attól teszi függővé, miként fogják megálla-
pítani az első szakaszt. 

A tárgyalást folytatják. 

Róma. A filozófia műveléséről és tanításáról. — 
Ismeretes dolog, mily lelkesen emelt szót XIII. Leo 

pápa az igaz, a jó filozófia tanulása és tanitása mellett, 
a mely egyedül képes, az Isten titkosan működő ma-
lasztja mellett, kivezetni a tévelygő lelkeket a szkepti-
czismusból és a hit világába felemelni. 0 szentsége nagy 
emberismerő, nagyon jól ismeri századunk szellemét, a mely 
mellőzvén a hit rendeleteit vagyis a dogmákat, neki esett 
magának a józan észnek s a józan ész igazságainak, át-
adva magát s az emberiség nagy részét annak az egész-
ségtelen bölcselkedésnek, a mely végzetszerűen ragadja az 
elméket egyik tévedésből a másikba s a mely megálló 
pontot nem ismer mást mint a durva materializmust. 

Az anyagelvüség által többé-kevésbbé foglyul ejtett 
szellemek iránt való atyai, magasztos pápai gondoskodás-
nak egy ujabb kiváló kezességét kaptuk ujabban egy 
bölcseleti tankönyv megjelenésében. Igaz, hogy ez a mű 
már hónapok előtt jelent meg a könyvpiaczon, mostani 
kiemelése még sem mondható elkésettnek, minthogy a 
mű a tudós világ nagyobb körei előtt még ismeretlen, 
benső értéke pedig oly nagy, hogy róla hónapok multán 
is érdemes szólni és tanulságos. 

A mult iskolai év elején ugyanis megjelent itt Rómában 
egy mű ez alatt a czim alatt: „Pliilosophia Peripathetico-
Scholastica, ex fontibus Aristotelis et S. Thomae Aquinatis 
expressa et ad adolescentium institutionem aeeomondata 

Szerzője P. De Maria Mihály, az Universitas Gre-
goriana tanára, általános tanulmány-felügyelő, a római 
Aquinói-Sz.-Tamá8-Társaság tagja, tanult, tapasztalt és 
széles látókörrel biró férfiú, kit tanitványai s a kik is-
merik őt, szép és kedves leikénél fogva mindnyájan sze-
retnek. 

Alighogy megjelent a mű, azonnal kapva-kaptak 
rajta nemcsak Spanyolországban, Francziaországban és 
egyebütt, különösen Belgiumban, a hol De Maria atya 
tanárkodását megkezdette, hanem Angolországban és 
Amerikában is, tanárok és tanítványok, és sok seminárium-
ban elfogadták tankönyvül és vezérfonalul kivált Itáliá-
ban és Rómában, a hol, mondhatni, az egész világ papi-
rendre készülő ifjúságának sok kiváló tagja tanulja a 
perennis filozófiát s a tiszta szent hittudományt. 

XIII. Leo pápa kormányzásának tizenöt éve alatt az 
Universitas Gregorianában kifejtett tudományos működés-
nek termékenységéről De Maria atya Philosophiá-ja idő-
rendre nézve bár utolsó, De becsre, belső értékre nem 
utolsó helyen tanúskodik amaz irodalmi termékek sorá-
ban, melyek a filozófiának és theologiának XIII. Leo 
pápa által adott sajátszerüen magasztos szellemű irányzás-
ról vannak hivatva tanúbizonyságot tenni. A nyájas 
olvasó meg fogja engedni, hogy az Universitas Gregoriáná-
nak, ennek a kiválóan pápai tudomány-egyetemnek kiváló 
tanáraitól megjelent müvek czimsorozatát előadjuk, a mint 
következik: 1. P. Feretti Ágoston, Institutiones Philo-
sophiae Morális. 3 köt. 2. P. Palmieri Domokos, B ille-
rini Opus theologicum Morale in Busenbaum Medullam. 
6 köt. 3. Mazzella, most bibornok, De virtutibus infusis, 
De Deo Creante, De gratia Christi, De Religione et 
Ecclesia. 4. P. De Augustinis, De re sacramentaria. 5. P. 
Billot, De Yerbo Incarnato, De Deo uno et trino. 6. P. 
Bucceroni, Institutiones theologiae morális. 2 köt. 7. P. 
Sangvinetti, Juris ecclesiastici institutiones. 8. P. De Luca 
Institutiones Juris Canonici. 2 köt. 9. P. Gismondi, 
Grammatica Syriaca. 10. P. Angelini, Inscriptiones. 5 köt. 
11. Ugyanaz, Eloquenza sacra. 12. P. Foglini, Matema-
tica, Algebra, Geometria, Meccanica, több köt. 13. P. 
Ferrari, Astronomia stb. stb. E müvek jelentőssége már 
czimükből is kitűnik. Most azonban itt sem ezeknek sem 
P. De Maria bölcseleti kézikönyvének kimerítő ismerte-
tésével foglalkozni nem akarok. Csakis az Universitas 
Gregoriana tanárainak irodalmi tevékenységét óhajtottam 
bemutatni s de Maria atya filozófiai tankönyvére a figyel-
met kivántam felhivni. 

Szerzőhöz több oldalról az a kivánság érkezett, 
hogy vaskos kézikönyvéből, mely a tudomány-egyetemi 
alaposabb és szélesebb körű tanitás és tanulás arányai-
hoz van szabva, készitsen egy kivonatot, compendiumot, 
általános seminariumi használatra. Ha szerző ezt meg-
cselekszi, a mint várhatni tőle, akkor De Maria atya 
filozófiai institutióinak tankönyvül való elfogadása által 
teljesen egyöntetűvé lehet tenni a keresztény vallással 
összhangban levő, vagyis igazi filozófiának tanítását min-
den katholikus felsőbb iskolában. 

S vájjon lehetséges s vájjon óhajtandó volna-e ez? 
Mindenesetre. Háromszáz év óta valóságos mániává fej-
lődött a keresztények körében mindig uj és uj filozo-
fémákkal állni elő. Elhagyva vagy egészen, vagy részben, 
vagy saját izlésök és felfogásuk szerint magyarázva a 
gondolkodás atyamestereinek, kik között aqu. sz. Tamás 
első helyen áll, tanítását, a modern keresztény bölcselők 
elvakitatva az újdonság látszatában rejlő bűvös erő által, 
a változatlan örök eszméket jobbról-balról össze-vissza 
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fúrták s faragcsálták s majdnem annyi u. n. filozófiai 
rendszert állitottak fel, a hány kiválóbb elme filozófiával 
foglalkozott, óriási konfúziót okozva a gondolkodás terén, 
annyira, hogy a filozófiának tekintélye egész nagy kö-
rökre nézve csaknem tönkre van téve. XIII. Leo pápa a 
bábeli zavar közepette felemelte tekintélyes szózatát, s 
figyelmeztetve az igazság változatlan örök elvére, kimon-
dotta, hogy vissza kell térni a gondolkodásnak járt útjára, 
a perennis philosophiára, a melyben legnagyobb aqu. sz. 
Tamás levén, őt kell követni, a hol elüljár, és őt utá-
nozni, a hol utat nem tört. 

A szent atyának szándéka két részből áll: hogy 
mindnyájan visszatérjünk aqu. sz. Tamás atyamestersége 
alá, másodszor, hogy mindjárt a visszatérés kezdetén el 
ne szórassanak a viszály magvai, a visszatérésnek sz. 
Tamás követéséhez egyöntetűnek kell lenni. Innen van, 
hogy a szent atya azt is óhajtja, hogy egyetemeken, 
seminariumokban és alsóbb iskolákban, hol filozófiát, vagy 
a filozófiának részeit tanítják, egyöntetű legyen aqu. sz. 
Tamás követésének a filozófiája; mihez természetesen 
egyöntetű tankönyvek szükségesek. P. De Maria tan-
könyve oly hatalmas alkotás, hogy az alkalmas lesz arra, 
hogy magának utat törjön mindenfelé, Nemcsak latin 
compendium készül belőle, hanem olasz nyelvre is le lesz 
fordítva. *) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Magyarország lelki zarándoklata Lourdesban. 
Vir obediens loquetur victorias. A ki azt teszi, a mit 

az Isten akar, az sikereket sikerekre halmoz össze. Igy 
történt ez hazánkfiával dr Való Simon pápai kamarással, 
a közp. papnevelő-intézet tanulmányi felügyelőjével. 

Szentséges atyánk XIII. Leo pápa püspöki félszáza-
dos jubileumának ünnepségek által kitüntetett nagy évé-
ben Istentől ihletett nagy lelkében jónak látta azt, hogy 
az isteni kegyelmek kiváltságos helyére, Lourdesba, a 
csodálatos apparitiók évfordulóján, február 11 én, az egész 
világról lelki zarándoklatok rendeztessenek a szeplőtelen 
Szűz trója elé hálaadásul a vett jókért, különösen, hogy 
az Isten ő szentségének a püspöki méltóságban a mű-
ködés félszázados évfordulóját túlélni engedte, s könyör-
gés végett, hogy az Isten az egyházat küzdelmeiben az 
egész világra megsegíteni kegyeskedjék. 

E lelki zarándoklatok vezetésére mgr Radini-
Tedeschi praelatus elnöklete alatt bizottság alakult. Magyar-
országban, a római bizottság felhívására, dr Való Simon 
pápai kamarás vette a lelki zarándoklás ügyét kezeibe. 
Deczember közepe táján bocsátotta a zarándoklatra fel-
szólító felhívást közre. Lapunk decz. 16-án közölte a lel-
kesítő szózatot. Es az eredmény? Az eredményvárakozá-
son felül sikerült. A rövid idő alatt százezrek csatlakoz-

*) Óhajtandó, hogy nemcsak a papi pályára készülő, hanem 
a világban maradó ifjúság is beavattassék a perennis keresztény 
filozófia elemeibe, hogy igy igaz tartalom s egyöntetű észjárás ke-
rüljön ismét az ujabb katholikus nemzedéknek katholikus gondol-
kozásába. Az egyház, a ker. vallás nagy bajai, melyekkel világ-
szerte küzdenie kell, részben onnan származnak, mert vajmi kevesen 
tudnak igazán és a gondolkodás szabályai szerint gondolkodni. 
Cir umferuntur omni vento doctrinae. A szerte. 

tak a hivek közül ahhoz, hogy lelkileg február 11-én 
Lourdesban lesznek, a szent atyával Mária tiszteletére s 
közbenjárásának lekönyörgésére. Ezenkívül határozattá 
lőn ez alkalomból, hogy hazánkban két egyházmegye 
püspökük által a lourdesi megjelenés b. Asszonyának 
pártfogásába legyen ajánlva. Egyúttal számos Mária- és 
rózsafüzér-társulat, egész városok és községek, plébániák 
és családok ajánlották magukat a b. Szűz pártfogásába. 
Egyesek, kik a lelki zarándoklathoz csatlakoztak s a 
többi feltételek közt febr. 11—19-ig kilencznapi ajtatos-
ságot fogadtak, számra nézve meghaladják a 150,000-et. 
Az aláírásokat tartalmazó ivek örök emlékre kemény-
fából készült ládában vannak a lourdesi szentély mellett 
letéve. Erre a nevezetes ládára rézlemezen a következő 
felirat van kivésve : „ Vota et inseriptiones Hungarorum 
ad Mariam Virginem Immaculate conceptam in Lourdes 
Galliarum A. D. 1894. 11-a Februarii.11 A felajánlott 
pénzbeli adományok a felhívásba kitűzött ajtatos czélokra 
40,000 körül járnak. 

0 szentsége Magyarországot ebben a lelkizarándok-
lásban azzal tüntette ki, "hogy mgr Radini-Tedeschi pápai 
praelatus, a római főbizottság által Császka Gy. kalocsai 
érsek urat felszólittatta arra, hogy február 11-én a lour-
desi istenitiszteletet személyesen is végezze a lelkizarán-
doklás élén mintegy helyettesítve magát a hálaadás és 
könyörgés vezetőjét, a pápát. 

A zarándoklás nagy napjai elmultak. Votumaink, 
imáink a b. Szűz közvetítésével felszálltak az egek Urá-
hoz. Hála legyen az Istennek a sikerért. Császka érsek és 
Való pápai kamarás nevéhez Magyarország történetéből 
egy szép vigasztaló epizód emlékezete fűződik. = 

IRODALOM. 
— Felhivás előfizetésre ! — Igen melegen ajánljuk 

a következő, észbe és szivre veendő sorokat: „Az egész 
világ gonoszban fetreng." (Ján. I. lev. 5, 19.) „Az ördög, 
mint az ordító oroszlán, körüljár, keresvén, a kit elnyel-
jen." (Pét. I. lev. 5. 8.) 

Főleg az ifjúság ártatlansága van mainapság veszé-
lyeztetve ; közmondás: „Az ifjú az ő útja szerint, midőn 
megvénül sem távozik el attól (Péld. 22, 6.); vagyis a 
mit ifjúságában megszokott valaki, vénségében sem hagyja 
azt el." Az embernek fiatalságában kitűzött irányától függ 
közönségesen egész további élete. 

Vájjon nézhetjük-e tétlenül az ifjúság ártatlanságá-
nak veszélyeztetését?! Nem visszhangzik-e füleinkben 
folytonosan Üdvözítőnknek mondása: „A ki befogad egy 
kisdedet az én nevemben, engem fogad be." (Mát. 18, 5.); 
vagyis a ki az ifjúságnak szivtisztaságát, ártatlanságát vé-
védelmezi, az kegyelmet, jutalmat talál Istennél?! 

Lehet-e bölcsesség tisztaság nélkül? Várhatjuk-e a 
tanuló ifjúságtól, — legyen az fiu vagy leány — hogy 
az az ismeretekben haladást fog tanúsítani, ha annak 
szive a kornak vészes leheletétől már meg van mér-
gezve? „A gonoszt akaró lélekbe a bölcsesség nem 
megyen be és nem lakik a bűnök alá vetett testben." 
(Bölcs. k. 1, 4.) 

Ilyen, vagy ehhez hasonló gondolatok lebeghettek 
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a klasszikus műveltségű, nagy psychologus és kitűnő ne-
velő, Dosenbach István, jézustársasági atya lelki szemei 
előtt, midőn azon munkáját megirta, melyet szerző és 
kiadónak szives engedélyével legújabban magyarra for-
dítottam. 

E könyvecskének czime : Mária, az ifjúságnak 
mintaképe, vagy az ifjúságnak ártatlansága- és buzgalmáról. 

A könyv két részből áll. Az első rész : Az ifjúság-
nak ártatlanságáról 13 fejezetet tartalmaz, ezek czimei: 
Mária, mint a tisztaságnak mintaképe. A tisztaságnak 
becses volta Isten és az embereknek Ítélete szerint. A 
tisztaságnak becses volta tekintettel annak gyümölcseire. 
A tisztaságnak veszélyei és óvószerei. Kevélység. Aláza-
tosság. Bőség. Sanyargatás. Hivalkodás. Munkásság. Rosz 
olvasmányok. Világi élvezetek. A táncz. Színház. Isme-
retségek. Ima. 

A második rész : Az ifjúságnak buzgalma Mária 
iránt. I. Altalános ájtatosságok Mária tiszteletére; pld. 
Mária-kongregáczió. S kapuláré-ájtatosság, stb. stb. II. 
Különös ájtatosságok Mária tiszteletére ; pld. Mindennapi 
ájtatosságok. Ájtatosságok a hét folyamán. A szombatnap 
megülése. Havonkénti ájtatasságok. Kilencznapi ájtatos-
ság. stb. 

Tisztelettel kérem a keresztény szülőket, tanitókat 
és nevelőket, az ifjúságnak őszinte jóakaróit és hivatott 
őreit! Karolják fel e könyvecske terjesztését főleg a tanuló 
ifjúság között. Szól e könyv ugy a keresztény ifjúnak, 
mint leánynak. Gondolják meg e könyvnek terjesztésekor 
a nagy nevelőnek, Overbergnek eme mondását: „Nézzé-
tek az ifjúságot a hit világánál és elmélkedjetek igy : 
Nemde ezek mindnyájan Istennek gyermekei, kedvenczei, 
örökösei? Nemde ezek Üdvözítőnknek ártatlan testvérei, 
vérének bére s a Szentléleknek hajléka ? Nemde ezek az 
angyalok társai, szülőik öröme, az emberiség virága s egy 
szebb jövőnek reménye." 

Becses emlékül fog szolgálni e könyvecske az ifjú-
ságnak név- és születésnapjára, újévre, karácsonyra, első 
szent áldozás vagy a bérmálás szentségében való része-
süléskor, az iskolai év végén, május havára, az ifjúsági 
könyvtárak számára stb. stb. 

A könyvecske XVI. rétü alakban körülbelül tizenhat 
(16) nyomtatott ivre fog terjedni. Ára bérmentes szállí-
tással egy korona. 

Előfizetésen kivül egyelőre csupán szives jelentke-
zést, előjegyzést is elfogadok egy levelező lapon és pedig 
minél előbb, hogy a kiállítandó példányok száma iránt 
némileg tájékozva legyek. 

Szatmáron, 1894. Jézus szentséges nevének ünnepén. 
Dr Lessenyey Ferencz, 

papnöveldei hi t tanár. 

H I V A T A L O S . 
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 

folytán Vajda Ödön a cziszterczita-rend zirczi apátjának 
a rend érdekeinek előmozdítása körül, valamint a tan- és 
közügy terén szerzett érdemei elismeréseül, Lipót rendem 
lovagkeresztiét díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1894. évi február hó 7-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gr. Tisza Lajos, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** A hét főeseménye talajdonképpen nem a kor-

mány törvényjavaslata tárgyalásának megkezdése — azt 
előbb-utóbb úgyis meg kellett volna kezdeni, — hanem 
Apponyi Albert grófnak e tvjavaslattal szemben való 
állásfoglalása. Az óriás terjedelmű beszédet előbb nagy 
figyelemmel el kell olvasni ; csak azután lehet a „nemzet 
vezérének" állásfoglalása felől itéletszerü véleményt 
mondani. 

— Mennyit költ Németország tud. egyetemekre ? 
Poroszország 10.932,016 márkát, ebből esik Berlinre 
2.476,786 márka, Bonnra 1.129,349 márka, Boroszlóra 
964,060 m., Göttingára 1.147,292 m., Greifswalrdra 716,158 
m., Haliéra 1.257,597 m., Kielre 755,447 m., Königs-
bergre 928,101 m.. Magdeburgra 777.435 m., Münster 
(két karu kath. akadémia) 246,245 m., Braunsberg (kath. 
akadémia) 40,800 m., közös kiadások 492,766 m. Bajor-
ország 2.581,289 márkát, ebből esik Münchenre 1.227,951 
m., Würzburgra 747,355 m., Erlangenra 606,083 m. Más 
egyetemekre, és pedig Lipcsére 1,987,468 m., Tübingára 
881,386 m., Freiburgra 519,700 márka, Heidelbergre 
699,010 m., Giessenre 654,994 m., Rostockra 332,300 m., 
Jena 638,058 m., Strassburgra 995,000 márka. 

— A Szent-István-Társulat 1894-ik évi február hó 
22-én délután 4 órakor (Budapesten, Királyi-Pál-utcza 13. 
sz. a.) választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat: Folyó 
ügyek. 

f A jótékonyságáról és szelid lelkületéről ismeretes 
Dégen Titusz apát s budapest-erzsébetvárosi plébános el-
hunytáról mély részvéttel a következő gyászjelentést kap-
tuk : Felsőhegyi dr Dégen Gusztáv cs. és kir. asztalnok 
és országgyűlési képviselő saját valamint gyermekeinek 
felsőhegyi dr Dégen Árpád orvostudor és cs. és kir t. 
ezredorvos és neje született Schubert Janka, sipeki Bálás 
Béláné szül. felsőhegyi Dégen Jennyke és férje sipeki dr 
Bálás Béla h ügyvéd szomorodott szívvel jelentik szere-
tett és felejthetlen testvér és nagybátyuk nagyságos és 
főtisztelendő Dégen Titusz urnák b. sz. Máriáról czimzett 
egresi apát és Budapest szék- és főváros (VII. kerületi) 
Erzsébetvárosi plébánosának, fővárosi bizottsági tagnak, 
több tudományos és jótékonysági társulatok és egyesüle-
tek alapító és rendes tagjának stb. stb. f. é. február hó 
19-én "délután 4 órakor a halotti szentségek ájtatos fel-
vétele után, élete 58-ik és áldozárságának 35-ik évében 
szívszélhűdés következtében történt csendes elhunytát. A 
boldogultnak hült tetemei f. hó 21-én délután 3 órakor 
az erzsébetvárosi plébánia templomban fognak ünnepélye-
sen beszenteltetni, és a kerepesi ut melletti temetőben 
levő családi sírboltban örök nyugalomra elhelyeztetni. Az 
engesztelő szt. miseáldozatok f. hó 22-én délelőtti 10 óra-
kor fognak az erzsébetvárosi plébánia templomban a 
Mindenhatónak bemutattatni. Budapest 1894. február hó 
20-án Áldás és béke hamvaira ! 

— Sajtóhiba-igazitás. Előző számunk első vegyesének utolsó 
sorában anyanyelvű helyett anyagelvü és facuisset helyett tacuisset 
olvasandó. 

Szerkesztőségi telefon. 

Dad. Készül az ut ja a czikksorozatnak. Tekintsen a mai 
vezérczikkre. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (PapnÖ7elde-utcza 8. sz.) 
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DECRETUM 
AURELIANEN. 

BEATIFICATION IS ET CANONIZATIONIS 

VEN. SERVAE DEI 

IOANNAE DE ARC VIRGINIS 
AÜRELIANENSIS PUELLAE NUNCUPATAE 

SUPER DUBIO 
An sit signanda Commissio Introductions Causae 

in casu, et ad effectum de quo agituri 

Deus, qui, u t ai t Apostolus, vocat ea quae 
non sunt, tamquam ea quae sunt, velut olim, u t 
fortes confunderet , Deboram et Iudi th pro suis 
consiliis elegerat ; i ta saeculo decimo quin to ine-
unte Ioannam de Arc excitavit", u t prope ever-
sas patr iae sortes ob acerr imum Gallos in te r e t 
Anglos bellum res t i tuere t , eamque s imulque 
afflictas Religionis res in l iber ta tem et gloriam 
vindicaret. Paren t ibus censu mediocri, a t avi ta 
in Deum pie ta te egregiis, ipsa in Lothar ingia 
or ta est die 6 Februar i i anno 1412. A pr ima 
aetate, bonis moribus imbuta , omni christ iana-
rum v i r tu tum genere praestant iss ima evasit, 

p raeser t im angelica vitae castimonia. Adhuc 
puellula in simplicitate ac innocentia cordis sui 
Deum timens, pa ren t ibus agricolis ope manuum 
suarum suppet ias fe reba t ; domi enim commo-
rans digiti eius apprehendebaat fusum, et rur i 
una cum pâ t re a r a t rum aliquando ducere non 
renuebat* Haec in ter adolescentula piissima cae-
lest ibus charismatibus augeba tu r in dies. Quum 
vero decimum sep t imum aeta t i s annum at t ig is-
set, superno ex visu cognovit sibi Carolum Gal-
liae Delphinum adeundum, u t quod divinitus 
acceperat secretum ei panderet . Bona i taque ac 
simplex pueJla, sola obedientia innixa ac mira-
bili car i ta te incensa, s ta t im manum suam misit 
ad, fortia. Pa t r i a ac parent ibus relictis, post in-
numera i t ineris pericula, coram rege in civitate, 
cui nomen vulgo Chinon, s t e t i t eique uni quod 
caelitus audiera t firmo ac virili animo aperui t : 
se au tem a Deo missam addidit u t Civitatem 
Aurelianensem obsidione l iberaret i l lumque Rbe-
mos adduceret ubi, Christo lesu supremo Gralliae 
Rege declarato, in illius vicem et locum Carolus 
consecrat ionem ac regni insignia susciperet. 
Obstupui t rex his audi t is : verum u t prudent ius 
ac tu t ins in t a n t i moment i negotio ageretur , 
earn Pic tavium misit, a coe tu virorum i l lustr ium 
ibi coadunato examinanda. Emineban t in ter eos 
Archiepiscopus Rhemensis Regni Cancellarius, 
Episcopi Pictaviensis et Magloriensis, eximii prae-
terea Doctores e Clero tum Saeculari, t um Re-
gulari, qui omnes paulo post Puel lam remise-
runt , praeclaro tes t imonio adiecto, quo eiusdem 
fidem, pieta tem, virgini ta tem ac simplicitatem 

16 
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apud Regem cohonestantes, divinam ipsius mis-
sionem probabant . Hinc ilia, quae clypei et ga-
leae usura non habuerat , equum conscendere, 
omnibus admirantibus, visa es t : t um ensem al-
te ra manu distringens, a l tera vexillum, Redempto-
ris imagine insigne, efferens, sese bellorum peri-
culis laboribusque commisit , ac in medios hostes 
impavida prosilivif. Incredibile dictu est quo 
ausu egerit, quot ab adversar i is contumelias ac 
ludibria pa t ien te r sustulerit , quot ad Deum cum 
lacrymis et ieiunio preces fuderi t , u t Aurelia-
nenses victores evaderent , ac novis exinde Gallia 
auc ta t r iumphis , regni iure sar to tectoque, fu tu-
ris e t iam temporibus, pacis et prosper i ta t is 
ami t t endae simulque av i tae Religionis labefactan-
dae periculum, Deo opitulante, arceret . Yidere 
era t Ioannam, cuius la tus Confessarius semper 
premebat , omnia t en ta re u t a mil i t ibus quidquid 
mores inficere posset propuJsaret, pluribus ad 
perpe t randum malum inc i tament is amotis, piis-
que Sacerdotibus at t r ibut is , qui p ie ta tem fove-
rent . Validius tarnen era t ipsius Puellae exem-
plum, quae angelicum quid por tendeba t exercitio 
v i r tu tum omnium, praeser t im incensissima in 
Deum et proximum cari tate. Quae Caritas erga 
inimicos et iam adeo effulsit, ut non modo Ioanna 
neminem il lorum ense vel has ta umquam laese-
r i t , sed et iam quos vulneratos conspiciebat humi 
iacere, illico erigere, sus tentare ac fovere ma-
xima omnium admira t ione conspecta fuit . Tan- | 
dem hac illac u t s t renua ductr ix advolans, Aure-
l ianensem Civitatem hostibus iiberavit, ac t repi - ; 
dant ibus civibus pacem retuli t . Super his au tem 
Ioannae t r ibuendum quod t e r ra omnis circa Li-
gerim, ac Trecensis, Catalaunensis et Rhemensis 
Civitates ad regis obedientiam redierunt , ipse 
demum Delphinus in regem solemniter Rhemis | 
inunctus est. Pro t o t tant isque benefactis, i ta j 
Deo disponente, e t Ancillam suam probante , 
aspera quaeque aetas illa Puellae retul i t . Nam j 
a suis ipsis vel derelicta, vel prodita, in effera- I 
t issimas host ium manus incidit, a quibus pret io 
vendi ta catenisque vincta ac mille diu noctuque 
in carcere vexata modis, demum per summum 
scelus, quasi haeresis labe infecta ac relapsa, 
iniquorum sentent ia iudicum. qui schismatico 
Basilaeae Concilio »tudebant, flammis addicitur. 
Sacra Eucharist ia refecta, oculisque dum com-
burere tur ad crucem conversis, nomen Iesu sae-
pissime ingeminans, pret iosam iustorum mor tem 
oppetii t , quae signis caelestibus, u t f ama est, 

i l lust ra ta , illico ads tan t ium admira t ionem adeo 
concitavit, u t inimici e t iam eius de te r r i t i fuerint . 
Nec defui t qui sibi pectus percutiens ab hor-
rendo illo spectaculo rever te re tur ; quin et car-
nifex ipse interfectae Puellae innocent iam palam 
professus est. Resipuerunt exinde homines, et 
Ioannae sanc t i ta tem s ta t im in ipso supplicii 
loco venerar i coeperunt, i ta ut , ne populus 
Puellae reliquiis po t i re tur , una cum cineribus 
cor eius, in igne illaesum et sanguine manans, 
ab hostibus in flumen proiectum fueri t . Carolo 
VII. regnum adepto, rebusque publicis in Gallia 
res t i tu t i s , Callistus III Sum mus Pontifex, matre 
ac f ra t r ibus ipsius Ioannae postulant ibus, inqui-
si t ionem super processu, quo ipsa Puel la ad 
ignem damnata fuerat , per Apostolicos Iudices 
ins t i tu i mandav i t : qui, audit is centum ac vi-
gint i cuiusvis aeta t is et conditionis testibus, die 
7 Iulii anno 1456 sentent iam pro tu lerunt , qua 
prius iudicium rescissum, ac Puel lae innocentia 
declarata est. Tum fama eius sanct i ta t is per 
qua tuor -continenter saecula vigente, factum est 
u t ae ta te t andem nos t ra ad Ordinariam Inquisi-
t ionem super eadem sanct i ta t is fama ac vir tu-
t um in Curia Ecclesiastica Aurel ianensi deven-
tum sit. Qua r i te expleta, et ad Sacram Rituum 
Congregat ionem delata, Sanctissimus Dominus 
Noster Leo Papa XIII. benigne induisit , u t Du-
bium de Signatura Commissionis Introduct ionis 
Causae eiusdem Dei Famulae in Ordinario, u t modo 
obtinet , Sacrae ipsius Congregationis Coetu agi 
possit. Quocirca, ins tan te Rmo Episcopo Aure-
l ianensi una cum Rmo P. Ar thuro Captier Mo-
dera tore Generali Societatis Sanct i Sulpitii, eius-
dem Causae Postulatore , a t t en t i sque postulatori is 
l i t ter is p lur imorum Emorum et Rmorum S. R-
E. Cardinalium et Sacrorum Ant is t i tum non 
modo ex Gaeliis, verum etiam ex aliis regionibus 
longissime dissitis, quibus innumeri e Clero 
spectabiles viri ac to tus fere catholicus orbis 
suffragantur , in Ordinariis Sacrae Ri tuum Con-
gregat ionis Comitiis. subsignata die ad Vatica-
num habitis, ab Emo et Rmo Domino Cardinali 
Lucido Maria Parocchi, Episcopo Albanensi, et 
Causae Relatore, sequens Dubium discutiendum 
proposi tum est, nempe : An nt signanda Commis-
sio Introductions Causae in casu, et ad ejfectum 
de quo agitur? Et Sacra eadem Congregatio, 
omnibus accurato examine perpensis, e t audito 
voce ac scripto R. P. D. Augustino Caprara 
Sanctae Fidei Promotore , rescribendum censui t : 
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Sigriandam esse Commissionem, si Sanctissimo pla-
cuerit. Die I a n u a r i i 1894. 

Quibus o m n i b u s Sanc t i s s imo Domino N o s t r o 
Leoni P a p a e XIII . pe r m e i n f r a s c r i p t u m Cardi-
na l em Sacrae e idem Congrega t ion i P r a e f e c t u m 
relatis, Sanc t i t a s Sua r e s c r i p t u m Sacrae ips ius 
Congrega t ion i s r a t u m habens , Commiss ionem 
I n t r o d u c t i o n i s Causae Yen. Servae Dei I o a n n a e 
de Arc Yi rg in i s p r o p r i a m a n u s igna re d i g n a t a 
est i i sdem die, m e n s e e t anno . 

C. Card. ALOISI MASELLA 
S. R. C. Praefectus. 

L * S. 
VINCENTIUS NUSSI S. R. C. Secretarius. 

A javadalmas tanitó szerzetes-rendek emlék-
irata 

a kongruára való megadóztatásuk ellen. 
III. 

De nem kívánunk elzárkózni azon ellenvetések elől 
sem, melylyel a kongrua-ügyben elfoglalt álláspontunkat 
egyik vagy másik oldalról esbetőleg megingatni akarnák. 
Készségesen foglalkozunk ezekkel is. 

Azon körülményből, hogy az 1802-ben visszaállított 
tanitórendeknek az oktatáson, mint főfelaclaton kivül van-
nak parochiális kötelezettségei is, talán azt olvashatná ki 
valaki, hogy ez adja meg a jogezimet a kongruához való 
hozzájárulás kötelezettségéhez. 

Igenis vannak parochiális kötelezettségeink ; de a 
visszaállitó oklevél szerint csakis a saját birtokainkon 
lévő plébániákra nézve, oly módon, hogy ezeken templom-
ról, lelkészi lakról és a plébánosok teljes ellátásáról 
magunk tartozunk gondoskodni, „absque ullo fundi sic 
dicti religionarii aggravio". Yilágos, hogy ez egészen más 
természetű kötelezettség, mint amiről a kongrua-ügynél 
szó van. Ez utóbbi u. i. országos teher: a mienk ellenben 
helyhez kötött kötelezettség, másként kegyúri teher, mely 
csakis egy bizonyos helyre szorítkozik ; éppen olyan kö-
telezettség, mint a milyennel az egyetemi és tanulmányi 
alapok és a világi kegyurak is birnak. Ebből bizonyára 
nem lehet következtetni az országosan feljavítandó kon-
gruához való hozzájárulás kötelezettségére. Igenis, rész 
illetheti a kegyurakat is a kongrua-feljavitás nagy fel-
adatában ; de csak oly módon, hogy azon hiányokat or-
vosolják, melyek saját patronátusuk alatt álló plébániákon 
mutatkoznak. Igy vélekedik e kérdésben a „Néhány szó 
a kongrua-ügyhöz8 czimü műnek névtelen szerzője is, 
midőn (a 39. lapon) mondja, hogy kegyuraknak ezen 
kötelezettsége csakis a kegyuraságuk alatt lévő plébá-
niákra nézve áll fenn; továbbá (a 36. lapon), hogy a 
lelkésznek rangszerü ellátását biztosító kegyúri dotáczió 
szintén egyik módja a kongrua-javitáshoz való hozzájáru-
lásnak. 

Az egyházi nagyjavadalmasok közül nem csupán a 
szerzetes tanitórenclek tartanak fenn gymnáziumokat, ha-

nem fentartanak a nmélt. püspöki kar egyes tagjai is 
jogakadémiákat ugy, mint gymnáziumokat, és mégsem 
kívánják magukat kivonni a kongrua feljavításához való 
hozzájárulásból. Igy érvelhetne talán valaki az általunk 
elfoglalt álláspont ellen. 

Ezzel szemben, azt hiszszük, elég egyszerűen kon-
statálnunk azon lényeges különbséget, mely a szerzetes 
tanitórendek és a világi főpapság közoktatási terhei kö-
zött fenforog. Mi királyi adományozás folytán nyert java-
dalmainkból kötelességszerüleg tartjuk fenn gymnáziumain-
kat: míg a világi főpapság által fentartott tanintézetek 
egyes nagylelkű alapítók által tett önkéntes alapítványok-
ban, az illető egyházi javadalmak megterheltetése nélkül, 
lelik födözetüket. 

Az egri lyceum, illetőleg ma már jogakadémia Eger 
fejedelmi bőkezüségü püspökeinek és kanonokjainak, a 
pécsi lyceum báró Szepesi Ignácz püspöknek, a nagy-
szombati gymnázium Oláh Miklóstól kezdve az esztergomi 
érsekeknek, a kalocsai gróf Batthyány József érseknek és 
utódainak, a nyitrai Mattyasovszky László püspöknek, 
a váczi Kolonich Zsigmond püspöknek és utódainak, stb. 
köszöni létezését. 

Mindezen intézeteket a nagylelkű főpapok nem 
javadalmaikból, hanem saját szerzeményökből, önkéntes 
elhatározással létesítették. Utódainak tehát, az intézetek 
fentartását illetőleg, csakis elődeik alapitványaival szem-
ben vannak kötelezettségeik, de egyházi javadalmaikkal 
szemben nincsenek, s ha az elődök alapitványai nem elég-
ségesek az intézetek fentartására, az illető főpapok meg 
is szüntethetik azokat. Nem igy a szerzetes tanitórendek. 

De hivatkozás történhetnék talán velünk szemben 
valaki részéről Ausztriára, a hol tudvalevőleg az 1874. 
évi májusi törvények a szerzetes-rendeket is kötelezik a 
vallásalap-adó fizetésére. 

Ámde ez egyáltalán nem lehet irányadó a mi köte-
lezettségeink megállapításánál, mert lényegesen különbö-
zők 1-ször az osztrák örökös tartományok jogi viszonyai 
a magyarországiaktól, mint ezt Boncz Ferencz „Lelkészi 
kongrua8 czimű művének 86—88. lapján világosan ki-
fejti ; de lényegesen külömböznek 2 szor az osztrák birto-
kos rendek viszonyai is a mieinktől. 

Mig u. i. az általunk képviselt tanitórendekre ala-
pitványszerüleg háramlik mint főfeladat a közoktatási 
kötelezettség : addig az örökös tartományok birtokos szer-
zetes-rendei nem állnak ily kötelezettség alatt. Az ő hi-
vatásuk az egyházi szolgálatok teljesítése. Az ottani 
szerzetes-rendek egyike másika szintén tart ugyan fenn 
egy-egy gymnáziumot, pl. a mölki, kremsmünsteri, seiten-
stetteni stb. benczés apátságok ; de ezt nem alapításukból 
folyó kötelességből, hanem szabad elhatározásuk folytán 
önkéntesen teszik, részint czélszerüségi okokból, részint 
tudományos ambitióból; a mely vállalkozásukról tehát 
tetszésök szerint le is mondhatnak; sőt tiz évenkint újból 
kérelmezniük kell a kormány engedélyét arra, hogy java-
dalmaikból továbbra is fentarthassák gymnáziumukat. 

Nem igy van ez nálunk. Valamint a Lajtántuli 
szerzetes-rendeknél a közoktatási kötelezettség hiánya ért-
hetővé teszi a vallásalapba való adózás kötelezettségét : 
éppen ugy természetes a mi mentességünk ezen adózás 

16* 
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alól tanügyi kötelezettségeink alapján. Az Ausztriára való j 
hivatkozás tehát a mi álláspontunk mellett szól, nem 
;pedig ellene. 

De magának az 1874. évi osztrák törvénynek és 
intézkedéseknek dispositiói is inkább támogatják a mi 
felfogásunkat, mintsem gyengitik. E törvény 4. §-a u. i. 
fölmenti a vallásalapba való adózás alól mindazon kiadá-
sokat, melyek egyházi és nyilvános oktatási czélokra, 
valamint a szerzetes testületek eltartására fordittatnak ; a 
törvény végrehajtására kiadott miniszteri utasítás 3. §-a 
meg fölmenti az adózás alól a könyvtárakra és tudomá-
nyos gyűjteményekre fordított kiadásokat. Már pedig az 
általunk képviselt tanitórendek jövedelmei éppen ezen 
czélokra fordittatnak. De sőt az osztrák törvényben is 
megtaláljuk azon főmotivumot, melyre mi az adózás alól 
való mentességünket alapítjuk, t. i. II. Ferencz király 
visszaállító oklevelében foglalt azon intézkedésre, hogy a 
visszaállított rendek semmivel sem tartoznak hozzájárulni 
a vallásalaphoz; erre vonatkozólag u. i. az osztrák tör-
vény 54. §-a azt rendeli, hogy „semmi esetre sem szabad 
jelen törvény intézkedéseinek valamely alapítólevél rendel-
kezését sérteni." 

A mély tisztelettel eddig kifejtettek érthetővé teszik 
azt, hogy sem a mult, sem a jelen században kibocsátott 
legfelsőbb rendeletekben, sem Boncz Ferencznek fennidé-
zett „Lelkészi kongrua" czimü művében és az országos 
kongrua bizottsághoz előadói minőségben beterjesztett elő-
admányában, sem pedig a „Néhány szó a kongrua ügy-
höz" czimü észrevételekben, valamint ez ügyben közzé 
tett publikácziókban sem soroltatnak az általunk képvi-

elt tanitórendek javadalmai azon egyházi javadalmak 
közé, melyeknek jövedelmei rendeltetésöknél fogva a val-
lásalap segélyezésére, illetőleg a lelkészi kongrua feljaví-
tására vannak kijelelve. (Vége köv.) 

Hittanárokat a gymnáziumokba ! 
(Két czikk). 

II. 
„Magyarország államfér fiainak többsége ismerné az 

igazságot, birna igaz tartalomban gazdag nagy elvekkel és 
eszmékkel — s nem végezne sisyphusi munkát Magyaror-
szág ügyeinek előbbre vitelében, nem végezne sírásói mü-
veletet oszlopok emelése helyett." 

A fenemiitett jeles czikknek ebben teljesen igaza van. 
De már abban — bocsánatot kérek — nincs igaza, 

midőn azt mondja: 
„Mi katholikusok, különösen mi katholikus papság 

fájdalmas, keserves mea culpával vagyunk kötelesek e 
rettenetes konvulzióra tekinteni." *) 

Fájdalomteljes keserűséggel nézik az igaz katholiku-

*) Mi a culpa generisről beszéltünk ; ?, jelen czikk irója át-
viszi a dolgot a szivek és vesék vizsgálatának a terére s egyénen-
kénti megállapítását a mulasztásnak kisérli meg. Ha elég az álta-
lános figyelmeztetés, mire szolgál akkor az egyénités másra, mint 
néhány bűnös bemártására és a többi nem bűnös ragyogtatására ? 

A hivatott czikk irója. 

sok, és nézi a katholikus papság a rettenetes konvulziót, 
de tessék meghinni, hogy: „mea culpa" nélkül!"*) 

A mea culpát, méltóztassék egész határozottsággal 
másfelé adresszálni.**) 

Ismerek gymnáziumot, pedig mondhatom nagyon 
kitűnő gymnáziumot, honnan intelligentiánknak magas 
perczentje kerül ki. Ezen gymnáziumban minden kitűnő! 
Kitűnő az igazgató, jeles a tanári kar, nagyszerű a be-
rendezése stb. ; csak a mi nem kitűnő, a mi nem jeles, a 
mi nem nagyszerű, az a hittanár! Már a második, har-
madik osztályban gúnytárgya a hittanár; a felső osztá-
lyokban már az sem, ott már nem is veszik komolyan ; 
a tanári kar, az mulat rajta. Es ez kérem már évtizede-
ken keresztül tart. Es ez kérem azon a helyen, a hová, 
miként emiitettem, adresszálni kellene a mea culpát, év-
tizedek óta tudva van, de hát ott is jóizüeket mulatnak 
ezen az állapoton, s a dolog folyik tovább szépen csen-
desen. 

Ismerek gymnáziumot, éppen oly jeleset, mint az 
emiitettem, hová a hittanár, tekintet nélkül qualifikáczió-
jára, magas, nagyon magas protekczió utján kerülvén, 
kezdettől fogva ekként ismerteti szent vallásunk magasz-
tos tanait, lelkesíti az egykori hősök kebleit, vértezi a 
vívandó nagy harczra katonáit : No maga Brandweiss 
olvassa el azt a bibliai mesét — ipsissima verba — 
mely a 33-dik lapon van ; no maga Sárközy, olvassa még 
egyszer ; maga N. stb. s ez igy folyik a hittani órán át, 
hol a bibliából, hol a katekizmusból s azután a hittanár 
ur kijelenti: „hát ezt vegyék fel leczkére, a ki nem fog 
tudui felelni, secundát kap" s azután fogja kalapját, s 
mint a ki legjobban végezte dolgát, tovább megy a má-
sik osztályba operari similiter. A részben szabadkőműves 
tanári kar pedig dörzsölgeti a kezét, ördögi mosolygás 
között mondogatva: ilyen hittanár kell nekünk, ez kö-
zénk való ! S valóban nem is mulasztják el minden egyes 
felmerülő alkalommal hangoztatni : milyen kedves, milyen 
türelmes, milyen felvilágosodott pap az az ő hittanáruk, 
de maguk között jó nagyokat nevetve mondogatják : „ist 
das ein Rinoceros" ; és igazuk van. 

Ez is olyan dolog, melynek sem a katholikusok, 
sem mi katholikus papság nem vagyunk okai. Mea cul-
pát tehát nem fognak mondani sem ők, sem pedig mi. 

Ismerek gymnáziumot, hasonlóan igen kitűnőt, hol 
a hittanári állomás üresedésbe jött. Pályáztak többen, 
köztük egy hittudor, ki melesleg legyen mondva, régi 
időtől fogva, még pedig előnyösen mivelte a hittudo-
mányi irodalmat s előreláthatólag, példásan állotta volna 
meg helyét! Hja, de igaz marad, hogy: „multi currunt 
sed unus accipit bravium!" A doktor ur, éppen mert me-
részt irodalommal foglalkozni, mert volt bátorsága az 
elnyomatás daczára dolgozni, ingrata persona volt azok-
nál, kik denuntiálásból és egyébb hasonló jeles tulajdon-
ságokból hiztak meg egész a kanonokságig, a doctor, 

*) Boldog exceptió, a mely az ö katholikus hitfeleinek hi-
báival szemben semmit sem tud vetni magának a szemére ! 

A hivatott czikk irója. 
**) Hát hová ? A protestánsokra vagy a zsidókra adresszáljuk 

a katholikusok bajaiért generice a mea culpát ? 
A hivatott czikk irója. 
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mondjuk, ezek előtt s igy természetesen a püspök előtt 
is ingrata persona lévén, történt, hogy a ki az állomást 
meg nem kapta, az a doctor volt, de megkapta oly 
egyén, a ki a theologiai cursust is gyengén végezvén 
azután is minden mással foglalkozott, csak theológiával 
nem. Folyik is abban a gymnáziumban a hittanitás gyö-
nyörűségesen. De hát : est modus in rebus, a hittanár úr : 
jó^pajtás az igazgatóval, a tanárokkal, nem fanatikus, 
megeszi sans gene a hust akár nagypénteken, kitűnő 
mulattató, jó tánczos stb. s a dolog a legszebb rendben 
van, a gymnázium szerencsésnek érzi magát, hogy ilyen 
hittanárra tehetett szert ! 

Hát, kérem szeretettel, ennek a katholikusok, vagy 
mi katholikus papok vagyunk az okai ? Legyünk igazságo-
sak, s ezen igazságosságból kifolyólag hagyjuk az úgy is 
óriási harczot vívó kath. papságot békében és követel-
jünk, a honnan követelnünk kell: igazi hittanárokat a 
gymnáziumok számára ! 

Értessük meg már egyszer amaz igazságot, hogy 
protekczió utján, ha valaki, minden érdem nélkül beleül 
a kanonoki stallumba, vagy zsiros plébániai javadalomba, 
az fájhat egyeseknek ; de utoljára is, az egyházat ve-
szélylyel nem fenyegeti, kárára nincs. A szenvedett igaz-
ságtalanságot — igaz, hogy csak a más világon, — de 
kipótolja az ég, hisszük és reméljük, hogy az elkövetet-
tet is ! Protekczió utján, és contra omne fas et nefas, fel-
viheti valaki nagyon magasra, de az igazi, a valódi hit-
tanár magaslatára soha senki sem juthat. 

Mai atheisticus irányzat mellett, a gymnáziumi hit-
tanárnak, és éppen ennek, talpon kell állania. Mai körül-
ményeink között a gyimnáziumi tanárnak, nem elegendő, 
hogy el tudja reczitálni a nevelés-tudománynak, a hit és 
erkölcstannak valamely jól vagy rosszul szerkesztett tan-
könyvét; a gymnáziumi hittanárnak a lehető legképzet-
tebb theologusnak, valóságos apologetának kell lennie, 
mert ő̂  hittanára nemcsak növendékeinek, hanem tanár-
társainak is, kik hol komolyan, hol vicczből, hol egyébb 
nemes vagy nemtelen indokokból a gymnáziumi hittanárt 
keresik fel, sokszor összeesküvésszerüen ostromolják őt, 
hol ebben, hol amabban a kérdésben, és jaj annak a 
hittanárnak, százszorta jaj az ő működésének, ha egyszer 
sikerült őt zsákutczába szorítani, zavarba hozni. 

Méltóztassanak meghinni, hogy a gymnáziumi hit-
tanári állás, bizonyos tekintetben nagyobb erőket igényel, 
mint a theologiai facultás, és ez igen természetes ! 

A theologiai facultás növendékei mind jó akaratú, 
jó szándékú, komoly ifjak, kik a balvélemények fuvalmai-
tó lmegőr izve , kész és megdönthetlen igazság gyanánt 
fogadják tanáruk előadását; nem úgy a gymnáziumi ta-
nulók, kik a világban élve, különböző emberekkel, más 
és más társaságban megfordulva, sokszor rosszakarattal, 
hozzátartozóik által félrevezettetve, többnyire kétkedéssel 
— nevezetesen a felsőbb osztályokban — fogadják a 
hittanárnak még oly lelkes előadását is. Ember legyen tehát 
a talpán, a ki képes győzedelmes módon megállani ily 
vészteljes áramlat ellen ; de ha egyszer-kétszer győzedel-
meskedett, megnyerte az egész csatát s szelleme döntő 
lesz az egész gymnázium szellemére. 

Kisszerű dolognak látszik tehát egy gymnáziumi 

hittanái állomásának betöltése, pedig méltóztassék gon-
dolkodni, vájjon nincsen-e igazunk, mindőn azt mondjuk : 

Ha erőteljes öntudatos katholikus iskolázást akarunk ; 
ha azt akarjuk, hogy államférfiaink megismerjék valaha 
az igazságot, s ne harczoljanak a katb. egyház ellen, 
hanem támogassák mindenben és mindenkor az ő elévül-
hetlen földi és földöntúli javunkat előmozdítani törekvő 
princípiumait; ha akarjuk, hogy^oly hosszú idő után, újra 
katholikus szellem lengje át hazánkat, akkor adjunk a 
gymnáziumoknak képzett, lelkes, hatalmasan működő 
igazi hittanárokat és elérjük a czélt ! 

Dr Reindl Román. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 22. A budapesti érseki vikárius mér-

sékletre buzdító levele. 
A budapest-ferenczvárosi Ranolder-intézetben egy 

röpiratot osztogattak ki minap e czim alatt : „Néhány 
kérdés és felelet a keresztény és a polgári házasságról." 
A polgári házasság hivei neszét vették a dolognak és nagy 
lármát csaptak a kiosztás miatt. Az ügyet a főváros^ köz-
gyűlésében is erőnek-erejével szóba hozta Pártos Béla 
bizottsági tag, holott a vikárius a dolgot már akkor elin-
tézte. Nagy dicséretére válik a főváros közgyűlésének, 
hogy Pártos erőltetett felszólalását nem szívesen hallgatta 
s a kulturharczot keblétől minden igyekezettel távol tar-
tani igyekszik. A lappangó láznak tapintatosan végett vetett 
Cselka Nándor vikárius következő leirattal az esperesi 
hivatalhoz, a mely azt a fővárosi hatóságnak megküldötte. 
A főváros közgyűlésében felolvasott főpásztori irat, mely 
nem magát a röpiratot s nem annak terjesztését, hanem 
a terjesztésnek a mai körülmények közt véletlenül káros-
nak bizonyult módját itéli el, szószerinti szövegében im 
itt következik: 

„A budapesti érseki helynöktől. Nagyságos és fő-
tisztelendő prépost, esperes tanfelügyelő, plébános és 
szentszéki ülnök ur ! Értésemre esett, hogy a budapesti 
katholikus iskolák belsejében az utóbbi napokban a 
katholikus és polgári házasságot tárgyaló, nyomtatott kis 
lap osztatott szét a gyermekek között. Nem tehetem, 
hogy ezt az eljárást ne helytelenítsem és fölhivom Nagy-
ságodat, hogy mint tanfelügyelő, ezen rosszalásomat az 
illető iskolák igazgatóságainak tudomására hozni szíves-
kedjék, azon reményemnek adva kifejezést, hogy ily dolog 
többé nem fog történni. A törvényjavaslatok ellen jogá-
ban, sőt az illetékeseknek kötelességében áll, minden sza-
bad és tisztességes módon küzdeni, de a küzdőknek sorába 
nem tartoznak a gyermekek s a küzdőtér ne legyen az 
iskola. A gyermekekkel a tanítók buzgó imával fordulja-
nak a világosság Adójához, világosítsa föl kegyelmesen az 
egyházi és világi törvényhozók elméjét, hogy oly tör-
vényeket hozzanak, a melyek az egyháznak és hazának 
valódi javára szolgálnak. Ez elég ; ez katholikus eljárás 
és kívánom, hogy az iskolák vezetői ehhez tartsák magu-
kat. Budapest, 1894. február 20-án. Cselka Nándor s. k., 
felszentelt püspök, érseki helynök." 

A választ a leirat felolvasása után a főváros köz-
gyűlése nagy helyesléssel vette tudomásul. 
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Eger. Barsmegye üdvözlő irata az egri érsekhez 20 
éves érseksége jubileuma alkalmából és az érsek válasza. — 

I. Az üdvözlő irat. 
Nagyméltóságú Érsek Ur ! 
Kegyelmes Urunk ! 

A mindenségnek alkotó törvényt szabott, hogy sze-
ressük azon helyet, hol először láttuk a fényes napot, 
először boldogított a szeretet. 

E törvényt lelkünkbe ojtva, hazaszeretetnek nevezi 
a történelem. 

De a fogalomban „Haza", nem vész el az „atyai 
ház" fogalma, nem enyészik el a szeretet ahhoz a föld-
höz, melyen először ringott bölcsőnk, először ölelt a sze-
rető anya, hol eltöltöttük gyermek-éveinket, hol az ifjúság 
ábrándjai között szőttünk jövőt, a hol anyánknak hült 
pora pihen és szent marad a szülőföld nekünk, mert lel-
künk megpihenni oda visszaszáll. 

Mi is nem a szeretettelen rideg közönynyel, hanem 
bizalmunkkal kisértük lelke szárnyalását, és örömmel 
gondolunk vissza, hogy a sas, ki ma a magasban szár-
nyal, magasra törni itt tanult, s a küzdés terheit itt 
nyűgözte le. 

Mi ismertük fel lelke erejét, mi voltunk annak első 
hirdetői és vállaink emelték a magasba, hogy a magas-
ból magasabbra szálljon. 

Isten megáldott minket, mert dicsőségében mi is 
osztozunk s az ünneplések fényes nagy során, midőn a 
versenyre szállt hódolat busz év muokája tetteit dicsérte, 
a legmelegebb fénysugár bizonynyal, a mely nemes szivét 
melengeté, szülőföldének üdvözlése volt. 

Ezen üdvözlet őszinte szavával járul ma Bars Eger 
nagy érsekéhez, és szülöttének szeretetét nyújtja. 

Engedje Isten, alkotásait dicsérje nemzedékek nagy 
sora és áldja oly igazán és oly hűn, mint vármegyénk-
nek ünnepelt fiát mi ünnepeljük. 

Kik is mély tiszteletünkkel és bizalmunkkal vagyunk, 
Nagyméltóságú Érsek Ur, 
Kegyelmes Urunknak, 

Aranyos-Maróthon, 1893. évi Karácsonyhavának 5-ik 
napján tartott közgyűlésünkből 

Barsvármegye közönsége 
Bombay Vilmos s. k. 

alispán. 

II. Az érsek válasza. 

Tekintetes Dombay Vilmos alispán urnák 
Arany os-Maróth. 

Barsvármegye mélyen tisztelt közönségének küldött-
sége méltóságos Kazy János csász. és kir. kamarás, főis-
pán ur vezetése alatt folyó évi február hó 11-én nyujtá 
nekem át azon üdvözlő iratot, melyet mult évi deczember 
hó 5-iki közgyűléséből a Vármegye tisztelt közönsége 20 
éves érsekségem jubileuma alkalmából hozzám intézni 
kegyeskedett. 

Mélyen megható szeretetét látom ebben azon drága 
földnek, ahol először boldogított a szeretet. 

Kifejezhetlenül hálás vagyok e jóságos megemléke-
zésért, a szeretet e boldogító hűségéért. 

Hisz mindazt, mindannak emlékét meghozza az lel-
kemnek, miben egy élet álmainak, reményeinek, vágyai-
nak, törekvéseinek, küzdelmeinek, áldásainak forrását bírja. 

Érzem újra az édes szülők áldott gondjait, melyek 
alatt az ébredező szellem zsendülő ereje fejledezni kezd, 
a serdülő kor munkavágya tettnek indul, — az élet 
egyetlen boldog korszaka virul; érzem újra lelkemre 
áradni azt a köz szellemet, mely Barsvármegye nyilvános 
életének éltető levegőjeképp, mint dicső múltjában min-
denkor, ugy ifjúságom napjaiban is, nemzetünk e nagy 
napjaiban, a közügyekért, a haza javára dobogtatta a 
sziveket; érzem, mint szívja be, mint veszi át lelkem 
egész életre szóló parancsképpen a hazaszeretetet, e leg-
nagyobb jót, mit szeretetének legbecsesebb ajándékául és 
örökségéül a szülőföld — sziveikbe oltva — fiainak 
adhat . . . Érzem, hogy az eszmék, az érzelmek, melyek 
törekvéseimet mindenben éltették : mint életem első 
gyökérszálai abban a drága földben sarjadtak és erősöd-
tek, — és ez első gyökereken át táplálkozik lelkem ma 
is, mint a fa, mely más helyre átültetve is csak első íő-
gyökereit megőrizve élhet meg . . . 

Életemmel Barsmegyéé vagyok. 
És övé egy életnek hálájával. 
Mert e megye fiai rótták rám megtisztelő bizalmuk-

kal, kitüntető szeretőtökkel azoknak a kötelességeknek 
főrészét is, melyeknek életem javát szenteltem ; melyek 
által alkalmat nyertem köztéren is szolgálni hazámat; — 
dicső szolgálat, melyért egy élet áldozatul hozatala is 
csekély ! 

És ha munkálkodtam, ha — mint elnéző szeretetök 
Önökkel láttatja — magasba tört a sas; miként ez meg-
pihenni fészkébe tér : a törekvés fáradalmai közepett lel-
kem is oda tért meg mindenha legkedvesebb gondolatai-
val, legmélyebb érzelmeivel, — és fiúi könyeivel a drága 
sirhalom fölött . . . lelkemben oda tértem megnyugodni, 
erőt gyűjteni ; oda, arra az áldott szent földre, emlékeim, 
kötelességérzetem forráshelyére . . . mint, ott vagyok 
lelkem egész szeretetével most is, ott, sirig^ tartó hálám-
mal és áldást esdő imáimmal. 

Isten áldja, boldogítsa szeretett megyémet! 
Hazafiúi üdvözlettel vagyok 
Budapest, 1894. febr. 14. 

őszinte hivők: 
Dr Samassa József, 

egri érsek. 

N E K R O L Ó G O K . 
TÖROCSIK J Ó Z S E F , 

kanonok. 
1820—1894. 

Egerből nagy veszteség hire érkezett. Meghalt 
Törőcsik József apát-kanonok, a katholikus Jászság egyik 
büszkesége, „kit az utókor példaképül választhat, mert 
élete a szeretet, a küzdelem s a folytonos munkálkodás 
lánczolata volt " Elhunytáról az egri főkáptalan a kö-
vetkező gyászjelentést adta ki: „A.z egri Főkáptalan a 
számos rokon nevében is mélyen megszomorodott szívvel 
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jelenti Töröcsik József B. Szűz Máriáról nevezett maróthi 
prépost, egri főszékesegyházi kanonok és aranymisés 
papnak, a haldoklók szentségének ajtatos felvétele után, 
életének 74-ik évében, folyó hó 17-én, esti 8V2 órakor 
történt elhunytát. A megboldogultnak hűlt tetemei folyó 
hó 20-án, a főszékesegyházban a lelke üdveért d. e. 9 
órakor tartandó engesztelő szent miseáldozat bemutatása 
után fognak beszenteltetni, és a főtemplom sírboltjába 
elhelyeztetni. Eger, 1894. február 18-án. Áldás és béke 
poraira !" 

Töröcsik József született Jász-Alsó-Szent-Györgyön 
1820-ban. Iskoláit a Jászságban, Budapesten és Egerben 
végezte. Pappá szenteltetett 1848-ban. Mint segédlelkész 
Kis-Várdán, Jákóhalmán és Jászberényben volt alkal-
mazva. Azután gyöngvösoroszi, majd jákóhalmi plébá-
nossá neveztetett ki, 1865. évben pedig Jász-Árokszállás 
városának hivei választották meg plébánosukká. Itt 26 
éven át teljesitette a gondos lelkipásztor sokoldalú s fá-
rasztó kötelességeit. Mennyire megnyerte hivei szeretetét 
és ragaszkodását, tanúsítja hivei azon elismerő áldozat-
készsége, melylyel részére a régi rozzant lelkészi lak helyett, 
oly díszes és kényelmes épületet emeltek, melyhez hasonlót 
az egész egri érseki megyében keveset lehet találni. Az ő 
buzdítására és kitartó közreműködésével vétetett czélba 
utóbb az Árokszállás városához tartozó Szent-András 
pusztán egy uj lelkészi állomás létesítése. Ezek a több 
ezerekre szaporodott pusztai hivek, — kik addig anya-
egyházuktól 3—4 órányi távolságra laktak, csak ritkán, 
nagy nehezen részesülhettek vallási vigasztalásban — há-
lásan fogják mindenkor emlegetni a megboldogultban 
azon érdemes lelki pásztorukat, ki az ő lelki szükségeik 
czélszerübb kielégítését ily módon igyekvék előmozdítani. 
Örvendett, de meg is siratta az egész Jászság, mikor 
1890. január 22-én az egyházmegye székhelyén Egerben 
kanonokká iktattatott be. Itt, mint plébános rövid idei 
buzgó működése alatt hivei osztatlan szeretetét és a tan-
ügyi férfiak nagyrabecsülését vivta ki. Életében a leg-
meghatóbb jelenet volt 1893. augusztus 6-án, midőn 
szülő községében a jász-alsó-szent-györgyi templomnak 
lUO éves jubileumán, ott, a hol először tartotta első sz. 
miséjét, mutatta be az Urnák félszázados papságának 
hála-arany-áldozatát. Örömünnepe volt ez nem csak neki, 
de — mondhatni — az egész Jászságnak. Gyenkélkedése 
miatt lemondott az egri plébániáról. Január 22-ike óta 
ágyban fekvő beteg volt. Halála előtt való napon Szele 
Gábor püspök pápai áldásban részesité. 

Áldás és béke poraira ! 

t Dégen Titusz apát. 
1835—1894 

Dégen Titusz, egresi apát, budapest-erzsébetvárosi 
plébános, kit nagy ré>zvét mellett f. hó 21-én d. u. 3 
órakor temetett régi barátja Romeiser József budapest-
belvárosi prépost-plébános, Budapesten született 1835-ben. 
Miután a kegyesrendieknél gimnáziumi tanulmányait be-
végezte, Esztergomba ment növendékpapnak s huszon-
négy éves korában pappá szentelték. Husz eszten-
dőnél tovább káplánkodott Schwendtner belvárosi plé-
bános alatt, mignem 1881-ben felépült az Erzsébetváros 

ban a katholikusok kis szentegyháza s a város egyhangú-
lag Dégent választotta az uj városrész plébánosává. Az 
azóta lefolyt tizenhárom esztendő az üdvös munkásság 
szakadatlan lánczolata volt. Élénken érdeklődött kerületé-
nek jótékony intézetei és iskolái iránt s különösen a 
hitoktatás újjászervezése körül fáradozott. A herczeg-
primás kiválóan megkedvelte a boldogultat, attól a pilla-
nattól fogva, hogy hivatalba lépése óta Dégen volt az 
első, akit az uj herczegprimás apáttá avatott. Tagja volt 
a fővárosi bizottságnak is, de nagy ritkán szólalt föl, 
akkor is csak iskolai ügyekben. A politikával nem fog-
lalkozott soha, de a főváros előkelőbb társasköreiben 
gyakran megjelent és szívesen beszélgetett a fővárosi 
közönséget érdeklő kérdésekről. Ennek a mi „Religio" 
cz. lapunknak oly lelkes barátja volt, hogy teljes példányt 
gyűjtött össze belőle s azt egyenesen a pápa ő szentsé-
gének szánta ajándékba. Élete utolsó éveiben az erzsébet-
városi uj templom érdekében buzgólkodott s ő maga 
kérte fel annak idején Steindl Imrét, a templom épí-
tőjét, hogy vegyen részt a pályázatban. Nagy örömmel, 
gyakran órákon keresztül nézte a plébánia ablakából az 
uj, fényes szentegyház alapvető munkáit s többször em-
legette káplánjai előtt, hogy szeretné megérni a templom 
felszentelését. Amit azonban a Gondviselés nem engedett 
meg neki. Régóta betegeskedett s az ezidei balatonfüredi 
nyaralás után sem érezte magát jobban. A hideg idő be-
álltával környezete azt tanácsolta neki, menjen Nizzába ; 
de Dégen nem akart hosszabb időre megválni plébániájá-
tól. F. hó 19-én délelőtt 11 órakor még Nóvák káplánnal 
az irodában dolgozgatott, amikor hirtelen rosszul lett. A 
fiatal pap tanácsára ágyba feküdt és orvosa a szívszél-
hűdés jelenségeit konstatálta rajta. A plébános maga is 
érezte halála közeledését s többféle irányban utasította 
egybegyűlt rokonait. Délután három órakor elvesztette esz-
méletét s félórai agónia után m egszünt élni. Halála hirére a két 
városháza homlokzatára s az erzsébetvárosi községi isko-
lákra is kitűzték a gyászlobogót. Nagy vagyonából, melyet 
örökölt, szívesen gyakorolta a jótékonyságot. Temetését 
testvérbátya dr Dégen Gusztáv országgy. képviselő ren-
dezte, a kihez az ország biboros herczegprimásától 
kezdve számos részvétnyilatkozat érkezett boldogult pap-
öcscsének halála alkalmából. R. i. p. 

j Soóky Gábor. 
1843—1894. 

Soóky Gábor esztergomi kanonok f. hó 20 án dél-
ben egy órakor hunyt el Esztergomban. Rég idegbeteg 
volt s kezelőorvosa is rég lemondott a gyógyulás remé-
nyéről. 1843-ban nógrádmegyei Vadkerten született. Közép-
iskolai tanulmányainak befejeztével Nagyszombatban, hol 
a többi -közt Rajner Lajosnak és Ürge Ignácznak volt 
rokonszenves iskolatársa, Esztergomba került theológiára, 
a hol 1865-ben szentelték fel pappá s rövid idő múlva 
tanár lett az esztergomi semináriumban. 1886-ban a papnö-
velde vicerectora, 1889-ben esztergomi tiszteletbeli kano-
nokká nevezték ki. Irodalmi téren is vannak érdemei. 
Műveit részint saját neve, részint Romkövy Bálint álnév 
alatt nagjrészt az L j Magyar Sion-ban adta ki. Fő műve: 
„A liberalizmus és az internationale" Haláláról a követ-
kező gyászjelentést kaptuk : 



148 RELIGIO. 

„Az esztergomi Szent Istvánról czimzett ősrégi érseki 
papnevelő intézet elüljárói és tanári kara szomorodott 
szivvel jelenti szeretett tagtársa, nagyságos és főtisztelendő 
tótsoóki Soóky Gábor úrnak, t. kanonok, szentszéki ülnök, 
és papnevelő-intézeti aligazgatónak hosszas, súlyos beteg 
ség és a haldoklók szentségeinek ájtatos fölvétele után, 
életének 51-ik, áldozárságának 29-ik évében, f. hó 20-án 
délben történt elhunytát. Á boldogultnak hült tetemei f. 
hó 22-én d. u. 4 órakor fognak a papnevelő intézetben 
beszenteltetni, s onnan a sz.-györgymezei sirkertben a 
föltámadásig nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-
mise-áldozat pedig a temetés napján d. e. 9 órakor fog 
a főszékesegyházban a Mindenhatónak bemutattatni. Kelt 
Esztergomban, 1894. február 20-án. Az örök világosság 
fényeskedjék neki !" 

V E G Y E S E K . 
•J.** Jó szó a protestánsokhoz, a melynek végére 

bizony magára is ráfér egy kis jó szó, — az a 
figyelmeztetés, mely a „P. N." csütörtöki számának má-
sodik vezérczikkében látott napvilágot, a mint szóról-
szóra imitt következik : „A jövő század számon fogja 
tőletek kérni Tiszák és Szászok, Prónayak és Péchyek, 
Radó, Fabiny és Zelenka, akiknek nevei a protestáns 
égen szebben ragyognak ma, mint a nagykeresztek csil-
lagai mellükön : hogy megtartották-e a protestántizmust 
hitben és erőben és szabadságban a magyar nemzet szá-
mára, avagy el hagytátok veszni az állami omnipotenczia 
sorvasztó uralkodása alatt? Lehet-e feláldozni a hit 
meggyőződését a miniszteriálizmusnak ? Szabad-e gyű-
lölni a katholikus kereszténységet annyira, hogy ellene 
ütközve, a protestánsok kis serege odaveszszen ? — 
Ha van a magyar protestántizmusnak még életereje és 
nemzeti hivatása, most mentse meg magát, hogy el ne 
árultassék. Pedig van hivatása és kötelessége. Mert abból 
a protestáns népből nem less katholikus, de lehet hitetlen 
pogány. S akkor elveszti összetartozását és szétszóratik 
anyagul és áldozatul a szocziálizmusnak és a materiáliz-
musnak. A követ, ha szétporlik, szétszórja a szél s abból 
oltárt épiteni sem Istennek, sem a hazának nem lehet 
többé." — Az a mondás, hogy „abból a protestáns nép-
ből (már t. i. a mienkből) nem lesz Jcatholilcus, de lehet 
hitetlen pogány, — nem nagy megtisztelés sem magára 
a magyar protestantizmusra, sem reánk magyar katholi-
kusokra, katholikus papságra. Hát oly megmásithatatla-
nul rossz uton halad a magyar protestáns nép, hogy 
annak nem lehet más jövendője, mint „hitetlen pogány"-
nyá lenni? Es a magyar katholikusság, a magyar kath. 
papság oly lelketlen s tehetetlen paniperdákból állna, 
hogy semmi vonzó erőt ne tudna gyakorolni az igaz hit 
felé, tehát a kath. egyház keble felé gravitáló hivő pro-
testáns népre — szemben az azt csalogató „hitetlen po-
gány"-sággal szemben? Az elkereszténytelenedés kitört 
harcza által szétforgácsolásba kerülendő magyar protes-
táns népnek Isten által rendelt menedéke — az az anyai 
kebel, a honnan protestáns testvéreinket német emberek 
által keltett vihar elszakította, a kath. egyház keble. Pap-

társaim ! Nyissuk meg e keblet ; nyissuk s világosítsuk 
meg a hozzá vezető utat ! 

-f- „Scripta scripfis opponenda", mondá XIII. Leo 
pápa. Ezt ki lehetne egészíteni avval, hogy a tevékenység 
terén acta actis opponenda, okosan és mérséklettel: okosan, 
hogy minden akcziónak meglegyen az alapja a hivek lelké-
ben; mérséklettel, nehogy akcziónk, melynek czélja ugy is a 
béke és szeretet lehet csak végczélképpen, gyógyító ir helyett 
olajat öntsön a lelkeket pusztító tűzre ; okosan és mérsé-
kelten, hogy maguk a nehézségek is nem annyira akadályok, 
hanem inkább fokozatok legyenek a czél megközelítése 
és elérésében. Ilyen akcziót fejtett ki, a mi nem csekély 
dolog itt a szabadelvüségtől megmámorosodott főváros-
ban, Kirschhoffer Károly óbudai plébános. Az ő lelkes 
vezetése alatt a főváros III. kerületének választó polgárai 
nem-választó kath. polgártársaikkal összeállva 10,000 név-
aláírással nyilvánították nem tetszésöket a mindent felfor-
gató kulturharczos törvényjavaslatokkal szemben. E neve-
zetes nyilatkozatot f. hó 21-én adta át egy küldöttség Zichy 
Nándor grófnak. Méltán büszke minden katholikus az első 
országos katholikus nagygyűlésre. Ámde Budapest katho-

likusai akkor mutatnák meg megczáfolhatafclanul, hogy ezt 
a fényes első országos kath. nagygyűlést ők csinálták az 
országnak, s nem az ország csinálta nekik, hogyha most 
minden plébánia választókerülete részéről az óbudaiéhoz 
hasonló nyilatkozat mondaná ki, hogy mit akar a főváros 
350,000-et meghaladó katholikus lakossága ! 

— A katholikus autonomia. Gróf Csáky Albin vallás-
és közoktatásügyi miniszter tegnap küldötte szét a meghí-
vókat a katholikus autonomia előkészítő munkálataira a király 
legfelsőbb elhatározásával alakított harmincz tagu bizott-
ságnak. A miniszter Vaszary Kolos bíboros herczegprimással 
történt megállapodás következtében a bizottság ma, szom-
baton, délután fél 4 órára hívta egybe a herczegprimási 
palotába. A bizottságban tudvalevőleg tiz egyházi és husz 
világi tag van. Az ülésen Vaszary Kolos bíboros herczeg-
primás elnököl. 

— A kath. mester-inasok budapesti otthonát f. hó 
18-án, vasárnap, Pallavicini Ede őrgrófné társaságában gr. 
Zichy Jánosné sz. Redern Mária grófné és leányai gr. Zichy 
Viktória és gr. Zichy Lujza tüntették ki magas látogatá-
sukkal. Az előkelő vendégek meghallgatták az inasok szá-
mára tartott hitoktatást, megszemlélték a fiuk társas játékait, 
aztán körülbelől egy órai időzés után teljes megelégedésüket 
nyilvánítva távoztak. 

— A nyitrai Kath. Kör tagjainak száma 348. Alapító 
tagja a körnek 20 van, köztük: érsek 1, más egyházi férfiú 
11, mágnás 4, földbirtokos 4. Rendes tagok összesen 273, 
helybeli 170, vidéki 103. A helybeliek közül : egyházi férfiú 
33, világi 137. Ezek közt: állami tisztviselők 26 (köztük 6 
tvszéki biró, 3 pénzügyi titkár, 1 számtanácsos), megyei 
tisztviselő 11, városi tisztviselő 9 (köztük a polgármester, 
kapitány, pénztáros), kereskedő s iparos 32, ügyvéd 9, világi 
tanférfiu 10, orvos 2, mérnök 1, gyógyszerész 1, pénzinté-
zeti tisztviselő 8 (köztük 3 bankigazgató), püspöki uradalmi 
tiszt 4, földbirtokos s magánzó 24. A vidékiek közül : egy-
házi férfiú 49, világi (többnyire földbirtokos s ügyvéd) 54 
Pártoló tagok száma 53, köztük 11 hölgy. - A kör május 
1-től a hosszú utczában lévő püspöki igazgatósági szép házat 
bérelte ki, melyben még többen fognak elférni. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (PapnÖ7elde-utcza 8. sz.) 



ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, február 28. 17. i. Félév. 1894 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : A szabadelvüségről. — A herczegprimás a kötelező polgári házasságról szóló törvényjavaslat 
ellen. — A javadalmas tanitó szerzetes-rendek emlékirata a kongruára való megadóztatásuk ellen. — A hithagyó szabadelvű pártból 
való kilépés egy mintaszerű katholikus megindokolása. — A katholikus antonomia. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : „Antikrisz-
tianizmus." — B u d a p e s t : A vegyes házasságokból született gyermekek vallásának megállapitása a képviselőház közoktatási bizottsága 

előtt. — Vegyesen. 

A szabadelvüségről. 
„Vera rebus vocabula restituantur." 

IX. Pius, 1861. márcz. 
18-iki allocutiójában. 

I. 
Felfordult világ van az emberek gondolko-

dásában. Mást beszélnek és mást tesznek. A há-
zasság ügyét „rendezik" állítólag ; tulajdonképpen 
azonban Istent akar ják kizárni a házasságkötés-
ből, a családi életből, az államból. A vallás 
szabadságáról csinálnak törvényjavaslatot; tulaj-
donképpen pedig üldözik a kath. vallás szabad-
ságát, mert ez u t juka t állja Magyarország elke-
reszténytelenitésében, vallástalanná tevésében, a 
hárompontu testvérek munkájának végzésében. 

Már rámuta t tunk minap is arra, hogy mi 
történik tulajdonképpen nálunk. Vallásos embe-
rek, vallásos társulatok, hitfelekezetek lesznek, 
lesz kath. egyház azután is, ha a reformerek 
Magyarország kilenczszázéves vallásos szervezetét 
szétrombolták. De egy nem lesz többé; nem 
lesz többé Magyarország vallásos, nem lesz ke-
resztény állam. Magyarország dechristianisatió-
járól van a szó — a szabadelvüség általános 
követelése kötelező voltának a czimén. Azt 
mondják, hogy Magyarországban más mint sza-
badelvű politika lehetetlen. I t t mindenben s min-
dig szabadelvűnek kell lenni mindenkinek. Bá-
mulatos látvány tárul el szemeink előtt valóban. 
Két-három képviselőn kivül valamennyi, még 
Apponyi Albert, még Szápáry Gyula gróf is, oda 
járultak a szabadelvüség bálványához, és kijelent-
vén^ hogy e nélkül magyar politika lehetetlen 

dolog, tömjént dobtak a közvélemény bálványá-
nak, meg nem magyarázván, paedagogiai alkal-
mazkodás-e tömjénezésük, vagy am szabadelvüség 
bálványának imádása ? 

Szomorú látvány, annál szomorúbb, mert 
Bethlen Gábor gróf nyilatkozatából kisül az 
országra és országgyűlésre nézve az a szégyen-
letes állapot, hogy az urak ott a képviselőház-
ban nem is foglalkoznak tulajdonképpen azzal, 
hogy megtudják, mi az a szabadelvüség, a mely-
nek mint bálványnak mindnyájan tömjéneznek. 
Bethlen G. gróf egész őszintén bevallotta ennek 
az országos nem gondolásnak, nem tudásnak 
szégyenletes tényét, midőn hétfői beszédében ezt 
mondot ta : „Azt meghatározni, hogy mi a szabad 
elvüség, soha senki sem fogja, sem e Házban, 
sem e Házon kivül." 

Tehát követendőnek, egyedül követendő elv-
nek t a r t j a nálunk száz meg ezer „okos" ember 
azt, a miről meg se tudja mondani, hogy mi! 

Bethlen G. gróf szavaiból ez következik. 
Vájjon igaza van-e a nemes grófnak? Váj-

jon csakugyan nem lehetne „meghatározni" a 
szabadelvüséget ; csakugyan nem lehetne meg-
mondani hogy hát miféle fura dolog lehet az 
olyan elv, melyet egy oszlopos kálvinista politikus 
szerint nem lehet — „meghatározni" soha — 
„soha" — „senki"-nek? *** 

A herczegprimás a kötelező polgári házas-
ságról szóló törvényjavaslat ellen. 

Wekerle miniszterelnök a képviselőház hétfői ülésé-
ben azt iosinuálta, mintha a bibornok hgprimás a kor-
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mánynyal folytatott tárgyalásai kapcsán a kormány radi-
kális álláspontjának a polgári házasságra nézve deferált 
vagyis kedvezett, azt mintegy tanácsolta volna. Erre a 
felfogásra vonatkozólag dr Kohl Medárd primási titkár a 
„P. N.u-hoz a következő nyilatkozatot küldte be : 

Nagyságos Főszerkesztő ur! 
A Pesti Napló mai vezérczikkében foglalt azon álli-

tásra vonatkozólag, bogy a primás „a jelen kormányjavas-
latokat a minisztériumnak tanácsolta", addig is, míg a 
herczegprimás ő eminencziája az egyházpolitikai kérdések-
ben követett eljárását a törvényhozás termében önmaga 
fogja ismertetni, kötelességemnek tartom a tárgyilagos 
igazság érdekében ő eminencziájának a házassági jogról 
szóló törvényjavaslatra nézve 1893. évi szeptember elején 
ő felségéhez felterjesztett észrevételeiből szó szerint a 
következőket közölni : 

„Minthogy felséges uram birja a fejedelmi erények 
azon legritkábbját is, hogy hű alattvalóinak őszinte 
nyilatkozatait legkegyelmesebben meghallgatja: azért 
bátorkodom egész nyíltsággal kijelenteni, hogy a magas 
kormánynak a házasságról szóló törvényjavaslatát sem 
élveiben, sem részleteiben el nem fogadhatom. 

Nem fogadhatom el, mert egyházam dogmáival 
ellenkezik ; a katholikus egyház tana szerint ugyanis : 

1. a házasság szentség ; 
2. felbonthatatlan ; 
3. érvényessége felett az egyház itél; 

a törvényjavaslat szerint : 
1. a házasság polgári szerződés; 
2. felbontható; 
3. érvényessége felett az állam itél ; 

tehát a törvényjavaslatban felállított alapelvek az egy-
ház tanával homlokegyenest ellenkeznek." 

Ezután ő eminencziája kifejtvén, hogy a törvényja-
vaslat a katholikusok lelkiismereti szabadságába is ütközik, 
és felsorolván az egyházétól eltérő házassági akadályokat, 
így folytatja: 

„De nem lehet benne (tudniillik a törvényjavas-
latban) még oly érintkezési és kiegyezési pontokat sem 
találni, melyek egy egységes, a vallásokkal való kon-
fliktust kizáró házassági jog alapjául szolgálhatnának. 

De nem fogadhatom el a törvényjavaslatot felséges 
uram és hazám iránti tekintetből sem ; mert minden, 
akár kis, akár nagy horderejű akcziónál legelőször azon 
kérdés merül fel: mi lesz a következménye? 

E törvényjaslat bírálatánál is felteendő a kérdés: 
helyreállitja-e a megzavart békét ? 

En részemről ugy vagyok meggyőződve, hogy ha 
az 1890. február 26-ikán kiadott miniszteri rendelet, 
mely pedig csakis a vegyes házasságban élő szülőket, 
illetve a lelkészeket érinté, oly nagy izgatottságot kel-
tett az országban, hogy ezen egyetlen egy egyházpoliti-
kai kérdés három éven át majd minden más ténykedést 
háttérbe szorított: az ujabb négy — az ország mind-
egyik polgárát érintő — törvényjavaslat az izgatottsá-
got nem megszüntetni, hanem növelni fogja; erről annyi-
val inkább meg vagyok győződve, mert már konczep-
cziója, elvbeni kimondása a polgári házasságnak meg-
bontott minden parlamenti pártot, bedobta a viszály 

üszkét a megyékbe és a törvényhatósági bizottsággal 
felruházott városokba; felizgatta az addig békében élő 
osztályokat egymás ellen." 

Az igazság érdekében ennyit véltem szükségesnek 
közölni. 

Budapest, 1894. február 27. 
Dr Kohl Medárd, 

primási titkár. 

A javadalmas tanító szerzetes-rendek emlék-
irata 

a kongruára való megadóztatásuk ellen. 
IV. 

Azon hitben, hogy a hódoló tisztelettel előadottak-
ban sikerült kimutatnunk azt, miszerint nem találunk 
jogalapot az általunk képviselt tanitórendeknek a kongrua 
czimén való megadóztatásához, be is fejezhetnők tiszte-
letteljes előterjesztésünket, ha a jogi alapon kivül nem 
szólnának még más fontos okok is, nevezetesen a czélsze-
rüség, méltányosság és a pénzügyi képesség szempontjai a 
tanitórendek ilynemű megterheltetése ellen. 

„ A katholikus klérus sérelmei" czimü munkának név-
telen szerzője szépen kifejti, hogy a nemzeti művelődés 
és a tudományosság előhaladása nemzeti létünk biztosí-
tásának és fentartásának elengedhetetlen feltételét és az 
ország anyagi felvirágzásának legbiztosabb alapját ké-
pezi ; szintúgy kétségbevonhatatlanul az állam nagy ér-
dekéből kifolyónak tartja azt, hogy az állam a vallásos 
nevelést oltalma alá vegye és az egyházzal karöltve, ha-
bár különböző irányban is, de egy czélra : az emberiség 
javának előmozdítására törekedjék, azon kölcsönös jogok 
és kötelességek, azon kölcsönös kapcsok és viszonyok 
méltánylása mellett, melyek az egyház és az állam között 
a honpolgároknak, mint a polgári és vallás i társadalom 
tagjainak, ezen kettős minőségéből kifolyólag, természet-
szerűleg és mellőzhetetlenül fennállanak. 

Nyugodt önérzettel hivatkozhatunk arra, hogy az 
általunk képviselt tanitórendek a haza és az egyház ezen 
létérdekének szolgálatában állanak. 

Kérdjük : lehet-e czélszerüség szempontjából indo-
kolni azt, hogy alapitványszerü javadalmaink jövedelme 
a nemzeti művelődés czéljától, a haza és az egyház ezen 
fontos érdekétől elvonassék ? Vájjon alapitványszerü java-
dalmaink nem szolgálnak-e oly czélokra, a melyeknek 
megvalósítása ugy az egyház mint az állam feladatát 
képezi ? Vájjon alapitványszerü javadalmaink {jövedelmei 
nem fordittatnak-e tisztán oly czélokra, a melyek különben 
az állam és az egyház terhét képeznék ? 

De nem mulaszthatjuk el azt sem, hogy rá ne mu-
tassunk közoktatási feladataink rendkívül elasticus vol-
tára. Mily dimensiókkal birtak ezek javadalmaink adomá-
nyozása idején : a század elején, de még csak néhány év-
tizeddel ezelőtt is, és mily arányúak azok ma? és mi-
lyenekké nőhetik ki azok magukat már a közel jövőben, 
a közoktatásügy igényeinek erős fejlődésével ? Alig van 
feladat az egyház és állam életében, mely e tekintetben 
összehasonlítható lenne a közoktatási feladatokkal. 
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Elégnek tartjuk rámutatni a^közoktatási terheknek 
óriási felszaporodására. A tanítási rendszer gyökeres meg-
változása ; a tanári személyzet létszámának az oktatás 
fokozott igényei által kívánt gyarapítása ; a tanároknak 
az ujabb igényekhez mért költséges kiképzése ; a tanin-
tézeteknek a kor igényei által követelt berendezése és 
felszerelése ; az elméleti s gyakorlati oktatásnak a tudo-
mányok előhaladásával emelkedő szükségletei ; a könyv-
tárak és muzeumok létesítése és gyarapítása ; a tanári 
személyzetnek fontos feladatához képest, szerény ugyan, 
de a mai élet szükségleteivel legalább némi arányban 
álló ellátása; növendékeink úgymint az elaggott rendta-
gok számának a szükséges tanárok létszámához mért fel-
szaporodása ; növendékeinknek a theologiai tudományok 
mellett még a tanári pályára való szakszerű kiképezte-
tése, stb. mind oly közoktatási terhek, melyek feladataink-
nak e század elején történt megállapítása óta folyton 
fokozódó mértékben háramlottak reánk, és jövedelmeink 
és kiadásaink arányát gyökeresen megváltoztatták. 

Feleslegesnek tartjuk mindezt számokban is kife-
jezni. Ha valaki, ugy bizonyára Nagyméltóságod méltóz-
tatik e viszonyokat ismerni és méltányolni. Hű tükrét 
bírja Exczellentiád a közoktatási terheknek a „tanulmá-
nyi alap" előirányzataiban és zárszámadásaiban, ezen 
alapnak létesítése óta egész a legújabb időkig, ugy, hogy 
bármennyire törekszik is Nagyméltóságod a bevételeket 
fokozni, mégis azon buzgó törekvésében, hogy a műve-
lődés terén a nyugoti nemzeteket minél inkább megkö-
zelítse, kénytelen a tanulmányi alapot terhelő közoktatási 
szükségletek kielégítése végett az állam segélyét fokoza-
tosan igénybe venni. 

Ugyanily helyzetbe jutottak az általunk képviselt 
tanitórendek is, egyrészt a közoktatási terheknek nagy 
fokban való felszaporodása, másrészt azon veszteségek 
folytán, melyeket e század elején a devalvatió, később az 
urbériség megszüntetése, a közös teherviselés, az egyen-
értéki illeték behozatala, a legujabbkori kormányi és 
törvényhozási intézkedések, végre a tartós gazdasági vál-
ság stb. folytán. 

Ily viszonyok között és oly alapos aggodalom mel-
lett, vájjon képesek leszünk-e az állam segélye nélkül a 
reánk bizott tanintézeteket a kor szinvonalán fentartani 
és továbbfejleszteni, járuljunk mi oly, habár szintén ma-
gasztos czél előmozdításához, a melyhez hozzájárulni nem 
tartozunk ? Ezt bizonyára senki sem kívánhatja tőlünk 
méltányosan. 

Hazafiúi kötelességünk parancsolja, hogy javadal-
mainkban csonkitatlanul megtartsuk azon éltető erőt és 
képességet, a melyből a reánk bizott tanintézeteket eddig 
fentartottuk és fejlesztettük, hogy tanintézeteink számára 
továbbra is biztosítsuk azon rangot, a melyet azok eddig 
elfoglaltak. 

Közoktatási súlyos terheink mellett ott vannak még 
szintén jelentékeny kegyúri kötelezettségeink a saját bir-
tokainkon levő templomokkal és plébániákkal szemben, 
melyeknek összes szükségleteiről magunknak kell gondos-
kodnunk, ugy a vallásalapnak, mint minden más tényező-
nek segítsége nélkül. 

A hódoló tisztelettel előterjesztettek alapján az álta-

lunk képviselt tanitórendeknek a lelkészi kongrua czimén 
való megterheltetését, legjobb meggyőződésünk szerint, 
nemcsak a jogi szempontok, hanem ugy az egyháznak, 
mint az államnak jól fogott érdekei és a méltányosság 
követelményei sem engedik meg, E czimen való ujabb 
megterheltetésünket, ha megengedné is a jogi szempont, 
nem birná el vagyoni helyzetünk, alapitványszerü felada-
taink sikeres megoldásának koczkáztatása nélkül. 

Nem szűkkeblűség mondatja mindezt velünk, hanem 
azon kettős kötelezettség, melyet mélyen átérzünk egy-
részt javainknak adományozója: boldog emlékű II. Ferencz 
király iránt, másrészt pedig hivatásunknak kifogástalan 
teljesítése iránt. A nagylelkű fejedelem iránt való leg-
mélyebb hódolatunk szent kötelességünkké teszi, hogy 
első sorban mi, mint javadalmasok, őrködjünk a fölött, 
hogy javadalmaink csakis az általa kijelelt czélokra for-
díttassanak és intentiói tiszteletben tartassanak, Hivatásunk 
pedig azt teszi föltétlen kötelességünkké, hogy azon fel-
adatoknak, melyeket nyertünk s melyekre vállalkoztunk, 
teljes mértékben meg is felelhessünk. 

Csupán e kötelességek érzete sugallta jelen alázatos 
előterjesztésünket, melynek alapján hódoló tisztelettel 
esedezünk Nagyméltóságod előtt, kegyeskedjék 0 Császári 
és Apostoli Királyi Felségénél, mint legfőbb kegyúrnál, annak 
legkegyelmesebb elvi kijelentését kieszközölni, liogy az álta-
lunk képviselt tanitórendek javadalmai a lelkészi congrua 
feljavításához való hozzájáridásra nem kötelezettek, s igy 
javadalmaiknak e czélból való összeírása sem szükséges. 

Ezen esedezésünk ismétlése mellett hódoló tisztelettel 
maradunk Nagyméltóságodnak 

Budapesten, 1894. évi január hó 31-én 
alázatos szolgái 

Fehér Ipoly s. k. Dr Kuncz Adolf s. k. 
a pannonhalmi sz. Benedek-rend praelátus, csornai prépost, 

főapátja. 
Benedek Ferencz s. k. Vajda Ödön s. k. 
praelátus, jászói prépost. Zircz-Pilis-Pásztó és sz. Gotthard 

t. e. apátságok apátja. 
Lévay Imre s. k. 

a kegyes-tanitórend tartományi főnöke. 

A hithagyó szabadelvű pártból való kilépés 
egy mintaszerű katholikus megindokolása. 

Nagyméltóságú elnök ur ! 
Az országos szabadelvű „Pártkor" folyó évi január 

15-én enuncziált határozata szerint : „Nem maradhat a 
pártkörben az, aki akár felszólalása, akár szavazata által 
az egyházpolitikai kormányjavaslatok ellen állást foglal, az 
egyházférfiak azonban ezen pártintézkedés alól kivétetnek." 
Ez kényszerit engem a következő nyilatkozat tételére : 

Mindenek előtt mély sajnálatomat kell kifejeznem, 
hogy ezen javaslatok ügye, valamint az egyházférfiaknak, 
ugy a párt összes többi tagjainak nyilt kérdésül nem ha-
gyatott fenn, melyet mindenikök saját vallásbeli meggyő-
ződése szerint oldhatott volna meg; mert kétségtelen, hogy 
arra mindnyájunknál lényeges befolyása van az egyház-
ban képviselt hitelveknek s tanoknak is. Bizonyítja ezt 
már az is, hogy nemcsak a katholikusoknál, hanem más 
hitfelekezeteknél is talál a kötelező polgári házasság ja-

17* 



152 . RELIGIO. 

vaslata ellenzésre, — magok közt a protestánsok közt is, 
akik pedig a házasságkötést nem tekintik szentségnek, 
hanem csak szerződésnek ; habár kitűnő jogtudósaik szerint 
az mégis több s magasztosabb a magánjogi szerződés-
nél; és szerintük, ha nem is szentség, de szent frigynek 
tekintendő. 

Nyilt kérdésnek lett volna fenhagyandó annál inkább, 
minthogy a szabadelvüség lényeges kritériuma nem rejlik 
a kötelező polgári házasságban, a szabadelvüség nincs 
elválhatatlan kapcsolatban a házasságnak első sorban a 
polgári hatóság előtt leendő kötésével; tehát a szabad-
elvüség semmi hátrányt sem szenved, ha az először nem 
a polgári, hanem a hivatott egyházi közegek előtt léte-
síttetik. 

Erre vonatkozólag jeles angol államférfiak nyilvání-
tották, hogy valamint az állami, ugy az egyházjogi élet-
ben is a szabadelvüség a nép jogainak terjesztésében 
keresendő, és nem a formaságokban, a jogok gyakorlá-
sának külsőleges alakszerűségeiben ; tehát jelen kérdésnél 
keresendő a házasságkötési jog akadályainak eltávolításá-
ban, és nem a házasságkötés uj közegeinek szervezésében. 

Ezen szabadelvüséget vallom én magaménak, s val-
lottam a választóim előtt elmondott és kinyomatott ./• 
alatt becsatolt beszámoló programmomban is, melyben 
akkor, midőn a katholikus érdekek hü képviselőjéül 
jelentkeztem : a vallásszabadság hivének is nyilvánítottam 
magamat, azon értelmezéssel, hogy a szülőktől meg ne 
vonattassék a természetes jog kis gyermekeik vallása 
felett rendelkezhetni, más hitfelekezetek előnyére. 

Szabadelvüségemnél fogva tehát a nem katholikus 
hitfelekezetek s egyházak jogai kiterjesztésének útjában 
állni nem fogok ; de a katholikus egyház érdekeit szintén 
képviselendem most is, szemben a házassági javaslatokkal, 
daczára annak, hogy eziránt nemcsak reverzálist nem 
adtam, de kötelező Ígéretet sem tettem, sem választáskor, 
sem később. Egészen önállóan, és erős vallási meggyőző-
désemből követem azon irányt, mert nem engedhetem, 
hogy egyházamnak egyik alapelve : a házasság szentsége 
és felbonthatatlansága degradáltassék szemben a pusztán 
polgári jogi szerződést képező s igy feloldható kötelező 
polgári házassággal. 

Azonban ettől engem nemcsak szentegyházam érdekei 
riasztanak vissza, és pedig ugy a szorosan vett vallási, 
mint a családi életben összpontosuló valláserkölcsi szem-
pontokból is, miután a tapasztalat adatai szerint az abban 
fekvő rendszer meghonosítása elmaradhatatlanul a családi 
viszony megingatására, a házassági kötelék bizonytalan-
ságára, valódilag a családi és házas élet ideiglenességére 
vezetne és a felbontás megkönnyítése által a házasság 
erkölcsi alapjának megrenditését idézné elő. 

Hanem fontos állampolitikai érdekek sem engedhetik 
ezen házassági rendszerhez való hozzájárulásomat. 

Es pedig mindenek felett nemzetünknek azon lét-
kérdésü érdeke, mely az egységes magyar állam eszmé-
nyének megvalósításához van fűződve ; sokkal életbevá-
góbb érdek, mint akár a szabadelvüség, akár bármely 
magánjogi reformok. 

Es ezen érdek — saját aggályaim szerint, veszélye-
zettnek mutatkozik a jelenlegi házassági tervezet által, 

amennyiben a magyar korona alkatrészei, — ugy a nem-
zet különböző osztályai, népességei, de egyházai közt 
ellentéteket, viszálkodásokat s ellenségeskedéseket idézhet, 
és már is idézett elő, amelyek csakis a nemzeti állam-
egység megingatására vezethetnek. 

Különösen hátrányosak lehetnek az azáltal előidé-
zett nemzetiségi és felekezeti szétszakadások. A szerbek és 
oláhok úgyis mint görögkeleti egyházbeliek, kik perhor-
reskálják a polgári házasságot, ujabb tápanyagot nyer-
hetnének ezen javaslatban a magyar nemzet elleni gyűlöl-
ködésre s attóli elidegenedésre. A lutheránus tótok nem-
zetiségük elnyomásának egyik eszközét látnák ezen egy-
házi törekvésben. De magok a protestánsok és izraeliták 
részben ellentétben állanak egymással a kötelező polgári 
házasság elvének alkalmazására nézve ; nem emlitve azon 
szomorú állapotot, melyben a katholikusok egymás elle-
nében — ugy a katholikus klérus és a világiak szemben 
egymással kénytelenek ezen javaslat miatt elkeseredett 
harczot vivni, — ami nagyon megközelíti a németországi 
kulturharczot ; és a mi államunk egységes erejének tetemes 
meggyöngítésére vezethet, 

Tehát erős az aggodalmam, hogy az igy előidézett 
állapot, a nemzeti erő gyöngítésére s ez által az egységes 
állameszme megvalósításának koczkáztatására vezethet ; 
miután a mi társadalmi és nemzetiségi viszonyainak lénye-
gesen különböznek azon államok helyzetétől, amelyekben 
a kontemplált házasodási rendszer rázkódtatás nélkül ke-
resztülvitetett. 

A jogegvség (a házassági jogban) talán létre jöhe-
tend ; de az államegység magasztos eszméje szenvedhetne 
miatta. 

Ezek az okok, amelyek egyedüli befolyása alatt 
állást kell foglalnom ezen, bár elismerem, a kormány 
által legjobb szándékkal beterjesztett kötelező polgári 
házasság javaslata ellen, és miután azon reményem, — 
miszerint a párt azon határozata, mely által a házassági 
javaslattal szemben való állásfoglalás az egyházférfiakra 
nézve nyilt kérdésnek hagyatott fenn, a mint hittem és 
vártam, a hitelvi meggyőződésük által vezetett világi 
képviselőkre is ki fog terjesztetni — a javaslat pártkör-
beli tárgyalásának megkezdésére folyó évi február hónap 
18-án sem valósult: ennek folytán kényszeritve vagyok 
tisztelettel kinyilatkoztatni, hogy a szabadelvű pártkörnek 
tagja nem maradhatok ; minek tudomásul vételét tisztelet-
tel kérem. 

Hazafiúi üdvözlettel maradok 
Nagy méltóságodnak 
Budapesten. 1894. évi február hó 21-én 

alázatos szolgája: 
ZsámboJcréthy József, s. k. 

országgyűlési képviselő. 

A katholikus autonomia. 
A magyarországi katholikusok autonómiája ügyében 

kiküldött 31 tagu vegyes bizottságnak febr. 24 én d. u. a 
I herczegprimási palotában tanácskozása volt. 

A tanácskozás, a mint előre jelentettük, — két 
tárgya volt. Az ezen ügyben legközelebb összehívandó 
országos kongresszus összehívásának módja, s az 1870-ben 
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és 1871-ben volt országos autonómia-kongresszus határo-
zatainak s különösen az autonómiának a kongresszus két 
szakán kidolgozott szervezetéről való véleménymondás. 

A bizottság hosszas tanácskozás után abban állapo-
dott meg, hogy a kongresszus összehívására a már 
1869-ben kidolgozott szabályok most is jók lesznek s 
ezeknek módosítása nem szükséges, s hogy az 1870— 
71-ben hosszas tanácskozások után megszerkesztett szer-
vezetről véleményt nem mond, erre egyedül az ujabban 
összehívandó országos kongresszust tartván illetékesnek. 

A tanácskozás lefolyása ez volt : 
Az ülés délután fél 4-kor nyílt meg. Jelen voltak: 

Vaszary Kolos bíboros érsek herczegprimás, dr Schlauch 
Lőrincz bíboros nagyváradi püspök, dr Samassa József 
egri érsek, Császlca György kalocsai érsek, Firczák Gyula 
munkácsi püspök, Párvy Sándor egri, Károly János 
székesfehérvári és Vela nagyváradi gör. kath. kanonokok, 
dr Kramp János esperes-plebános, dr Aschenbrier Antal 
egyetemi tanár és Viszloczky Gyula kassai plébános, 
gróf Apponyi Albert, JBoncz Eerencz nyug. k ö z a l a p i t v . 
ügyigazgató, Czorda Bódog a m. kir. kúria másodelnöke, 
Dániel Ernő országgyűlési képviselő, Ernuszt Kelemen 
orsz. képviselő, gróf Esterházy Miklós Mór főrendiházi 
tag, dr Forster Gyula földhitelintézeti igazgató, Gajzágó 
Salamon főrendiházi tag, dr Hagara Viktor a kisdedne-
velők orsz. egyesületének elnöke, Horánszky Nándor orsz. 
képviselő, báró Jósika Samu belügyi államtitkár, Perczel 
Dezső a képviselőház alelnöke, Polónyi Géza orsz. kép-
viselő, id. gróf Széchenyi Imre főrendiházi tag, Széli 
Kálmán orsz. képviselő, Szabó Miklós a m. kir. kúria 
elnöke, Szlávy József koronaőr, Unger Alajos ügy-
véd, Ziskay Antal ügyvéd és gróf Zichy Nándor főrendi-
házi tag. 

Az ülést Vaszary Kolos bíboros érsek, herczeg-
primás vezette. Párvy Sándor és Forster Gyula voltak a 
jegyzők. 

Vaszary Kolos elnök az ülést a következő szavak-
kal nyitotta meg : 

„Igen tisztelt bizottság! Mély tisztelettel üdvöz-
löm a bizottság tagjait, s azt hiszem, hogy mindnyájuk 
helyeslésével találkozom, ha mindenekelőtt legmélyebb 
hódolatunk mellett hálás érzelmünket fejezzük ki fel-
séges urunk azon legmagasabb kegyéért, hogy a 
magyarországi katholikusoknak egyházi autonómiájukra 
vonatkozó óhaját legkegyelmesebb figyelemre méltatni 
és a katholikus egyházi önkormányzatnak létesítését 
ujabban folyamatba tenni méltóztatott Bár a püspöki 
kar más alapon kontemplálta ezen előkészítő bizottság 
létesítését : mind a mellett meghajol ő felsége e leg-
magasabb intézkedése előtt, nemcsak alattvalói leg-
mélyebb hódolatánál fogva, hanem, hogy az 1848-iki 
XX. t.-cz. 2. §-ában kijelentett vallási jogegyenlőség 
és viszonosság elvénél fogva, valamint a rendi alkotmány 
megszüntetése és a parlamentáris felelős kormányrend-
szernek behozatala következtében szükségessé vált auto-
nómia valósítását ne késleltesse. Lgyanezen okból, 
habár osztom a bizottság egyes tagjainak előttem 
magánúton kifejezett azon nézetét, hogy a jelen idő-
szak, midőn a kedélyek izgatottak, nem alkalmas a 

tárgyalásra, még sem véltem elhalaszthatónak a gyűlés 
megtartását, hogy a mélyen tisztelt bizottság bölcs véle-
ményét mielőbb nyilváníthassa és legjobb belátása szerint, 
feladatunk megoldását illetőleg, irányt jelöljön ki. 

E feladatunkat felséges urunk, a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter ő exceliencziája f. hó 9-éről 284. 
sz. a. hozzám intézett átirata szerint, szorosan meghatá-
rozta oly értelemben, a mint az a bizottság mélyen tisz-
telt tagjainak megküldött értesítésekben is foglaltatik. 
E szerint még egyrészről javaslatot kell készítenünk 
az önkormányzatot szervező orsz bizottság, — talán 
helyesebben az autonómiai ujabb kongresszus egybe-
hivásanak módozatai iránt — másrészt véleményes je-
lentést kell adnunk, hogy az 1871. évi kongresszus 
munkálata mai nap mennyiben volna felhasználható. 
Mély tisztelettel és hő szeretettel kérem a bizottság 
mélyen tisztelt tagjait, hogy feladatukat bölcs mérsék-
lettel, a bizalom kölcsönös nyíltságával s az ügyszeretet 
türelmével ugy oldjuk meg, hogy a kath. autonómia 
létesítését előmozdítsuk s ez által a katholikus klérus 
és a világi hivek között szükséges összetartást, az erők 
egyesítését, az erkölcsi kapcsot mielőbb létrehozhassuk 
s egyszersmind a katholikus ügyek iránti érdeklődést 
és közszellemet folytonos érintkezésünkkel egyházunk 
és hazánk javára felébresszük és biztosítsuk. Ezzel az 
ülést megnyitom." 

Gajzágó Salamon szólalt fel ez után. Hosszasan 
ismertette az 1870—71-ben volt kongresszus előzményeit. 
Felolvasta a püspöki karnak 1869-ben kiadott okiratát, 
a mely arról szól, hogy a püspöki kar megalkotta a 
katholikus kongresszus munkáinak előkészítésére össze-
hívandó előkészítő kongresszus tagjai megválasztásának 
szabályait, azokat a király jóváhagyta, s hogy a püspöki 
kar az előkészítő kongresszust, mely a valóságos országos 
kongresszus összehívásának módját szabályozza, az okirat 
kiadásával összehívja. Véleménye szerint, az autonómia 
ügyében újból összehívandó kongresszus választási, össze-
hívási szabályai ugyanazok lehetnek, a melyek az 1870— 
71-ikié voltak. 

Áttért ezután az első országos kongresszuson szer-
zett autonómia szervezetére. Hosszasan foglalkozott ezzel 
is, s annak a nézetének adott kifejezést, hogy a bizott-
ság a szervezet bírálatára nem olyan illetékes, mint a 
milyen illetékes az a kongresszus, a melyet ez után hív-
nak egybe. Végül azt indítványozta: 

1. hogy a bizottság az egybehivandó második 
országos autonómia-kongresszus egybehivására nézve 
fogadja el változatlanul az 1869-ben kidolgozott szabá-
lyokat ; 

2. hogy a bizottság ne mondjon véleményt az 
első országos autonómia-kongresszus elaboratumáról, 
hanem jelentse ki, hogy erre csak a második országos 
autonomiai kongresszust tartja illetékesnek. 

Vela nagyváradi gör. kath. kanonok szólott ez után. 
Elfogadta Gajzágó indítványának első részét, de a máso-
dik részre, az autonómia szervezetére térve át, kijelen-
tette, hogy a balázsfalvi gör. kath. érsekség, a melynek 
a nagyváradi gör. kath. püspökség csak alkotó része, 
bele nem vehető a magyarországi autonómiába, mivel 



154 . RELIGIO. 

Balázsfalva Erdélyhez tartozik, s ezt a tiltakozást irásba 
foglalva az elnök elé tette, kérve, hogy azt az ülés le-
folyásáról szóló jegyzőkönyvbe szóról szóra vétesse bele. 

Horánszky Nándor inditván/ozta, bogy a tiltakozást 
olvastassák fel. 

Polónyi Géza megjegyezte, hogy itt egyéni véle-
ményeket kérnek a napi rendre kitűzött tárgyakról s 
nem tartja helyesnek, elfogadhatónak az ilyenféle tilta-
kozást. 

A bizottság Polónyi álláspontjára helyezkedett. 
Horánszlcy Nándor fejtegette a sz^rzendő magyar-

országi és a már meglevő erdélyi autonómia között támadó 
viszonyt s annak a véleményének adott kifejezést, hogy 
czélszerü volna az erdélyi autonómiáuak a magyarországi 
autonómiába való belevonása. 

Dr Samassa József egész terjedelmében elfogadta 
Gajzágó indítványát. 

Gróf Zichy Nándor nem foglalt véglegesen Gajzágó 
indítványával szemben állást, de a kérdés fontosságánál 
fogva és kivált, mert a herczegprimás kezdeményezése 
folytán és apostoli királyunk jóváhagyó tudomásul véte-
lével hivattak fel a bizottság tagjai a nyilatkozásra, meg-
felelőnek tartotta az elnököt szűkebb bizottság javaslatba 
hozatalára felkérni. 

Polónyi Géza fejtegette, hogy az autonómikus moz-
galmak eredménytelenségének okai a püspökök és a kor-
mány tagjai voltak. Ezután kijelentette, hogy Gajzágó 
indítványát magáévá teszi. 

Báró Jósika Samu szintén elfogadta az indítványt. 
Vaszary Kolos tiltakozott Polónyinak az ellen az 

állítása ellen, hogy a kérdés megoldását a püspökök hát-
ráltatták. Hivatkozott arra, hogy a magyarországi katho-
likusok autonómiája ügyében 1848-ban maga a püspöki 
kar indította meg a mozgalmat, 1865-ben ismét kijelen-
tette a püspöki kar, hogy az autonómiát föltétlenül szük-
ségesnek tartja s annak megszerzését is sürgette. A hat-
vanas évek végén szintén a püspökök indították meg a 
részben eredményre vezetett mozgalmat. 0 maga is, 
mikor a herczegprimási szék elfoglalása után először 
beszélt a nyilvánosság előtt a Szent-István-társulat egyik 
közgyűlésén, szintén hangsúlyozta, sürgette a régi ügy 
minél előbb való lebonyolítását. Ezután összegezte a 
tanácskozáson mondottakat, a következő kérdést tette föl 
az ülés megállapodására nézve : 

„1. Az országos autonómia-kongresszus szervezete 
szabályai gyanánt elfogadja e a bizottság az 1869-ben 
kidolgozott, királyi kézirattal megerősített választási 
szabályokat. 

2. Mond-e a bizottság véleményt arra nézve, 
hogy mennyiben volna felhasználható a magyarországi 
autonómia szervezésénél az 1870—71-iki kongresszus 
elaborátuma ?" 

Az első kérdésre a bizottság minden tagja igen-
nel felelt. 

A második kérdésre a következő határozatot hozta : 
,A bizottság azt tartja, hogy az elaborátumra nézve 

véleményt nem mondhat s erre egyedül az összehívandó 
kongresszus illetékes, s czélszerü volna, ha a kormány 
ennek a kongresszusnak kijelölné az elaboratum azon 

pontjait, a melyek akár a közjogra, akár főkegyúri jogra 
való tekintettel, változatlanul nem hagyhatók." 

Vaszary Kolos kimondta a határozatot, megköszönte 
a jelenlevőknek az ügy iránt való érdeklődését. A jegy-
zőkönyv hitelesítésére felkérte Gajzágó Salamont, dr 
Samassa Józsefet és IÀskay Antalt s evvel a tanácskozást 
este 6 órakor berekesztette. 

Az ülés határozatairól a herczegprimás értesiti a 
kormányt. 1) 

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 27. „Antikrisztianizmus." — 
Ezzel a czimmel Kaas Ivor báró, a „P. Napló" 

febr. 23-iki számában, a következő nagy feltűnést keltett 
czikket irta. Legérdekesebb ennek a czikknek sorában az, 
hogy a ,P. Napló"-nak „izraelita" valláson levő felelős 
szerkesztője nem tudván evvel az ő füleiben furcsa csen-
gésű czimmel biró czikkel mit tenni, megtette azt „külön-
véleményének . . . Egy keresztény embernek a meggyőző-
dése tehát már csak — „különvélemény" számba mehet 
Magyarországban ! Hallottátok ezt ti, az elkereszténytele-
nitő szabadelvüséggel szövetségre lépett protestáns atyafiak ? 
De halljuk magát a fenomenális czikket, mely a magyar 
szabadelvű napisajtó történetében örvendetes fordulópontot 
jelez. Kaas Ivor báróé az érdem, hogy nyilt sisakkal, s 
a dolgokat nevükön nevezve, szállt sikra a magyar libe-
rális sajtóban a magyar államiság elpogányositása ellen, s 
keresztény vallásos jellegének fentartása érdekében. Vajha 
a világos látás e remek fellépését a sajtó keresztény Írói-
nál általános megtérés kövesse ! 

Kass Ivor báró czikkének szövege ez : 
„A pogány állam minisztere, Szilágyi Dezső, a kor-

mány székéből Magyarország törvényhozásában elisme-
résre méltó tárgyilagossággal proklamálta a következőket: 

az állam felekezetnélküliségét ; 2) 
az állam jogrendjének az egyháztól való elkülö-

nítését ;3) 
az állam szuperioritását és az egyházak 4) inferio-

ritását ; 
az állami szuppremácziának5) érvényesítését az 

által, hogy a házasságkötést maga teljesíti kötelezöleg 
minden emberre ; 

visszaszorítását az egyházi tevékenységnek a belső 
vallási életre, amennyiben az emberek az egyházi insti-
tucziókat igénybe venni óhajtják ; de ez erkölcsi befo-
lyáson tul megtagadott minden garancziát az egyházak-
tól az állam nevében, hogv hitéletüket fentarthassák ; 

a liberálizmus követelményeinek mondotta ezeket, 

Megvallva az igazat, hogy a kormány kezdeményezte és 
ahogy éppen ő kezdeményezte ezt az akcziót, rossz ómen. Az idő 
zivataros, a kedélyek szenvedélyesek ; mintha a dolog új tönkreté-
tele volna a czél. Ki tudja mi lesz ismét ? A kötelező polgári 
házasság hittagadó s hithagyó csinálói és pártolói képesek-e igazi 
katholikus autonomia szerzésére vagy annak csak akaratára, gon-
dolatára is ? Ducite cante ! Sión őrei vigyázzatok ! A szerk. 

2) Hitvallásnélküliségét, vallástalanságát. 
3) Elszakitását ; mert külön lenni, az külön van kezdet óta. 
4) Az egyház. 
5) Omnipotencziájának 
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s minden egyéb felfogást, amely jogtörténeti alapon az 
állam és az egyházak közötti jogviszonyt a kölcsönös 
támogatás és nem a szeparatizmus szempontjából itéli 
meg, redkcziónak bélyegzett; 

a kormány és a szabadelvű párt elszántságát jelen-
tette ki ez egyházpolitikának folytatására s ennek támo-
gatására felhívta pártkülönbség nélkül az összes liberá-
lisokat ; 

az ellennézetüek táborát minden megkülönbözte-
tés nélkül összefoglalta, mint a liberálizmus ellenségeit, 
akiket minden módon le kell győzui, hogy ellenállásuk 
megtöressék ; 

ha folytatnák az ellenszegülést, kilátásba helyezte 
az összes papi javak elkobzását, felekezeti különbség nélkül ; 

hozzátevé további fenyegetésül, hogy ezt az összes 
felekezeti iskolák államosítása fogja követni ; 

végül azzal fejezte be fenyegetéseit, hogy ha a 
jelen kormány egyházpolitikája miatt megbuknék, a 
következő kormánynyal szemben elvtársaival együtt oppo-
ziczióba lépne s más pártok hasonló gondolkozású fér-
fiaival egyetlen elszánt ellenzéki pártot képezne. 

Világos volt a beszéd, sértő nem volt. Premisszáiban 
van, ami igaz, tartalma igazságtalan. Magyarország összes 
keresztényei megértették. Megértettük, hogy a szabadelvű 
kormány és pártja által valamennyi bevett keresztény egy-
ház Magyarországon leszereltetik. Megértettük, hogy erre 
való a kötelező polgári házasság. Fegyver a Wekerle-
kormány kezében az egyházak legyőzésére. Mód, nemcsak 
az egyénnek a vallási és egyházi kényszer alól való fel-
szabadítása, hanem egyszersmind az egyházi befolyás 
kiküszöbölésére. Ezen tul az egyházak csak türetni fog-
nak Magyarországon, hogy közjogi jellegüktől fokozatosan 
megfosztatván, a magántársulatok színvonalára sülyesztes-
senek. Az egyházak alárendeltsége és függése az államtól 
megjövendöltetik. S midőn tüntetésképpen, vagy terv 
szerint az egyházi vagyon elkobzása czéloztatik, ezzel 
összefüggésben franczia módra a papság állami fizetése 
pendittetett meg a miniszter által, hogy az egyházak 
függése annál nagyobb legyen. Ezzel összefüggésben, ha 
Apponyi a protestáns egyházaknak autonómiájuknak meg-
felelő módon vagyoni donácziót helyezett kilátásba, fa 
miniszter az állami szubvenczió felemelését igéri, a mi . O " 
tapasztalásunk szerint azonos ez egyházaknak függésével 
a kormánytól. Kétségkívül ez az egész politika követke-
zetes, ez bát a liberális rendszer. Nem kétlem, nem bá-
nom, ha liberális, avagy sem : azt tudtam, hogy az állami 
mindenhatóság rendszere és a vallásszabadságnak ellensége. 
Nem az egyéni vallásszabadságnak, hanem a vallási insti-
tucziók, az egyházak szabadságának. 

Ez nem a felekezetnélküli állam, ez nem is a keresz-
tény állam, ez a vallástalan, a pogány állam. A római 
császárok és a franczia forradalom állama. Ebben a poli-
tikában benne foglaltatik minden vallásnak gyűlölete s a 
kereszténységnek üldözése. Hiszen az egyház befolyása a 
családra megtagadtatik úgy a házasságban, mint a gyer-
mekek nevelésében. Az eskü Isten oltára előtt felesleges 
babona s majd ha az összes iskolák a i itetlen állam 
kezében lesznek, a gyermekek nevelése is hitetlenné válik. 

Tanítás nélkül melyik vallás állhatna meg, s melyik 
egyház képes jövőjét biztosítani? Állami jogrend és böl-
cseleti erkölcstan elégségeseknek találtatnak a liberális 
kormányzó szemében az állam fentartására és a társadalom 
fejlődésére. Meglehet, hogy ez a jövő századnak lesz 

állama. Ez lehet a természettudományi alapokon nyugvó 
társadalom műveltsége. De ha Szilágyi politikájával győz-
ne, a legyőzött kereszténység felett aratna diadalt. Ennek 
a keresztény czivilizácziónak romjain épülhet fel csak az 
általa kontemplált liberális állam. 

Ezért az ő általa ma kihirdetett kormánypolitika 
valóságos hadüzenet a kereszténységnek. Igenis, ez a 
kulturharcz proklamálása nemcsak a katholikus egyház, de 
valamennyi egyház ellen. Es ebbe a küzdelembe, sajnos, 
hogy bevonatnak az emberek mind : aki hisz Istenben és 
aki nem hisz ; aki szereti vallását és a ki ki nem állhatja. 
Es ami legszomorúbb, hogy ebben a polgárháborúban a 
kormány az állam nevében üldözi a keresztény egyháza-
kat s azt mondja, hogy ez a hazafiság követelménye. A 
hazafiságé és a szabadságé, állítja Szilágyi. A kik tehát 
keresztények vagyunk, a hazának és a szabadságnak 
ellenségei vagyunk. 

Ilyen politikát a mérséklet köntösével eltakarni nem 
lehet. A sima forma nem enyhítheti a durva lényeget. 

Valaki oda kiáltotta Szilágyinak, hogy „anarchista". 
Dinamitnak nevezik őt régen. Valóban Magyarország ki-
rályi igazságügyminisztere ma súlyos bombát dobott a 
parlamentben Apponyi felé. A bomba felrobbant. Hogy 
Apponyit sértette-e, vagy a bombavetőt ölte meg, a 
jövendő fogja megmutatni. 

En pedig látom és tudom, hogy ha igy folytatja a 
kormány, Magyarországon nemsokára minden erkölcsi rend 
felbomlik. Sőt a köznyugalom sem fog megmaradni. Sokan 
lesznek a támadók, sokan leszünk a kereszténység védői." 

Adja Isten ! 

Budapest, febr. 21. A vegyes házasságokból született 
gyermekek vallásának megállapítása a képviselőház közok-
tatási bizottsága előtt. 

A képviselőház közoktatási bizottsága f hó 21-ki 
ülésén folytatta az előtte való napon megkezdett tárgya-
lást a gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslat felett. 

Az első felszólaló Hévizy János volt, aki kijelentette, 
hogy a javaslatot általánosságban elfogadja, mert visszaál-
lítja a szülők szabad rendelkezésjogát. Mint katholikus 
lelkész is amellett van, hogy az egyezkedés ne a házasság 
előtt, de a házasság után történjék. 

Tuba János hozzájárul a javaslathoz azért is, mert 
főpapoktól hallotta, hogy a 68-iki törvény végrehajtása 
lelkiismereti konfliktust okozna. E mellett a gyermekek 
valláserkölcsi nevelése is jobban biztosítható a nevelés 
alapján. 

Molnár Antal elfogadja a javaslatot, mert a házas-
sági reform megvalósításával politikai kapcsolatban van. 

Bánó József nem látja bebizonyitottnak azt. hogy a 
kötelező polgári házasság ma könnyebben megvalósítható, 
mint azelőtt huszonegy évvel volt. Különben már a házban 
is kijelentette, hogy hozzájárulna a kötelező polgári házas 
sághoz, ha oly kormány terjesztette volna elő, amely bi-
zalmát bírja, de miután a jelen kormány iránt nincsen 
bizalma, a kötelező polgári házassági javaslathoz sem 
járulhat. 

Okolicsányi László hangsúlyozza, hogy az 1868: 53. 
törvényczikkben oly szabályozás foglaltatik, amely hosszú 
ideig békét biztosított az országnak. E béke érdekében nem 
tartja á mostani időt alkalmasnak e törvény megváltozta-
tására, annyival kevésbbé, mert a protestánsok az 1868: 
53. törvényt megnyugtatónak találják magukra nézve s 
abban garancziát találnak. Ennélfogva általánosságban sem 
fogadja el a törvényjavaslatot. 

Herman Ottó a jelen javaslat 7-ik szakaszát, mely 
szerint a jelen törvényben foglaltakkal ellenkező minden 
szerződés, vagy rendelkezés érvénytelen, nem tartja elég-
ségesnek a prozelita-csinálás megakadályozására, hanem 
szükségesnek véli. hogy e szakasz rendelkezéseire szankczió 
adassék. 0 különben mint a gyengébbeknek barátja, bele-
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nyugszik a jelen javaslat akként leendő megállapításába, 
amelyet a bizottság protestáns tagjai kielégítőnek fognak 
találni. 

Berzeviczy Albert államtitkár az Okolicsányi által 
felbozottakkal szemben utal arra. hogy a 80-as évek 
eleje óta százával jöttek kérvények az országgyűlés két 
házához, amelyek az 1868:53-ik törvényczikk 12-ik sza-
kaszának megváltoztatását sürgették. Másrészt a képviselő-
házban is évről-évre történt felszólalás a szülők szabad 
elhatározása mellett, a kultuszminisztérium irattára pedig 
egész seregét mutathatná fel az amiatti panaszoknak, hogy 
a törvényt nem tartják meg. Kéri a bizottságot, hogy 
fogadja el a törvényjavaslatot. 

Gróf Csáhy Albin miniszter Hévizyvel szemben ki-
emeli, hogy lehetetlen ugyan oly dispozicziókat hozni, 
mely a súrlódásokat teljesen kizárja, de másfelől abban a 
nézetben van, hogy ha a szülőknek módot adnak a sza-
bad megegyezésre, kétségkívül jelentékenyen csökkenni 
fog a súrlódások lehetősége Ismétli, hogy az 1868 : 53. 
törvényczikknek megvolt ugyan az a súlya, hogy a fele-
kezetek egyenjogúságának pr gnáns kifejezést adott, de a 
gyakorlati viszonyok illuzóriussá tették ezt igen számos 
esetben. Kimutatni iparkodik, hogy éppen czélszerüségi 
szempontok tették kívánatossá az 1868: 53. törvényczikk-
ből származott súrlódások megszüntetését, ha a többi 
egyházpolitikai reformok mellett a felekezetek egyenjo-
gúsága más formában sokkal pregnánsabban biztositható. 
Ha az 1868-iki törvény végrehajtását biztosítani lehetne, 
maga is elismerné, hogy ez a törvény megvédi a protes-
táns erdekeket. De az érdemleges végrehajtást semmiféle 
modalitással sem lehet biztosítani, mert a szülőket bün-
tetésekkel sem lehet arra kényszeriteni, hogy a gyermeke-
ket igazán abban a vallásban neveljék, melyet a törvény 
kiván. Kéri ezek után a javaslatnak általánosságban való 
elfogadását. 

A bizottság többsége Bánó József és Okolicsányi 
László szavazata ellenében általánosságban, a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadta a törvényjavaslatot. 

A részletes vitát pénteken délután 6 órakor kez-
dik meg. 

V E G Y E S E K . 
*** A mai napok legnagyobb eseménye — Mun-

kácsy M. kepének, melyet közönségesen már egyszerűen 
csak „Munkácsy honfoglalásáénak neveznek a lapok, át-
adása a nyilvánosságnak, a közszemlélésnek. Nálunk is 
mint Párisban, mikor ott a mester müvét kiállította vala, 
kitört a vitatkozas. Még a kik enthuziasmusban írták meg 
az első magasztalást, még azok is összecsaptak magának 
Arpadnak felfogása fölött. A „Bud. Hírlap" elragadtatá-
sában annyira ment, hogy vasárnapi vezérczikkében Mun-
kácsy Árpádjának a szeméből, a homlokáról leolvasta ezer 
éves történetünket körülbelül egészen. Szerinte Árpád 
tudta, a „Pesti Napló" kritikusa szerint nem is sejtette 
az a lovas vitéz ott, hogy ő ezeréves hazának veti meg 
alapjait. De hagyjuk az idealizmus es a naturalizmus túl-
zásait s nézzük a képet szabad szemmel, nyugodt észszel. 
A kép látása, meg kell vallani, első pillantasokra meg-
hat. elragad. Egy óriás erejű művész örökített meg a 
festőművész remeklésevel egy — gondolatot, egy eszmét, 
egy „felfogást". Mert a kép nem történeti festmény, hanem 
allegória hisztorizált alakokkal, még pedig éppen mert a 
magyar országgyűlés szeme elé van szánva első dísz-
helyre, talán igen, de igen nagyon elhibázva. Részletekre 
nem lehet, de nem is kell most itt kiterjeszkedni. A kép | 
czime, tehát tárgya: „honfoglalás". De hogyan történt a ' 

honfoglalás ? „Hódítás" czimén ; ezt az egész világ tudja. 
Tehát az Árpád előtt megjelent nem tudom én miféle 
küldöttség demagóg módjára buzgólkodó vezérszónokának 
kardját nem oldalán kellene szabadon fitogtatnia, hanem 
kezében lefektetve kellene vinnie Árpád elé úgy mint 
Matejko vitette Báthory István lengyel király elé az 
oroszok hódoló küldöttségének élén a leoldott vezéri kar-
dot. elismeréseül annak, hogy a karhatalom, a főhatalom, 
az állami souveraini tás, melyet ily alkalmakkor a kard 
jelképez, azt illeti meg, a kinek kardja előtt a kard 
hódol. Munkácsy képe e hibájánál fogva allegorikus kép-
nek is rossz. Bámulatos dolog, hogy az országgyűlés 
számára a honalapítás emlékezetére nem annak a jele-
netnek lefestését irták elő Munkácsvnak, a mely jelenet 
valóban megtörtént, és másodszor csakugyan honnlapitó 
közcselekménye volt a bevándorolt magyarságnak Árpád-
dal az élükön, — a honalapítás befejező momentumát, 
a pusztaszeri országgyűlést ! Ez-lenne az országgyűlés 
termébe az első díszhelyre legillőbb dolog. Ha Munkácsy 
képén segíteni nem lehet: idővel menjen az, mint a cso-
portosítás és színezés páratlan remeke, az ország kép-
tárába át — tanulságul egy bábeli eszme-zavarban titáni 
dolgokra vállalkozó korszak nagy tévedéseire nézve, he-
lyette pedig jöjjön az ország házába a pusztaszeri első 
országgyűlés történeti képe Árpáddal, mint a béke és 
szervezés munkájában is vezérrel, elnöklővel. 

— Magyarok Lourdesban és a pápánál. F. hó 5-én 
indult Budapestről Császka Gy. kalocsai érsek és dr Való 
Simon pápa kamarás és pap. tan. felügyelő vezetése alatt 
egy búcsújárás lelki zarándoklat név alatt Lourdesba, 
hogy ott febr. 11-én, mint az ott történt csodálatos első 
megjelenés évfordulóján s a pápa félszázados püspöki 
jubileumának záróünnepén ajtatosságot végezzenek. Áz e 
búcsújárás körül halhatatlan érdemeket szerzett dr Való 
díszes szekrényben vitte magával 120,000 csatlakozó 
hívőnek és három egyetemlegesen nyilatkozó egyházme-
gyének irásba foglalt votumait, óhajait, kérelmeit. Egy-
úttal 42,000 koronát is vitt magával, mint a hivek ado-
mányát a világhírű kegyhely feldíszítésére, mise- és egyéb 
alapítványokra. Februar 11-én d. e. 9 órakor volt Lour-
desban, a híres bizilikában, az öreg mise. Az egész világ-
ról összesereglett főpapok, papság és'hívek élén Császka 
Gy. érsek pontifikált, mert ő helyettesitette a pápát, őt 
bízta meg a pápa, hogy az ő nevében ezen a napon 
Lourdesban pápai áldást adjon. Ugyanaznap délután a 
vecsernyét a magyar búcsújárás másik vezére, dr Való 
Simon tartotta. A. világ minden tájáról érkezett zarándo-
kok, az ajtatosságban nyilvánult magyar vezetes, magyar 
hegemónia láttára nagy buzgósággal imádkoztak a csodás 
fordulatok szent helyen XIII. Leo pápáért, I. Ferencz 
József apostoli királyért, a bucsujárásbau részt vett 
magyarokért s ezeknek szándéka szerint egész hazánkért. 
Bizony ránk fér az ima is, az Isten irgalma is, - oly 
nyomorultan áll az ország ügye. A magyar zarándokok 
12-én este indultak el Lourdesból Marseillen, Nizzán at 
Rómába a szent atyához hódolatra s a lourdesi zarándok-
lasról mintegy beszámolóra. XIII. Leo pápa Császka Gy. 
kalocsai érsek urat 20-án, dr Való Simont 21-én fogadta 
külön kihallgatásban. A mi jót hallhatott rólunk a pápa, 
azt szokása szerint nagy örömmel fogadta. Különös érdek-
lődéssel tudakozódott a budapesti közp. papnevelő inté-
zetről, annak növendékeiről, kikre s az intézet elüljáróira 
végül atyai áldását küldte. 

Szerkesztőségi telefon. 
Be nein mutatkozottnak : Valami mondani valónk van. 

Addig a nagybecsű czikk nem közölhető. Kérem bemutatkozását. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (PapnÖ7elde-utcza 8. sz.) 
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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. 

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

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, márczius 3, 18. I. Félév. 1894 

TARTALOM. Vezêreszmêk es Tanulmányw: XIII. Leo pápa megkoronázásának évfordulóján. — A szabadelvüségről. — Dr Tódor József 
beszéde a képviselőház febr. 26-iki ülésén. — Egyházi Vudtsitái: B u d a p e s t : Még a Munkácsy képénél is nagyobb esemény. — 

Irodalom. — Tárcza. A zene. Ünnepi költemény. — Hivatalos. — Vegyesek. 

XIII. Lee pápa megkoronázásának évfordulóján. 
Márczius 3-án. 
% OREMUS 

PRO PONTIFICE NOSTRO LEONE 
DOMINUS CONSERVET EUM 

ET VIVIFICET EUM 
ET BE A TUM FACIA T EUM IN TERRA 

ET KON TRAD AT EUM 
IN ANIMAM INIMICORUM EIUS. 

A szabadelvüségről. 
„Vera rebus vocabula rest i tuantur ." 

IX. Pius, 1861. rnárcz. 
18-iki allocutiójában. 

II. 
Néhai, régesrégi nagybátyánkról , Archimé-

desről, azt jegyezte fel a tör ténelem, min t legne-
vezetesebb dolgot, hogy az öreg ur vál t ig azon 
tö r t e az eszét, hol s hogy t a lá lha tna ő a földön 
kivül egy olyan ponto t , a honnan ezt a mi jó-
darab vi lágunkat , ezt a gyönyörűséges gyönyörű 
földgömböt, a r a j t a levő minden hiúságokkal 
egyetemben, sarkaiból k i fo rga tha tná? A tör té-
nelem azt is följegyezte ő kigyelméről, örök 
t anu l ságára az utókornak, hogy bizony neki azt 
a nevezetes pon to t felfedeznie nem sikerült. 

S tud já tok-e miér t nem t u d t a ezt a ponto t 
felfedezni Archimedes ? 

Azért, mer t , habár a földgolyón kivűl ke-
reste azt, mégis szakadat lanul a földre szegezve 
t a r t o t t a a szemét. 

Ha megforditva cselekedett volna az öreg 

u r ; ha a földön keres i vala azt a ponto t s sze-
meivel szakadat lanul az égre néz: okvete t lenül 
belebot lot t volna valamelyik lábával egy ily 
pontba. Mert ahány porszemecskéből áll ez a 
csélcsap lelkű, hol hideg, hol meleg, hol életet, 
hol halál t dédelgető földgömb, annyi archimedesi 
pont van az ő vénséges vénségének a meggörbül t 
há tán egy l á tha t a t l an kéz ál ta l végigszórva. 

I t t van például m i n d j á r t ez a piczi, parányi 
kis szó — „ha". Ha erre a porszemnyi kis 
pon t r a rááll az ember, nemcsak ezt az alapjá-
ban véve nyomorúságosan kicsi földgömbét, de 
ezt az egész óriás világot ki lehet a leggyarlóbb 
észnek is forgatni a sarkaiból. I t t a példa rája. 
„Ha" nincs ez a vi lág: akkor . . . nincsen ! Nos? 
íme csak egy „ha" kell: és el tűnik a világ mind-
örökre. Persze csak egy feltétel a la t t : ha az u tán 
a fu ra kis „ha" u tán — igazság következik. 

Ha Bethlen Gábor gróf országos képviselő ur 
ennek a kis magyar „archimedesi pontnak" , en-
nek a „ha"-nak a Sámsonénál milliószorta sám-
sonibb erejét ismerte vo lna : a képviselőház febr . 
26-iki ülésében vagy mást mondot t volna, min t 
a mit mondot t , t. i. hogy „azt, hogy mi a szabad-
elvüség,, soha senki sem fogja, sem e Házban, 
sem e Házon kivül meghatározni" , — vagy egy-
ál ta lában nem mondot t volna semmi t ; „tacuisset 
et philosophus mansisset" ; a mi utóvégre is 
ta lán legokosabb leendett volna az adot t körül-
mények között . 

Mert a „ha" , kérem, az ő fensőbbséges, 
mindeneket , még a legokosabbnak látszó nagy-
mondásokat is fenekestől felforgató erejét Beth-

e l W 
m 
life 

m 

S I E 

I I 
i p 
<SáUie m% mit il 
S l j i g 
f l j |6 

ö l i 
i f 

í r f 

I i i 
I g ! á EIS 

<$\lß 

4if 

Ii 
m 
m 

•••••••••••(••••I 1 '»•••• "•1 ••>•*• ••••••••••• i m m ï ^ 



158 . RELIGIO. 

len Gábor gróf ur nagymondásán is kegyetlenül, 
kérlelhetlenül megmutatta. A bizonyitás ime kö-
vetkezik ; szembeszökő mint a napsugár, igy n i : 
Ha egy bomlott eszű s csuhájából megugrott 
német barát, Luther, nincs: akkor nincs protes-
tantizmus sem Magyarországon, sem egyebütt. 
Ha nincs protestantizmus: akkor Bethlen Grábor 
gróf ur, épp ugy mint hajdani ősei, ma katholikus. 
Ha Bethlen Gábor gróf ma katholikus, még pedig 
a javából való igazi, vagyis hivő és nem liberális 
katholikus: akkor a gróf ur mult hétfőn tudta 
volna, hogy a szabadelvüséget a római pápák 
nemcsak meghatámzt'ík, de még érdeme szerint 
meg is bélyegezték; — akkor végül természete-
sen a gróf ur nem mondta volna azt az üres nagy-
mondását, hogy a szabadelvüséget sem a t. Ház-
ban, sem a t. Házon kivül nem határozta volna 
meg „soha senki". 

Mert meghatározta biz a szabadelvüséget, édes 
gróf ur, nemcsak XIII. Leo pápa többszörösen, 
hanem meghatározták azt mások is előtte és u tána 
százan és több ezeren. Igy például, hogy időrend-
ben menjünk, XIII. Leo pápa az állami hatalom-
ról (De civili principatu) 1881. jun. 29. kiadott 
körlevelében igy határozta meg a szabad elvü-
séget:*) „Modum nesciens licentia, quam plurimi 
solum libertatem putant", magyarul: „mértéket 
nem ismerő szabadonczkodás, melyet igen sokan 
egyedül való szabadságnak vélnek." A szabad-
kőmivességről szóló „Humánum genus" kezdetű 
1884. ápril 20-án kelt körlevelében, előrebocsát-
ván, hogy a liberalizmusnak egyik főelve levén 
„rem sacram remque civilem esse penitus distra-
hendas", vagyis hogy az egyház az államtól telje-
sen elszakítandó, igy jellemzi a szabad elvüséget : 
„Disciplina morum, quam et civicarn nominant 
et solutam ac liberam; scilicet in qua opinio 
nulla sit religionis inclusa", magyarul: „oly 
erkölcsi t an ,— civil-, független, szabad erkölcsnek 
is nevezik, — a melyben semmi vallásos meggyő-
ződés sincs befoglalva." Mert a liberalizmusnak, 
amint látni fogjuk, végczélja — Istent nem is-
merni, csak embert és emberi önkényt. Azután 
az „Immortale Dei" kezdetű s az államok keresz-
tény szervezetéről (De civitatum constitutione 

*) A ki jól ért magyarul, az érteni fogja, mennyivel 
mást jelent ez a két szó össze- és külön irva, mint szabad-
elvűsig és mint szabad elvüség. Korunk nagy tévedésének, a 
liberalizmusnak nevezésére szétirva szabad elvüséget kellene 
használni ; mig összeírva, a szabadelvüség jelenthetné a 
szabadságszeretet, a szabadság pártolásának és ápolásának 
jogosult nagy erkölcsi elvét. 

Christiana) szóló 1885. nov. 1-én kelt körlevelé-
ben többször is visszatér e tárgyra s a libera-
lizmusnak többféle definiczióját adja, például: 
„exlex iniuscuiusque conscientiae iudicium", 
azaz: „mindenki lelkiismeretének törvényt nem 
ismerő Ítélkezése"; valamivel előbb igen röviden 
és igen találóan: „effrenata libertás" azaz: „fék-
telen szabadság" ; és valamivel alább, igen bőven 
és részletesen: „Est licentia verius, quam liber-
tas ; rectissimeque ab Augustino libertás perditio-
vis,1) a „Petro Apostolo velamen malitiae 2) appel-
latur ; immo cum sit praeter rationem, vera ser-
vitus est : qui enim facit peccatum servus est 
peccati", magyarul : a szabadelvüség „igazán 
véve inkább szabadonczság, mint szabadság; és 
sz. Ágoston igen helyesen a iönkremenés szabad-
ságának, szent Péter apostol pedig a gonoszság 
palástjának nevezi: sőt mi több, minthogy ész-
ellenes, valóságos szolgaságnak mondható" ; mert 
irva vagyon, „a ki bünt cselekszik, szolgája a 
bűnnek." Végül, hogy több helyet ne emlitsek, 
ugyanabban a körlevélben befoglalja a szabad-
elvüség meghatározásába annak egyik igen szo-
morú következményét is, a mely iránt a szabad-
elvűek rendesen gyógyíthatatlan vaksággal van-
nak megverve, ekkép írván: „libertás immodica. 
quae et privatis et populis in licentiam vel in 
servitutem cadit", azaz: „a n,értéket nem ismerő 
szabadság egyeseknek és egész népeknek a fék-
telenségére és szolgaságára válik." 3) 

Mellőzve sok száz más irót, egy közönséges 
tankönyvben a liberalizmus következő meghatá-
rozását találjuk, a mely a szabadelvüség véges 
végczéljáig kiterjeszti a meghatározás határait, 
tehát a szabadelvüség adaequát és kimeritő meg-
határozásának vehető. „Liberalismi nomine non 
intelligimus theorem a politicum liberioris regi-
minis formae (absolutismo oppositae) favens; sed 
— systema principiorum ad emancipationem 
societatis humanae a Deo et Christo eius dire-
ctorum ", magyarul : „szabadelvüség alatt nem azt 
a politikai elméletet ért jük, mely az absolutiz-
mussal ellentétben, az államkormányzás szaba-
dabb alakjának kedvez, hanem értjük amaz elvek 
rendszerét, a melyek az emberi társadalomnak 
Istentől és Jézus Krisztustól való „emancipáczió-
jára" irányulnak." 4) 

x) I Petri 2 16. — *) Joan. 8 34. 
3) Leonis P. XIII. Allocutiones, epistolae, constitu-

tiones, aliaque acta praecipua. Brugis et Insulis 1887. I. 
és II. köt. több helyen. 

4) Müller, Theol. mor. 1873. I. 31. 1. 
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Bethlen G. gróf ur t e h á t l á tha t j a mindezek-
ből, hogy a szabadelvüséget bizony meghatároz-
ták már. 

Pia az a f e n t e b b m e g n e v e z e t t német b a r á t 
nem szület ik: akkor Bethlen G. gróf most tu la j -
donképpen nem is l e t t volna kénytelen a l ibera-
l izmussal bibelődni s nem j ö t t volna egy üres-
ségtől kongó nagy frázis szerzőségének kényel-
metlen helyzetébe. íme, mi mindent nem kényte-
len a magyar e m b e r egy német b a r á t n a k köszönni !J? 

Hanemhá t eddig csak az van bebizonyitva, 
hogy a szabadelvüséget már meghatározták, ha-
bár nem is a t. Házban, hanem azon kivül. 

H á t r a van a fen t i meghatározásoknak meg-
magyarázása, nem ugyan az igazi kathol ikus el-
mék részére, m e r t ezek magyaráza t nélkül is 
ért ik a legfőbb pásztor XIII. Leo pápa szavát, — 
hanem a pro tes táns és „szabadelvű kathol ikus" 
elmék számára. *** 

Dr Tódor József beszéde 
a képviselőház febr. 26-iki ülésén. 

T. képviselőház! Midőn a tárgyalás alatt levő tör-
vényjavaslathoz. én is hozzászólni kívánok, távol áll tőlem 
még a gondolata is annak, hogy beszédembe az igazgató 
momentumoknak csak a legcsekélyebb részét is vegyítsem. 
(Helyeslés.) Ha ennélfogva előad-isom nélkülözné a kívánt 
elevenséget, változatosságot, szinpompat s a hatást és ; 
érdeklődest keltő elokvenciának egyéb kellékeit; ha mon-
dom száraz és egyhangú beszédemmel csak unalmas talal-
nék lenni : bocsássa meg nekem a t. ház az untatást, mert 
jelen fejtegetéseimben egyedüli czélom egy-két higgadt 
tárgyilagos indokkal a nagyfontosságú kérdés tisztázásához 
járulni, nem pedig az amúgy is felzaklatott kedélyek izga-
tottságát még fokozni. (Altalános helyeslés.) 

T. ház ! Ugyanazon okuk, amelyek engem arra bírtak, 
hogy a szabadelvű pártból kilépjek, nyújtják az alapot, 
amelyre tamaszkodva most a szőnyegen levő törvényjavas-
lattal szemben állást foglalok. Ugyanis, midőn én a szabad-
elvű pártból való kilepésemet bejelentettem, ezen elha-
tározásomat azzal okoltam meg, hogy a szabadelvű párt 
programmjába, amelynek alapján én e párthoz csatlakoz-
tam és képviselői mandátumot vállaltam, idő folytán olyan 
pontok vétettek fel — értem az egyházpolitikai reform-
javaslatokat — amelyek abban az alakban és szellemben, 
amelyben beterjesztettek, nemcsak hitbeli meggyőződé-
semmel homlokegyenest ellenkeznek, de amelyeknek ezen 
alakban és szellemben való megvalósítást macára az 
országra nézve is károsnak, sőt határozottan veszélyesnek 
hiszem és vallom. (Igaz ! Ugy van! a baloldalon) 

T. ház ! Most is kijelentem nyíltan és őszintén, hogy 
a t. kormánynak egyházpolitikai törvényjavaslatai, úgy 
amint azok előterjesztve vannak, abban az alakban és 
szellemben többé-kevésbbé általában mind, de különösen 
az úgynevezett polgári házasságról szóló és most tárgyalás 

alatt levő törvényjavaslat hitbeli meggyőződésemmel és az 
annak alapját és forrását képező kath. egyház hitelveivel 
kiegyenlithetlen összeütközésben állanak és a tervezet 
szerinti megvalósításukat magára az államra, magára az 
országra károsnak és veszélyesnek tartom, és épen ezért 
ezekhez általában, és a tárgyalás alatt lévő javaslathoz 
különösen szavazatommal nem járulok. 

De legyen szabad ezen állásfoglalásomnak inditó 
okait részletesebben is fejtegetnem. (Halljuk! Halljuk!) 

Azt mondottam t. ház, hogy a tárgyalás alatt levő 
tvjavaslat, mely a polgári házasságnak kötelező formában 
való behozataláról szól, ellenkezik hitbeli meggyőződé-
semmel és az annak alapját képező katholikus hitelvekkel. 
Ez annyira világos, annyira ismert dolog, hogy már ezen 
az alapon is, de meg azért is, nehogy itt a parlamentben 
kánonjogi értelmezést látszassam tartani, felmentve érez-
hetném magamat annak a bővebb fejtegetésétől, ha ujabb 
időben még ez az annyira világos és ismert tény is két-
ségbe nem vonatott és több oldalról annak az ellenkezője 
nem hangoztatott volna. 

Nem szólok, t. ház, a hírlapokról, röpiratokról, az 
úgynevezett liberális katholikus gyűlésen és itt e házban 
is történt nyilatkozatokról, melyekben az a különös nézet, 
hogy a polgári házasság a katholikus hitelvekkel nem 
ellenkezik, többféle változatban, hol moll-, hol dur ská-
lákban nyert igazán meglepő kifejezést. Magára a tisztelt 
miniszterelnök úrra hivatkozom, aki szintéu nem egyszer 
hangoztatta azt, hogy a tervbe vett reformintézmények a 
hitelveket nemcsak hogy sérteni, de még érinteni sem 
kívánják ; igy beszélt a miniszterelnök ur 1893. január 
1-én a szabadelvű párt üdvözlő beszédére adott válaszá-
ban és igy nyilatkozott nem egyszer a házban is. 

Nehogy, t. ház, e téves nézet jóhiszemű hivőkre 
találjon és nehogy azok is, akik — nem tagadom, sőt 
készséggel elismerem — annak szintén jóhiszemülég kife-
jezést adtak az által, hogy az e házban meg nem czáfol-
tatott, ezen téves hitükben megerősödjenek: legyen 
szabad t. ház, ezen különben annyira ismert és világos 
dologban is rövid felvilágosító észrevételekre kiterjesz-
kednem, (Halljuk ! Halljuk !) a miből reményiem, ki fog 
tűnni, hogy a tárgyalás alatt levő törvényjavaslat a ka-
tholikus hitelveket nemcsak, hogy igen közelből érinti, 
de azokat nagyon mélyrehatóan sérti is. 

Vajay István : Ugy van ! (Egy hang a szélső bal-
oldalon : Egyhangú helyeslés !) 

Tóclor József: A házasság a katholikus egyháznak 
magán a szentíráson alapuló tanitása szerint magától 
Istentől a természet rendje szerint alkotott és szentesitett, 
tehát határozott és világos, félre nem ismerhető vallásos 
jelleggel biró intézmény. Vallásos jellegét, ethikai tartal-
mát é s vonatkozását elismerték az összes, a v a l l á s erköl-
csi műveltségnek még legalacsonyabb fokán alló, eddig 
ismert népek is. De nohogy e tekintetben elfogultsággal 
vádoltassam, legyen szabad egy teljesen elfogulatlan tanura 
hivatkoznom, egy röpiratra, mely nem épen a legbarát-
ságosabb kezekből került ki, a melyet Veridicus néven 
egy, a polgári házasságnak történeti adatokkal f e l v é r t e z e t t 

erős harczosa bocsátott közre és a mely röpiratban ide 
vonatkozólag a következőket találjuk (Olvassa): 

1 8 * 
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Az ős ember természetrendi házasságának törvé-
nyességét külső formák nem szabályozták, később, midőn 
a törzsek megállapodva, a társadalom egyes alakulásának 
első csiráit vetették meg, a házasságkötések körül bizo-
nyos külíormák kezdtek szokássá válni s a házasságkötési 
külformák a szomszédos törzsek szokásai közé is beha-
tolván s ezek által kibővülést nyervén, a további házas-
ságkötéseknél a külformák megszaporodott szertartásai 
kezdtek érvényesülni, ekép pedig lassan-lassan már az 
ókor népeinél bizonyos népies, vallási színezetű, szimbo-
likus vagyis jelvényes szertartások jöttek a házasságköté-
seknél szokásba. Ez a vallásos színezetű külformákban 
jelentkező misztikus szertartások használata a házasságkö-
téseknél, már a patriarchális társadalom első csiráiban 
feltalálható. 

Az ókor népei között a jó korán társadalommá 
összeverődött zsidó népnél, mint tudjuk kezdetben a 
poligamia (többnejűség) volt szokásban s fő vagy első 
jogú asszonynyal való házasságkötésnél már is bizonyos 
külformák szertartásos szokásainak hódoltak azért is, 
mert az ettől leszármazó ivadék lőn a törvényes jogú 
örökös. 

Midőn a törzsapák tartományai benépesültek és az 
egvea tartományok patriarchális kormányzata, több tar-
tományok szövetséges egyesülése folytán is bizonyos szer-
vezettel biró egységet kezdett felvenni, egy osztály kép-
ződött, mely a szervezeti szolgálattal megbízatván, idők 
multával az u. n. papi osztálylyá fejlődött ; ekkor már 
ama papi személyek közbejöttével és ténykedése mellett 
a házasságkötéseknek is igen bonyodalmas és mindenfele 
kacskaringós czifraságokkal tarkított szertartásai kezdtek 
divatba jönni, azoknak eredetét egy felsőbb lény, Lten 
akarata és rendeletével kezdték kapcsolatba hozni; ekként 
a vallási szine/.etü burkolattal lett ellátva, már Ábrahám 
s a patriarchák utódainál. 

A politheizmus, vagyis sok isten- és bálváuyimádó 
ó-kori népek más szervezettel biró legrégibb társadalmában 
szintén bizonyos vallásos színezetű szimbolikus szertartások 
fűződtek a házasságkötések külső formájához. 

A rómaiaknál a házasságkötéseknél ténykedő pap az 
isteneknek 10 tanú előtt gabonát áldozván, a jegyesek 
ezalatt juhbőrön ülve „far" lisztből készült s csupán sós 
vizzel gyúrt pogácsa nevezet alatt ismert nemzeti eledelt 
ették ; ezen vallásos szinezetü szimbolikus szertartás a nő 
és férj között a testi-lelki egyesülést jelképezte s a „far"-
ból eredett konfarreatio elnevezés alatt alkalmazott szer-
tartás volt a házasságkötéseknél szokásban, miről PJinius 
is libr. 18. c. 3. e szavakkal emlékezik meg: „nihil reli-
giosius confarreationis vine ulo est", semmi sem valláso-
sabb, mint a confarreatio, házasság kötése. 

Más, politheista vallású népeknél hasonlólag bizo-
nyos symbolikus szertartások gyakorlata mellett történtek 
a házasságkötések. 

íme, a pogány népeknél szokásban volt házasság-
kötési szertartások egynémelyike, melyek bár a házasság 
lényege és érvényére nézve épen nem voltak elkerül-
hetlenek, de azért azokkal szoros összefüggésben állottak." 

Es ez igy van, t. képviselőház ! Az emberiség leg-
régibb szent emlékei, ép ugy, mint a világtörténelem 

tanúbizonyságot tesznek ezen igazságról. És ezen igazság 
nem korlátoltatik az évszázadok által; nem állják útját 
még a tengernek sem : feltalálható az a Ganges vidékein, 
az Euphrát völgyében, az Amazon mentén, az ó-világban 
ugy, mint az újban és midőn Columbus fellebbente a 
fátyolt az uj világról ; Peru és Mexikó lakosai is az 
áldozó papok és Inkák előtt kötötték meg házasságukat. 

Es amit a történelem, az életnek ezen ugyan meg-
másítható, de meg nem vesztegethető nagy mestere, a 
megistra vitae elvitázhatlanul tanít, ugyanez okozatszerü-
leg folyik magának a házasságnak jól felfogott és helye-
sen értelmezett természetéből is. A házasság karakterisz-
tikusan jellemzi az embert, ugy, a mint eszes és társa-
dalmi lényt. Házasságot csak az ember köthet, családot 
csak az ember alapithat, az állatvilágban sem valódi há" 
zasságról, sem a szó igazi értelmében vett családról szó 
nem lehet, mert a hol a szellem hiányzik, ott hiányzik 
maga a valódi házasság is. Azért nem is hasonlítható a 
házasság olyan múlékony összeköttetéshez, melynek vala-
mint szülő oka, ép ugy megszüntetője is az érzékek 
ingadozására, a fellobbanó szeszély és szenvedély izgatott" 
sága. Kölcsönös vonzalom, a szeretet képezi annak alap-
ját és hozza létre a házasságot, ez az a mi a családnak 
egyes tagjait összefűzi, széttörhetetlen kapcsait pedig maga 
a hűségi eskü képezi. De ezen eskünek, mely a legkomo-
lyabb és a legünnepélyesebb, épp oly szentnek, mint állan-
dónak kell lennie és épp ezért ez az eskü magára az 
istenségre utalja az embert, mert az Isten az, akire eskü-
szünk és Isten az, a kitől az eskünek ereje és szentsége 
és ennek alapján a házasságnak is állandósága és tartós 
volta függ. 

Továbbá, t. ház, a házasságban a házasfelek kölcsö-
nös jogot nyernek in corpus alterius ; már ha a házasság 
nem volna per eminenciám vallásos cselekmény, hanem, 
mint állíttatik, pusztán polgári szerződés, mikor a házas-
felek ezen jogot kölcsönösen adhatnák meg egymásnak, 
de akkor mindegy volna akár egyszer s mindenkorra, 
akár huzamosabb vagy rövidebb időre, akár csak egy pár 
perezre részeltetnék egymást ezen jogokban, mert a szer-
ződésnek lényegéhez maga az időtartam nem tartozik. 

Világos tehát, t. ház, hogy ezen jogot maguk a 
házasfelek saját teljhatalomból kifolyólag egymásnak meg 
nem adhatják ; ezen jogot csak Isten adhatja meg nekik 
s ennélfogva a házasság már ezen alapon is Isten, vagyis 
a vallás fóruma elé tartozik, egészében és lényegében 
vallásos cselekmény. 

De menjünk tovább és kérdezzük, mi a családnak 
a megteremtője? Talán az érzék? Hiszen érzékkel az 
állatok is birnak, de azért családot nem alapithatnak. 
Talán az ész? Az egy bolygó csillag, mely inkább tün-
dökölni, mint egyesülni vágyik. Vagy talán az érdekben 
találjuk fel a család alapját? Az igaz, manapság igen 
sokszor az érdek köti a házasságot; de tudja és érzi 
mindenki azt, hogy ez a családnak, a házasságnak tiszta 
kútforrása nem lehet. A családnak kútfeje, t. ház, sokkal 
nemesebb mint az érzék ; a házasságnak valódi és tiszta 
kútfeje: a sziv. A szivnek legszentebb érzelme, a legne-
mesebb, legönzetlenebb szeretet épiti fel azon alkotást, 
melyet családnak nevezünk, felépiti a felséges pillanatban 
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midőn azt mondja: „tégedet egyedül és örökre." De ha 
az igéret, ez a fogadás olyan szeretetet követel, amely 
holtig tart, a mely a sirnál végződik, a mely kiállja a 
própát azon viszontagságok között is, amelyeket az élet 
magával hoz, de ez a szeretet nem lehet a természetes, 
az érzéki szeretet. 

Ezen szeretet, ezen természetes érzéki szeretet fen-
sőbb szeretetté kell, hogy dicsőüljön, ezen szeretetnek 
olyannak kell lenni, hogy akkor is fogyatkozás nélkül 
megálljon, midőn a természetes szeretetnek feltételei már 
megszűntek. Ezen szeretet pedig sehonnan máshonnan 
nem meríthető, mint a vallásból. (Igaz!) Mert csak a 
vallás szolgáltatja a házas feleknek azon motívumot, a 
mely őket arra bírja, hogy minden körülmények közt a 
sírig szeressék egymást. 

De t. ház, még csak egy momentumot erről. A há-
zasság kölcsönös áldozat. A házasságban áldozatul hozza 
a nő legszentebb, legféltettebb földi kincseit, édes anyja 
gondoskodásának legfőbb tárgyait: zsenge szépségét, 
nem egyszer egészségét, gyakran életét. A férfi felál-
dozza ifjúságának szabadságát, feláldozza azon előnyöket, 
melyekkel csak az ifjúság hajnalán bír, feláldozza egészen 
önmagát és rábízza arra, a ki őt szereti, bár csak gyenge 
nő az illető. Két kehely az, t. képviselőház. Az egyikben 
szépség, szemérem, ártatlanság, a másikban szabadság, 
önzetlen szeretet, odaadás, mind a kettőben sirig tartó 
önfeláldozás van ; de vallás nélkül nincsen áldozat, annál 
kevésbbé sirig tartó önfeláldozás. 

A házasságot megteremtő természeti törvénynek is 
azt sürgetik és követelik tehát, hogy a házasság lénye-
gesen vallási intézménynek tekintessék. De ez még nem 
minden, t. képviselőház. A Teremtőtől alkotott és az 
egység és felbonthatatlanság kettős pecsétjével szentesi-
tett házasság nem maradt meg mindig eredeti tisztaságá-
ban, mert a pogány népeknél a könnyelmű felbontáson 
kívül a többnejűség és némelyeknél a többférjüség is 
szokásba jött, sőt még a zsidóknál is s elvesztette eredeti 
jellegét és a mai nap is^szokásban lévő válás-levél mellett fel-
bonthatóvá lőn a házasság. A kereszténységnek alapitója 
reformátori nagy működését a családra is kiterjesztette 
és nemcsak egységébe és felbonthatlanságába állította 
vissza a házasságot, hanem azon eddig is ugyan vallásos 
cselekményt, de természetes, szerződést, a szentség méltó-
ságára emelte. Ezen természetes, törvényszerűen létrejövő 
szerződéshez természet feletti, isteni segitő kegyelmet 
csatolt a házasságból folyó súlyos kötelmek teljesítésére. 
E kettős tulajdonságnál, t. i. a házasság vallási jellegé-
nél és szentségi méltóságánál fog7a, az egyház a házas-
ságot kezdettől fogva mindig mint egyházi intézményt, a 
saját jogkörébe tartozónak állította és állítja és azt ta-
nítja, hogy a házasság lényege és érvénye körül forgó 
minden kérdés, tehát a törvényhozás és törvénykezés kizá-
rólag az ő jogához tartozik. 0 hozzá tartozik megszabni 
az érvényesen kötendő minden házasság feltételét ; az ő 
jogához tartozik bontó akadályokat felállítani és ezek 
alól, ha szükséges, felmentést adni ; az ő jogkörébe vág 
az egyszer megkötött, de utólag megtámadt házasság 
felett birói Ítélettel dönteni. 

Hermann Ottó : De csak egy felekezetüeknél ! 

Tódor József: A katholikus egyház tanításáról szó-
lok. Nem szándékozom az egyház ezen állásfoglalását a 
házassággal szemben akár szentirati, akár hagyományi, 
akár hosszadalmas jogtörténeti adatokkal támogatni, csak 
egyszerűen konstatálom azt a tényt, hogy midőn a pro-
testantizmus a házasságot szentségi jellegétől megfosz-
totta és csak vallási jellegében ismerte el es a törvény-
hozói hatalmat a világi hatóság kezébe tette le, a katholi-
kus egyház ezen újításokkal szemben is, mindig ragasz-
kodott azon tényhez és felfogáshoz, hogy a házasság 
szentség és annak lényege és érvénye körüli minden 
törvényhozás és törvénykezés az ő kizárólagos és elidege-
nithetlen joga és ezen tan nyert aztán ünnepélyes kifeje-
zést a reformácziót ellensulyzó tridenti zsinat egyik isme-
retes kánonjában is. 

De továbbá a katholikus tan szerint a házasság fel-
bonthatlan, azaz egyszer megkötött és konsummált házas-
ság csakis az egyik házasfél halálával oldatik fel. A katho-
likus egyháznak e tanítása a szentírás következő szavain 
alapszik: „Nem olvastátok-e — szólott az Üdvözítő a 
házasság felbonthatóságát vitató zsidókhoz — hogy aki 
az embert teremtette, kezdetben férfiúvá és asszonynyá 
teremtette őket és feleségéhez ragaszkodik. Ketten egy 
testté lesznek, azért már nem kettő, hanem egy test. 
A mit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válaszsza." 
Szent Pál pedig igy fejezi ezt ki: „Azoknak pedig, kik 
házasságban élnek — nem én parancsolom, hanem az ur? 

hogy a feleség el ne váljék férjétől, hogyha pedig el-
válik, házasság nélkül maradjon és a férfiú el ne bocsássa 
feleségét." 

Ezen ősrégi kinyilatkoztatáson alapuló tan iktatta-
tott be a tridenti zsinat által ismét egy másik kánonba, 
amely azt mondotta ki, hogy : „Keresztények közt érvé-
nyesen létrejött és végrehajtott házasság köteléke csak a 
házasfelek egyikének halála által oldatik fel és hogy az 
a kapocs, mig a hitvestársak élnek, semmi szin és ürügy 
alatt fel nem bontható." 

Támogatja a kath. egyháznak ezen, megengedem, 
szigorú, de magának isteni alapitójának ajkairól vett ta-
nítását magának a felbonthatatlanság elvének az emberi 
társadalomra nézve egyedül üdvös és magának a házas-
ságnak természetével és czéljával is egyedül megegyez-
tethető volna. Nem akarok ezen most már egy egész 
tudományos irodalmat képviselő thémának, a házasság 
felbonthatatlansága kérdésének jogi vagy épen jogbölcse-
leti fejtegetésébe bocsátkozni, de egyet helyén valónak 
vélek megjegyezni és ez az, hogy a felbonthatóság hívei-
nek egyetlenegy, nem mondom, elfogadható, demindenesetre 
számbaveendő érvök van s ez a szervezetlen, ugy szólván lét-
alapjában megromlott házasság, mely érvet maga a t. 
igazságügyminiszter ur is, a javaslatot beterjesztő beszé-
dében, elismerem, sok hatással használt ki. Mondom ez 
az érv, a mely magából az életből van merítve, habár 
igen súlyos és számba veendő, de még sem fogadható el. 
Parion Nisas 1803-ban a franczia tribunáius márczius 
20-iki ülésében igy szólt : 

„Azt mondják, hogy a vallások többsége megengedi 
a házasság felbontását. De nem a 'vallások többségéről 

1 van szó, hanem a többség vallásáról. A polgári házasság 
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a házasság felbontásának engedélyével törvény által vetett 
csel a lelkiismeretek számára, mert egy kis töredék lelki-
ismetfurdalás nélkül élne azzal, mindenkinek felajánljátok 
azt ? Miért nem engeditek meg egyszersmind a többnejü-
séget is, hisz talán vannak, a kiknek vallásával s lelki-
ismeretével ez nem ellenkezik. Miért nem állítottak fel 
törvényeket a nő elbocsátására, mint Jeruzsálemben, a 
gyermekek kitételére, mint Chinában ; a nő elégetésére a 
máglyán, mint Júdeában? Azt mondjátok: ezek a követ-
keztetések őrültek. Oh nem, a ti elvetek a hibás." Es 
ugy is van. A törvények egyesek miatt meg nem változ-
tathatók ; ez általános jogi axióma. 

Ha a törvények megszüntethetők volnának egyesek 
viszonya miatt, ha azon megszorítással is, hogy e sza-
badság csak ilyen és ilyen esetekben vehető igénybe, 
legyünk meggyőződve mindnyájan, hogy nap-nap után 
mindig többen fognak találkozni, akik szándékosan fog-
ják megteremteni azon eseteket, amelyekben ezen szabad-
sággal élhetnek. A törvényeknek számolniok kell az em-
beri gyöngékkel, de nem azért, hogy ezekért szigorukból 
engedjenek, hanem azért, hogy a szenvedélyeket a kellő 
korlátok közé szorítsák: és ez a felbonthatlanság törvé-
nyeinek a rivatása. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, márcz. 2. Még a Munkácsy képénél is 

nagyobb esemény, — hogy a katholikus elvek állás-
pontja, melyen Magyarország keresztény léte alapszik, 
a képviselőházban, mikor éppen arról van szó, hogy 
elkereszténytelenedjék-e Magyaror-zág, vagy keresztény 
maradjon mint 900 éven át volt, — szándékosan csak 
gyengítve mondom, — elégtelenül van es igy tulaj-
donképpen nincsen képviselve. Az insulficiens a dolog 
érdemére nézve semmi. Már régebben szemünkre lob-
bantotta a „P. Hi.", hogy hát mit akarunk mi a 
mi katholikus jogainkkal, hisz annak sem jelene, sem 
jövője nincsen, mert nincsen képviselve a képviselőház-
ban. Minden életre való érdek, valóban, gondoskodik róla, 
hogy a képviselőházban kellően, sőt imponáló erővel kép-
viselve legyen. A mely érdek ott elegendően képviselve 
nincsen, az nem számit. Kimondotta ezt világosan s ölő 
gúny kíséretében Wekerle miniszterelnök hétfői beszédé-
ben, midőn sorba vette a kormány álláspontja mellett 
felmerült álláspontokat és azok elfoglalásának módját. A 
képviselőházban ülő kath. képviselők ugyanis nem gondos-
kodtak arról, hogv valaki közőlük a kormány javaslatával 
szemben a katholikus joguk és érdekek álláspontját formu-
lázta volna. Az tddig felszólalt katholikus urak, gróf 
Pongrácz K, Hortoványi J., dr Tódor József stb. megelé-
gedtek annak a kijelentésével, hogy a kormány javaslatát 
nem fogadják el. Helyes, de nem elég. Tüzetes indítványt 
kellett volna tenni az iránt, hogy mi kell a katholikus 
egyháznak mint jogvédelemben részesülni jogosult „be-
vett" vallásnak a házasságra nézve a jelen bonyodalmak-
ból való kibontakozás reményével és ennek jogos igényé-
ből kifolyólag. E mulasztásnak, igaz, nem ez vagy az a 
kath. képviselő az oka, hanem valamennyien együttvéve, sőt 

okai vagyunk mindnyájan széles e hazában azért, mert 
nem gondoskodtunk a kath. vallásnak elegendő képvise-
lés^ről a képviselőházban. Most e mulasztás miatt kény-
telenek vagyunk a „P. H." és Wekerle miniszterelnök 
semmibe vevő gúnyolódását a múltra és a jelenre nézve 
egyszerűen zsebre vágni. A miniszterelnök a katholikus 
álláspont képviselésének, megnyilatkozásának elégtelensé-
gét a következő gúnyos nyilatkozattal konstatálta : „Szem-
ben állunk tehát először is egy oly véleménynyel. a mely 
tulajdonképpen semmit sem akar, hanem a mai állapo-
tokat, talán ez állapotokban a mai zavarokat és bajokat 
változatlanul fenn akarja tartani a nélkül, hogy még csak 
meg is kisértené módját nyújtani annak, hogy micsoda 
úton lehessen ezeket orvosolni. Talán nem szükséges 
bővebben bizonyítani, hogy ehhez az állásponthoz nem 
csatlakozhatom." A miniszterelnök malitiosus volt akkor, 
midőn a kath. álláspont mellett lándzsát tört képvi-e-

j lökre ráfogta, hogy „talán a mai zavarokat akarják fenn-
tartani" ; de hát abban igaza volt, s malitiáját is arra 
alapította, hogy a kath. képviselők csak azt mondták ki 
akcziójuk eredményeképpen, hogy mit nem akarnak; 
de hogy mit akarnak s az ország szekerét hogy vélik a 
sárból kihúzhatónak, arra nézve tulajdonképpen nem 
mondottak semmit. Pedig a dolog nehézsége nem abban 
rejlik, hogy a kormány javaslatát nem fogadják el; ez 
igen egyszerű és könnyű dolog, a ki a kormány állás-
pontjának tarthatatlanságát belátja; hanem annak a meg-
mondásában rejlik a nehézség, hogy — mit kell hát tenni, 
hogy az ország a végzetes zavarból tűrhető állapotba jusson. 

I Száz szónak is egy a végszava, s ez az, hogy szervezett 
katholikus centrumpátra van Magyarországnak szüksége. 
Addig míg ez nem lesz a képviselőházban, addig a katho-
likus jogok és érdekek csak úgy — ahogy, vagyis elég-
telenül lesznek ott képviselve. ? ? 

I R O D A L O M . 

Egyetemes magyar katholikus irodalmi szemlénk 
az egri „Irodalmi Közlöny" cz. havi folyóirat 1. és 2. sz., 
Babik József által szerkesztve, Egerben megjelent. Ez az 
1. és 2. szám bemutatja magát, hogv körülbelül milyen 
akar lenni s hogyan kivánja pótolni Luga nagyérdemű 
„Irodalmi Szemlé'-jét. Üdvözöljük. 

— Felhivás előfizetésre. A katholikus világirodalom 
legkiválóbb munkásainak egyike Didón atya, kit a magyar 
közönség „ Jézus Krisztus" remek müve után oly előnyösen 
ismer, abban a megtiszteltetésben részesitett engem, hogy 
utolsó négy müvének anyanyelvűnkre való fordítását reám 
bízta. 

Mind a három mü, melyekben társadalmunk bajaival 
foglalkozik, egyképpen bizonyítja a nagynevű író lángelmé-
jét, szent vallásunk tanaiból merített határtalan ember-
szeretetét s mig láagelméje egész erejével ostorozza társa-
dalmunk ferde, vallásellenes irányát, bűnös kinövéseit; 
határtalan emberszeretete mégis arra bírja, hogy a bukott 
emberbe reményt csepegtessen, fölemelje, Istenhez vissza-
vezérelje. 

A jelzett három mű közül jelen politikai viszonyaink 
között minden esetre legfontosabb a „Felbonthat1 anság 
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és elválás" — ,,Indissolubilité et Divorce" — irt jeles 
műve, melyben feltárja a franczia társadalom bajait, erkölcsi 
sűlyedését, politikai életének ziláltságát s nem habozik ki-
mondani, hogy mindez eredménye annak a szerencsétlen 
lépésnek, melylyel betörtek a családi szentélybe, behozván 
a polgári házasságot. 

Igaz, hogy művében a franczia viszonyokat tárja fel, 
ez azonban mitsem von le becséből, a melylyel reánk nézve 
bir. Ugyanazon ok ugyanazon okozatot szüli. A mi poltikai 
életünkben is óriási tért hóditott a polgári házasság kérdése, 
a melyet nem is mulasztanak el a szabadelvüség ismérvé-
nek nevezni, hogy már ezzel is megfélemlítsék azokat, kik 
vallási, vagy társadalmi szempontból a javaslatnak törvénnyé 
való avatását ellenzik. Éppen abban áll tehát e műnek 
reánk nézve becse, hogy általa megismerjük azt a helyze-
tet, melyet a polgári házasság Francziaországban teremtett, 
ezeket ismerve, az elvek mellé odaállíthatjuk a tényeket 
mint a polgári házasság kimaradhatlan eredményeit s ekkor 
megkérdezhetjük: a szabadelvüség ily vívmányára szüksége 
van-e hazánknak? 

Didón atya az örök törvényhozó Jésus Krisstus szent 
müvét szembe állítja a XIX. század törvényhozóinak alko-
tásával, hogy annál bámulatosabb világításba helyezze a 
különbséget, mely az isteni és mely az emberi törvények 
és ezek eredményei között fennáll. S mikor kimutatja a 
különbséget, egyszersmind meggyőz mindenkit arról, hogy 
az emberiség érdekében legáldásosabb és már-már legszük-
ségesebb az a lépés, mely Isten törvényéhez vezet vissza. 

Ajánlatomat Szt. Ágoston szavaival fejezem be, 
„Tolle, lege." 

A mű, mely 20 ívre terjed, a legrövidebb idő alatt 
meg fog jelenni ; az ügy érdekében kívánatra megteszem 
azt is, hogy a megjelent részt 3 ives füzetekben küldöm 
meg szíves megrendelőimnek. 

A mű ára fűzve 2 frt, kötve 2 frt 40 kr., diszkötés-
ben 3 frt. 

Midőn a megrendelések mielőbbi beküldését kérem, 
maradtam 

Budapest. 1894. febr. 12. Teljes tisztelettel 

Dr Somogyi Aladár, 
premontrei tanár. 

TÁRCZA. 
A z e n e . 

Un népi k ölt e m é n y. *) 

Az ősidők csodás, mesés korában, 
A nagy teremtés első hajnalán, 
Mikor még Alkotója e világnak 
Kimondta a „Legyen" varázsszavát, 
A lázadó, a gőgös angyalok 
Harczot viseltek Alkotójuk ellen. 
— j 

*) Siposs Antal m. zeneakadémiájának 20 éves fenállása ünne- j 
pére készült alkalmi költemény. Gazdag véna s egészséges alapgon- j 
dolat szüleménye. ' 

Az ős Chaosá pokolszín méhiből 
Tűzontó óriások szárnyaiának 
A most teremtett csillagtábor ellen 
S szétrombolák az Isten nagy művét. 
Szétrobbanó bolygók, lángüstökükkel 
Alábukó nagy égi jelenések, 
Szikrázva hulló széttört csillagok 
Betölték azt az órjás csatatért, 
A melyen „istenek" mérkőztek össze. 
A szörnyű végtelenbe menydörögve 
Hulló világok lángja hirdeté, 
Hogy teljesült az első rombolás, 
S a démonsergek diadalma kész ! 

S akkor a szép teremtés romjain, 
Vulkánerők füstölgő harczterén 
Az Úr, az édenkertnek Istene 
Eiővevé a legcsodásb erőt : 
Világot alkotó harmóniát! 
S átzeng az első összhang e világon, 
Az Isten legszebb műve — a senel 
S az összedőlt mindenség ámulattal 
Hallgatta ezt a zengő szent csodát, 
S sziklák épültek újra, csillagok 
Keringtek ismét megszokott úton 
S az elsimult nagy oczeánok tükrén 
Virulva felmosolygó szigetek 
Pompája kelt s a dél virágain 
Dalos madárkák milliója zengett, 
Hirdetvén az össshang dicséretét. 
S mit irigy démonok veszett haragja 
Szétrombolt — újra alkotá a dal! 

0 , hányszor dőlt így össze körülöttünk 
A mi világunk, én jó nemzetem, 
En édes népem, daliás magyar ! 
0 , hányszor rombolának szerteszéjjel 
Dühöngő ellen, írigv támadók, 
Lelketlen csordák, és fejünk fölött 
Lángolt az ősi ház, amíg alattunk 
Os pártviszálytól remegett a föld ! 
. . . . . . Es akkor a mi édes Istenünk, 
A magyarok harczbiró Istene 
Megzendítette lelkünk mélyiben 
Az ősi hallgató, a bús kesergő 
A lélekillető magyar zenét ! 
S mint Orpheus korában — itt is mindig, 
Mindig csodát mívelt. az égi lant! 
A szenvedélyek óriásai, 
Irigy gyűlölség, durva pártviszály, 
Vil'ámszemű harag, testvéri harcz: 
Alvó oroszlán lettek hallatára 
S magyar zenének édes hangja mellett, 
A balsors és a vész — elazenderűlt. 

0 , zengesd, zengesd, édes nemzetem, 
E szent talizmánt, a te szép zenédet, 
A míg a hármas béreznek sziklaormán 
Királyi napnak fénysugára lángol. 
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Ó, zengesd, zengesd, azt az égi dalt, 
A melyet ős Atilla udvarában, 
Honalkotó Árpád csatáiban, 
Mátyás és Nagy Lajosnak trónja mellett, 
Rákóczy földet rengető hadán 
Es negy vennyolcz csodás, mesés korában 
A hegedősök ajka zengetett! 
Zengd azt a dalt és áld meg azokat 
S azoknak szívét, akik a zenének 
Emeltek iskolát és templomot, 
Hol ős harmóniánk csodáit fejtvén, 
Csiszolt gyémántját bámulttá teszik, 
Hogy elkáprázzék fénysugáritól 
A messze külföld bámuló szeme ! 
Müvészhad indult szét e csarnokokból 
S e zeneiskolának küszöbét 
Ezer babér megérdemelt fűzére 
S egy nemzet áldása szentelte meg ! 

Virulj, zenének áldott iskolája! 
Húszéves mult szirtjén épül híred 
S te hírneved távol jövőre szól. 
Légy áldva s minden ihletett tanítvány, 
Ki csarnokod művelten elhagyá, 
Araszsza széjjel a hazának földén 
A szivek szent malasztját, eg.etértés 
Es béke zálogát: a szent összhangot. 

S a hon, mely mindegyikre büszke lesz, 
Megáldja friss babérral homlokát 
Megáldja őket mind, akik vezették 
S összhangnak iskolája — téged áld ! 

Váradi Antal. 

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

terjesztésére dr Hoffmann Károly kulai plébánosnak a 
zeer-monostori, másként pusztaszeri apáti czimet adomá-
nyozom. Kelt Bécsben, 1894. évi február hó 8 án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Gr. Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa megkoronázásának évfordulója 

alkalmából már február 25 én kezdte fogadni a diplomacziai 
kar hódoló üdvözléseit. Tegnap, f. hó 2-án, vagyis az év-
fordulónap előestéjén, fogadta a szent collegium tisztel-
gését. A bíbornoki testület dékánjának hódoló üdvözletére 
a nála megszokott magasztos emelkedettséggel válaszolt. 
Hangja és fellépése jó egészségre vallanak. 

„Tartsd meg Isten szent atyánkat, 
Krisztusnak helytartóját !" 

— Az országos liberális népgyűlés, melyet f. hó 
4-én itt Budapesten fognak tartani, felig már előre kudar-

czot vallott. Mert mit terveztek? Azt tervezték, hogy az 
tisztán liberális katholikusokból álló demonstráczió legyen 
a januári katholikus nagygyűléssel szemben. Ez a terv 
határozott pucscsal végződött s lett az egészből egy igen 
vegyes szellemű vallású emberek tüntetése a maguk 
efemér véleménye mellett. Azok, a kik mindig az árral 
úsznak, még ha pokolba is viszi őket Lethe áramlata, 
azok holnap nagy lármát fognak csapni Budapesten. A 
kikben van erő és belátás a rosszra vivő áramlattal nem 
úszni, azok néma szemlélői lesznek a liberalizmus felvo-
nulásának. Múltkor mi beszéltünk, most ők beszélnek. 
Hanc veniam petimus damusque vicissim. Sión falait lár-
mával bevenni nem lehet. A virágkorzók rendezői nem 
az élet virulás, hanem a hervadás és enyészet terjesztői. 
A tömeg által megtapsolt felkoszorúzott lovaik és diadal-
kocsiaik tépik-zúzzák az élet virágait nem termelik. 

— Vaszary Kolos bibornok és a magyar Akadémia. 
A magyar tudományos Akadémia igazgató tanácsa folyó 
hó 18-án tartott ülésén a Szögyény-Marich László ország-
bíró halálával megüresedett helyre egyhangúlag Vaszary 
Kolos herczegprimást választotta meg. Vaszary Kolos 
már a harmadik herczegprimás, ki az akadémia igazgató-
tanácsban helyet foglal. Az első volt Scitovszky János, 
kit 1853. márczius hó 16-án, a második Simor János, 
kit 1867. márczius hó 17-én választott be tagjai sorába 
az igazgató-tanács. 

— Élet-halálharezot vív a kereszténység Magyar-
országban az uralomra jutott pogány államomnipoten-
cziával s a bécsi „Vaterland"-on s a berlini „Germaniá"-n, 
szóval a német katholikus lapokon kivül alig gondol 
velünk valaki a külföldön komolyan és érdemlegesen — 
a lapokban. A Németországon tul kezdődő néma silen-
tiurn, melyet csakis egy-egy mámoros szabadelvű távirati 
közlés szakit félbe, ez egyszer talán még jó is a mi 
reputácziónkra. A világ nem látja legalább „liberális 
katholikusaink" szégyenletes harczát az anyaszentegyház 
ellen. 

— Talmud és szentírás. Mi a Talmudról hallga-
tunk és a szentírásból idézük vissza az érdeklődők em-
lékezetében az isten-emberi élet történetének egy jelene-
tét. Ez akkor történt, midőn „Jézus lelkében megrendüld 
és bizonyságot tőn" az utolsó vagyoránál vele együtt ülő 
apostolok előtt, hogy egy közölük el fogja árulni őt. A 
tanítványok összenéztek s Péter intésére János bizalmas 
kérdést intéze az Úrhoz: Uram, ki az? — mondá. Es 
feleié Jézus : „Azaz, kinek én a bemártott kenyeret nyúj-
tom. Es bemártván a kenyeret, Júdásnak adá, az iskarióti 
Simon fiának. Es a falat után, igy folytatja a szentírás, 
beléje mène a sátán." Es itt következett azután az a 
nevezetes jelenet, hogy Jézus Júdáshoz oly szavakat inté-
zett, melyek Júdást az árulásról nem visszarántották, 
hanem abban siettették: „A mit cselekszel, cselekedd 
hamar," volt az Ur Jézus mondása. Ki meri azt mondani, 
hogy az Üdvözítő szavaiban buzdítás volt Júdásnak a 
gonosz tettre. El volt az már arra határozva a nélkül is ! 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (PapnÖ7elde-utcza 8. 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 
: minden 
: kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
\ tőnél, és Nagy Sándor 
Ê könyvnyomdájában, 
jj IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
Ê netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
l levélben, intézendők. 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, márczius 7. 19. I. Félév. 1894 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: A szabadelvüségről. — Dr Tódor József beszéde a képviselőház febr. 26-iki ülésén. — 
Egyházi Tudósítások : C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Dessewffy püspök és az ezredéves kiállítás. — K a l o c s a : „A herczegprimás és 

a miniszterelnök11. — R ó m a : A szent Collegium üdvözlése és a pápa allocutiója. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A szabadelvüségről. 
„Vera rebus vocabula restituantur." 

IX. Pius, 1861. márcz. 
18-iki allocutiójában. 

III. 

A késő utókor, ha lesz még magyar akkor 
e földön, fájdalmas keserűséggel ; ha nem lesz 
többé magyar, a részvétlenség hideg kárhoztatá-
sával fog visszagondolni azokra a felfordultsá-
gokra, a mik most Magyarországban szabad 
elvüség czégére a la t t a „közvélemény" jó nagy 
része által tapsok és ünnepi felvonulások között 
országos bálványimádás tárgyaivá vannak téve. 

Azt olvashatni a Prédikátor Könyvének 11. 
fej. 3. versében, hogy: „Ha a fa délre esik, vagy 
éjszakra, a mely helyre esik, ot t marad." Nem 
kell ahhoz, hogy megtudja az ember, hova, a 
megsemmisülés mely irányában fog ledőlni egy 
fa, egy ember, egy család, *) egy társadalom, 
egy ország, nem kell ahhoz, hogy ezt megtudja 
az ember sem az, hogy a kivágó fejsze mun-
kájának nagy részével elkészült-e már vagy 
nem ; jósló nagyzás sem kell hozzá, hanem csak 
a legközönségesebb, de józan „paraszt észnek" 
a megvesztegethetetlen következtetése. Ha én 
például látom, hogy egy fa éjszak felé hajolva 
kezd nőni, s nap-nap után, évről-évre egyre job-
ban oda konyul lombjaival ; ha továbbá látom, 

*) Szabad legyen e czikk folyását egy epizóddal 
félbeszakitani. Mielőtt e czikk Írásába fogtam, a város-
ligeten át volt menni valóm. Vasárnap reggel, a nagy 
szabad elvű tüntetés előtt, méla csend uralkodott a fák 
birodalma felett. A Hermina-kápolna felé tartva egy cso-

hogy annak a fának derekában pondrók kezde-
nek otthon lenni és szúk kezdik az uralmat az 
életnedvek keringésének utai fölött hatalmukba 
keríteni : akkor annak a fának a sorsa szemmel 
láthatólag el van döntve; akkor tudni lehet azt 
is, hogy ki fog dőlni, azt is, hogy hová fog 
dőlni, hol, mely irányban fog megsemmisülni. 

Ezer éves mult, kilábolhatatlanoknak, elvi-
selhetetleneknek mutatkozott szenvedések közt 
í 'entartott és sok nemes és nagy alkotással gaz-
daggá t e t t ezeréves tör ténet után egy másik 
ezeréves tör ténetet , egy másik küzdelmes bár, 
de nagyjában véve elég egészséges és biztató 
millenniumot várni — a józan gondolkozás előtt 
se nem vakmerőség, se nem babonaság, hanem 
a következetes folyás mindennapi s kézzel fog-
ható eseményeinek ereje által táplál t remény 
biztató erőssége. 

Csak egyre kell nagy ügyet vetni azoknak, 
kiknek az egyik millenniumból a másikba való 
átmenetelnél a Gondviselés, az ország, a társa-
dalom, a haza, a nemzet és népeinek sorsát 
gondozás végett letet te, — arra, hogy vájjon 
megmarad-e ezeréves hazánk életfájának növek-
vése a maga természetes irányában, fölfelé, ég 
jelé, a hol az Istent hiszszük élni, állandóan ; 
avagy talán valami fatális eset következtében 
talán elhajlás észlelhető Magyarország életfájában 

port magyar munkással, férfiakkal találkoztam. Köszön-
töttek : „Dicsértessék a Jézus Krisztus!" Kimondhatatlan 
lelki örömmel adtam mes a Krisztus-tagadásnak napján 
a — „mindörökké"-t. Dolgomat végezvén, v i s s z a f e l é jövet, 
körülbelül ugyanott, a hatalmas iparcsarnok előtt, német-

it 
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a felfelé, az Istenhez való törekvés i rányátó l s 
egyút ta l apró férgek is kezdik ta lán a nemzete t 
a lkotó parányokbao, az egyesek gondolata iban 
egyre szaporodva, a felfelé, az Isten felé való 
növekvésre ado t t életnedveket paraszi ta életük 
tengetésére a nemzet lelkében t i tkosan űzöt t 
szellemi rablógazdálkodás ál tal elhasználni ? 

Nagy kérdés, óriás kérdés, a mely mel le t t 
a féktelenségnek »böjti mula t ságoka t" s a 
hiúságnak lobogós és czigányzenés virág-korzókat 

ajkú munkáscsalád halad el mellettem. A nő „Gelobt sei 
Jesus Christus"-szal üdvözölt; a férfi ajka már néma 
maradt. Az „in Ewigkeit"-ot oly erős hangon,fmondtam, 
hogy a férfi szórakozottságából fölrezzent. Ok tovább 
mentek, én is nem különben. Egész raja a gondolatok-
nak szállta meg lelkemet. Szegény nép! ha tudnád, mi 
lesz ez a nap reád nézve, s mi fog itt ma ebben a város-
ligetben, itt, a hol te ma Jézus Krisztust köszöntöd, mi 
fog itt ma történni?! Aztán végig elgondoltam a tünte-
tést, a tüntetőket. Gondolataim íolyama megakadt a ve-
zérek nevénél. Ugy olvastam a reggeli lapokban, hogy a 
szabad elvű nagygyűlés tényleges elnökségét Orczy Béla 
báró, v. b. t. tanacsos és királyi főkamarás, vállalta el. 
Társelnökök Pálffy János gróf és Andrássy Tivadar 
gróf. Aztán azt olvastam, hogy a Ferencz-József-térről 
induló csoportot Rohonczy Gedeon, a virágkorzó vezéré-
nek vezetése alatt Károlyi Gyula gróf és Károlyi Imre 
gróf fogják lóháton kalauzolni. A másik két csoport élére 
is grófot és bárót igyekezett megnyerni a szabad elvű 
tüntetés. A Podmaniczky bárókról meg azt hirdette egy 
lap, hogy azok mind: Frigyes, Levente, Géza, Elemér, 
Béla, Gyula, Endre és Hórácz, összesen nyolczan szemé-
lyesen fognak „felülni", akartam mondani megjelenni. 
(Es igy is történt.) Jaj fejem! Oda kapok a fejemhez s 
mit veszek észre? Azt vettem észre, hogy az egész nyi-
lalást benne egy bolondulásnak bizonyuló gondolat okozta. 
Ember, — gondolám magamban — vagy te bolondulsz 
meg, vagy ezek az urak bolondulnak ! Azt mondják a 
bajorokról, hogy azoknak az esze csak 40 éves korukban 
jön meg. Lehet nekik ! A bajorok hosszuéletüek. Minél 
később jön meg az eszük, annál tovább élnek. De bezzeg 
nekünk ; nekünk magyaroknak, jaj, ha ily sokáig várat 
magára az ő megjövetelével az ész ur. Lóhátra ültették 
a magyar mágnásokat, hogy vezessék diadalra, dicsőségre 
azt a menetet, a melynek zászlójára titkos kézzel az van 
felirva % vérvörös betűkkel, hogy: „Ni Dieu, ni maître!" 
Andrássy Gyula gróf a mérséklet minta-alakja keserveset 
fordul nyugalmas sirjában. Fia diadalra vezeti azt, a mit 
az apa méltán veszedelmesnek látott az országra, a radi-
kális felforgatást. Bizony, néha messze esik a fájától az 
alma! Es vájjon mit akarnak az Istentől való szabad 
elválás s az uri különbségek rnivellirozásának" diadalme-
netében a gyermekifju Károlyi grófok? Népszerűséget — 
a névnek? Veszedelmes játék azoktól az öreg Károlyiak-
tól, a kik ezt az ifjú grófoknak tanácsolták vagy meg-
engedték. Vagy családi csatlakozás akar ez lenni a szabad 
elvüség diadalkocsijának igavonóihoz ! Ja j nektek Károlyi-
törzs ! Ha igy áll a dolog: akár mindjárt lefele fordít-
hatjátok ezredéves viharok közt égre irányzott állásából 
ki nem mozdult büszke czimerteket. „Mox daturi proge-
niem vitiosiorem !" Gyásznap, gyászos emlékek! Szegény, 
Jézus Krisztust dicsérő nép. ha tudnád, hogy mi történik! 
A kik oly szűken adnak neked ebből a földből, azok ma-
gukkal együtt téged is meg akarnak fosztani az égtől. 
Könnyű nekik! Ok megelégedést találnak a földben; de 
mivel fognak kárpótolni téged ? 

rendező légy és pillangó természetű, száz év 
m ú l v a m á r gyászosaknak nevezendett magyarkák 
könnyű mozdulatokkal és a modern műveltség-
nek kecses tánczaival le j tenek el; ámde ez a 
kérdés-kolosszus a mindenek fölött uralkodó Ész-
nek avval a maga „egyszer egy "-j ét soha és 
senki kedveér t meg nem mási tó számitásával 
van felál l í tva a mai nemzedék és nem más nem-
zedék elé, hogy azt vele szembe nézve, azaz 
élűiről véve oldja meg s távol í tsa el a második 
mi l lenniumba átvezető útból, m e r t különben, ha 
„ügyes" bár, de lelketlen meggondolat lanságtól 
sugall t mozdulatokkal — t ak t ikának is szokták 
az urak nevezni — megkerül i e kérdés-kolosz-
szust s a megoldás munká jának lelkiismeretes 
elvégzése nélkül könnyelműen u tána ta lá l ke-
rülni ennek az előzetesen t isztába és biztos 
áldásba hozandó kérdés-kolosszusnak, akkor jaj 
a könnyelmű „böj t i" tánczosok elvbarátainak s 
pa t ronusa inak ! A nyomorul tak el tánczolták s 
e l tánczol ta t ták Magyarország második millen-
niumának: biz tosí tékai t , me r t a hátulról többé 
meg nem t á m o g a t h a t ó kérdés-kolosszus az „egy-
szer-egy" fatális törvényénél fogva összeomlik 
s a második mil lennium romja inak összes sulyja 
alá l ap i t j a le szétmorzsoló erejével a mai kor 
amaz emberei t , a k ik Magyarország jövendőjéről 
levén kötelesek gondoskodni, gondo lkoznak is e 
t ek in te tben , ugy hogy agyvélejök csaknem kiég, 
de sajnos, kegyet len vakságtól megveretve, ke-
rülve az igazságot gondolkoznak! 

I t t vagyunk, t . olvasó, a liberálizmuö s a sza-
bad elvüség meghatározásáná l . 

„Kerülve az igazságot gondolkozni!" íme a 
szabad elvüség egy igen találó meghatározása , 
vagyis szabatosabban szólva, egy kiál tó főjellem-
vonása, melylyel szemben a szabad elvüek szin-
vaksággal vannak megverve, mer t egy igazi 
szabad elvű sem veszi észre, hogy mily eszeve-
szetten téved. Ezt az oldalát a l iberálizmusnak 
világosan k idombor i to t t a XIII. Leo pápá a mi-
nap idézett t an í t á sa inak egyikében, midőn azt 
mondá, hogy a l iberálizmus, a mely inkább sza-
badonczság, min t szabadság, „praeter ra t ionem", 
esztelen dolog — s igy, úgymond, eszes lényt 
eltorzító, szerencsétlenné tevő, lelkileg rabszol-
gai á l l apo tba lealacsonyító bűn.'*) 

(Vége köv.) 

*) Immo cum sit praeter rationem, vera servitus 
est: qui enim facit peccatum, servus est peccati." Id. mű 
II. köt. 162. 1. 
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Dr Tódor József beszéde 
a képviselőház í'ebr. 26-iki ülésén. 

(Vége). 

Összegezzük a mondottakat, t. ház. Katholikus 
tan szerint tehát a házasság ugy is, mint vallási cselek-
mény, ugy is, mint a szentség, az annak lényege és ér-
vénye körül felmerülhető minden kérdésben az egyház 
törvényhozói és birói jogkörébe tartozik és az egyszer 
megkötött és konsumált házasság, ha az érvényesen jön 
létre, fel nem bontható. Ezzel szemben a polgári házas-
ság egyik alapvető dogmája a felbonthatóság, mint pol-
gári szerződés a polgári hatóság törvényhozói és birói 
jog körébe tartozik ; a polgári hatalom van jogositva a 
házasság érvényes megkötésének szükséges feltételeit 
megszabni, a polgári hatalom van jogositva bontó és 
tiltó akadályokat felállítani és ezen akadályok alól, ha 
szükséges felmenteni és az egyszer megkötött, de megtá-
madott házasság felett birói Ítélettel dönteni. 

Én ugy vélem, tisztelt ház, hogy az éjszaki és déli 
pólus nem lehetnek egymással szemben oly diametraliter 
ellentétben, mint a minő ellentétben állanak a pol-
gári házasságban lefektetett elvek, a katholikus egy-
háznak a házasságra vonatkozó hitelveivel, és ha valaki 
azt mondja, hogy igaz, a polgári házasság ellenkezik a 
katholikus hitelvekkel, de az állami érdekek, nemzeti 
követelmények sürgetik azt, hogy ezen intézményt ezen 
hitelvek mellőzésével is megteremtsük, a nemzeti állami 
életnek egy bázist teremtsünk, ezt logikus, igaz és őszinte 
beszédnek tartom, de ha valaki azt mondja, hogy a pol-
gári házasság nem ellenkezik a katholikus hitelvekkel, ez 
először tévedés, másodszor megtévesztés. Ha mindazon-
által a katholikus államokra történik hivatkozás és azt 
mondják, hogy mindazon államokban, melyekben a pol-
gári házasság behozatott a katholikus egyház azt türi és 
a pápák s a püspökök intik a hiveket, hogy a polgári 
törvényeknek engedelmeskedjenek : erre egyszer s minden-
korra legyenek megjegyzéseim a következők : 

A katholikus egyház mindazon államokban, a melyek-
ben a polgári házasság törvény által behozatott, ezen 
állapotot türi, mint olyant, a melyet nincs hatalmában 
megváltoztatni, de soha sem helyesli és azt, a mit hang-
súlyozva mondok — a házasság érvényére nézve jogha-
tálylyal birónak soha el nem ismeri. Ha pedig a hiveket 
arra utalja, hogy a polgári hatóság előtt is megkössék 
házasságukat, egyszerűen kijelentem, ezt csak annyiban 
teszi, a mennyiben féltékenyen őrködik a fölött, hogy 
hivei házasságuk polgári következményeit ne veszélyez-
tessék. Legyen meggyőződve a t. ház arról, hogy ha ezen tör-
vényjavaslat itt nálunk törvényerőre fog emelkedni, a 
katholikus egyház itt sem fog más állást elfoglalni. (Zaj. 
Halljuk! Halljuk!) 

Elnök: Csendet kérek! 
Tódor József: A katholikus egyház és annak főpász-

torai itt is ki fogják bocsátani a pásztori körleveleket, a 
melyekben kijelentvén azt, hogy Isten előtt törvényes 
házasság csak az egyházi törvények szerint köthető, uta-
sittatni fognak a hivek — nem azért — mintha érvényes 
házasságot polgári törvények szerint is lehetne kötni, 

hanem egyedül azért, nehogy az egyházi törvények szerint 
érvényesen megkötendő házasságuk polgári jogi követ 
kezményei veszélyeztessenek — engedelmeskedjenek a 
törvényeknek mindaddig, mig az fennáll. (Helyeslések.) 

Hermann Ottó : Hát Kopp érsek ? (Zaj.) 
Tódor József: Épen most jövök rá. Elmondottam s 

hangsúlyoztam ezeket retifikáczióképen — azon téves 
magyarázattal szemben, melyben a nevezett biboros érsek-
nek pásztorlevele részesittetett, a félreértés és az ügy-
ben való — tisztelettel legyen mondva — járatlanság 
miatt. 

De, t. ház, áttérek most ezen állitásom indokolására, 
hogy ezen tárgyalás alatt levő házassági javaslatot és 
annak ez alakban való megvalósitását, magára az országra 
nézve is károsnak és veszélyesnek tartom. Károsnak és 
veszélyesnek tartom pedig ugy valláserkölcsi és társa-
sadalmi, mint itt, különösen Magyarországon nemzetiségi 
szempontból. (Halljuk ! Halljuk !) Azok után, amiket 
idevonatkozólag Apponyi Albert gr., Szápáry Gyula gr., 
Hortoványi József, Sacsvay Sándor részéről hallottunk, 
igen rövid lehetek. 

Kiválóan viszonyainkra találó volta miatt hivatko-
zom Nagy István t. képviselőtársamnak 1893. márczius 
9-ikén tartott beszédének a következően hangzó részle-
tére : Ismerve, a magyar nép bizonyos fokú kényelmi 
hajlamait, ha hatósággal van dolga, melyekhez általában 
nem szivesen fordul, attól tartok, hogy ez a nép, ha 
egyszer megérti azt, hogy a házasságot polgári hatóság 
előtt is érvényesen megkötheti, ha nem is mindjárt kez-
detben, de idővel, lassan-lassan egészen abba fogja hagyni 
házassági firigyének egyházilag leendő megáldatását ; és 
amint azután az egyház közbenjárását egészen nélkülöz-
hetőnek látja a házasság megkötésénél, ugy idők multán 
nélkülözhetőnek tartja egyéb, eddig hiven teljesített, más 
vallásos kötelmeinek teljesítésénél is, szóval tért foglal 
majd idővel a vallási közöny, az indifferentizmus, melyet 
nyomon követ azután a teljes vallástalanság, mely utóbbi 
irány, ha egyszer gyökeret vert ebben az országban, 
akkor aztán be is áll ám olyan állapota a társadalmi 
szétzüllődésnek és általános dekompozicziónak megfékezé-
sére többé semmiféle erő nem leend képes." 

T. ház ! Nem az elmék megtévesztésére, vagy tán a 
gyöngék megfélemlítésére számító jövendő-mondónak 
szavai ezek, hanem magának a magyar népnek jelleméből 
merített igazság, mely való tényeken alapszik és melyről 
fájdalom, csattanós bizonyítékot szolgáltatnak azon álla-
mok, melyekben a nép hite megingattatott a kornak 
szabados szelleme és intézményei által. Nem hivatkozom 
statisztikai, vagy történeti adatokra annak kimutatása 
végett, hogy a polgári házasság társadalmi tekintetben 
sem szüíte sehol azon eredményeket, melyeket attól vár-
tak, hanem éppen ellenkezőjét, mert hisz ezt már meg-
tették előttem többen képviselőtársaim közül és meg fog-
ják tenni bizonyára utánom is. Én csak a kultuszminiszter 
ur elve előtt hajlok meg s annak alapján, hogy az igaz-
ság mindaddig ismétlendő, amíg az mindenkinek meggyő-
ződésévé nem válik, hivatkozom ismételten gr. Andrássy 
Gyulának gr. Apponyi Albert által idézett e szavaira : 
„Azt tapasztaltam, hogy ez intézmény a családokban,a 
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társadalomban a türelmetlenséget, a vallási viszályt, a 
legnagyobb mértékben fokozza és azért őszintén meg-
vallom, bogy behozatalát nálunk nemcsak most, de soha-
sem kívánom." De nemcsak valláserkölcsi és társadalmi, 
hanem különösen nemzetiségi szempontból látom veszé-
lyesnek e javaslatot, főkép nálunk. Megvallom, hogy azon 
érvek közt, melyekkel a polgári házasság behozatalának 
szükségét indokolni szokták, a legkomolyabb és leginkább 
megfontolandónak azt tartom, mely a miniszteri előter-
jesztésben is igen előkelő helyet foglal el és melv azt 
állítja, hogy a házassági jognak mindenkire nézve egyen-
lően kötelező formában való létesítése a nemzeti egységet 
hatalmasan előmozdítaná. 

Amennyire óhajtom a nemzeti és állami egységnek, 
a magyar állam minden irányban való megerősödésének, 
vagy hogy a felkapott szóval éljek, konszolidácziójának 
megteremtését : annyira sajnálom, hogy ez állítását a 
polgári házasság melletti érv gyanánt nem tehetem ma-
gamévá. Nem tehetem magamévá azért, mert, és itt 
mellékesen legyen megjegyezve, nem annyira a magam 
véleményének, mint a sajtó által is nyilvánított közfelfo-
gásnak adok kifejezést, a kötelező polgári házasságnak 
bevallott és szándékolt czélja a házasságnak egész területén 
elválasztani, szétkülöniteni Magyarországon az államot az 
egyházaktól. En ezt az operácziót, ezt a műtétet éppen nem-
zetiségi szempontból nagyon veszélyesnek látom. E ketté 
választás a nemzetiségi alapon szervezkedett egyházaknak 
papságát hivatásában, hatáskörében, sőt nem egy helyen 
existencziájában támadja meg és igy benne a felekezeti 
és nemzetiségi fanatizmust van hivatva egyszerre feléb-
reszteni. (Igaz ! Ugy van ! a baloldalon.) 

En ugy vélem, hogy az amúgy is forrongó nemze-
tiségi kérdéssel és az olcsó mártiromságra vágyó sok 
fanatikussal szemben egy kissé merész koczkáztatás a 
szenvedélyeket ily alapon is felkelteni. Lehet valaki a 
legoptimisztikusabb, de azt még sem fogja állítani, hogy 
a nemzeti egység megteremtésének éppen ez volna a 
legbiztosabb módja. Hiszen Anglia, a melyre annyi szak-
ismerettel és közvetlen tudással hivatkozott szombati be-
szédében Pulszky Ágoston t. képviselőtársam, csak-
ugyan hatalmas állam és nemzeti egységére is nagyon 
sokat ad ; de házassági intézményeinek egységes alapon 
való rendezését még meg sem próbálta. 

Es ha e tekintetben Franczia-, Német- vagy Olasz-
országra történnék hivatkozás, eltekintve azon kedvező 
körülményektől, melyek ezen államokban a házasság egy-
ségesítését mindenkire egyenlően és általánosan kötelező 
formában létesithetővé tették, ne feledjük soha, hogy 
ezen államokban a nemzeti egység, a faji egységen ala-
pulva, már bevégzett tény, mely magát a nemzeti erőt 
termeli és az egységes nemzeti és állami intézkedések 
ezen erőnek csak termékei. De nálunk ezen nyelv-
területekre széttagolt országban egészen másképpen áll a 
dolog. 

Itt a nyelv- és fajkülönbség által szétszaggató nem-
zeti egységet először meg kell teremteni az egységes 
nemzeti magyar kultura által, (Igaz ! Ugy van ! a bal-
oldalon.) hogy ez a nemzeti egység azután kutforrásává 
lehessen egységes állami intézményeinknek. Mert hiszen 

ezek csak okozatai, nem pedig szülő okai lehetnek a még 
megteremtendő nemzeti egységnek. És ha valaki, mint 

•tette ezt Wlassits Gyula t. képviselőtársam, a nemzeti 
tradicziók nevében tör lándzsát a polgári házasság beho-
zatala mellett, én nyíltan és őszintén bevallom, hogy a 
magyar nemzetnek szent és nagyemlékű őseitől örökölt 
és megvalósítandó nemzeti tradiczióit nem ebben keresem 
és nem is ebben találom fel. 

Mindig tettre kész, minden áldozatra felbuzgó, lán-
goló és munkás hazaszeretet, keresztény alapelveken 
nyugvó szabadság, egyenlőség és testvériség szabad, füg-
getlen, müveit, boldog nemzet, szabad, független erős 
államban : ezek a magyar nemzetnek fölséges ideáljai, 
ezek a magyar nemzet lelkében ősi nemzeti aspirácziók 
és én ezek között a házasság profanáczióját nem látom 
és éppen azért azt nemzeti tradiczióként el nem fogad-
hatom. (Helyeslés és tetszés balfelől.) 

Végezetül, t. ház, — nem akarván beesés figyelmét 
továbbra is igénybe venni (Halljuk ! Halljuk !) — legyen 
szabad még egy több oldalról hozzám intézett kérdésre 
válaszolnom. (Halljuk ! Halljuk ! balfelől.) Többen azt a 
kérdést intézték hozzám, hogyan van az, hogy a kath. 
egyház annyira ellenzi a polgári házasságot ; hiszen 
tudvalevő dolog, hogy az a kath. egyháznak a gyakor-
lati életben csak előnyére fog válni. 

Készséggel megengedem t. ház ! hogy ezen kérdés-
nek, tekintve a magyarországi házassági viszonyokat, 
megvan az alapja. Mert hiszen nem tagadom, sőt vallom, 
hogy a házasságnak kontemplált egységesítése többé-ke-
vésbé megszüntetné azon elszomorító viszonyokat, a 
melyek e téren Magyarországon uralkodnak és a melyek, 
mint Apponyi Albert gróf tisztelt képviselőtársam egyik 
beszédében megjegyezte, a szomszédos államok összes 
családi és házassági jogainak szemétdombjává tették Ma-
gyarországot. Ugyanis megszüntetné a sok meggyőződés-
nélküli vallási csereberét, gátat vetne a házasulni óhajtó 
papok és szerzetesek aposztáziájának ; véget vetne a tény-
leg ugyan nem, de jogilag fennálló többnejűség és férjü-
ségnek, mely a katholikus és protestáns házassági jogok 
elvi differencziájából jön létre. (Ugy van! (Ugy van! 
balfelől.) 

És mégis, t. ház, ha figyelembe veszem, hogy mind-
ezen elszomorító viszonyokat nem a kath. egyház kánon-
joga idézte elő, hanem előidézték egyfelől a protestáns 
házassági jognak a katholikusoktól eltérő és bizonyára 
lazább törvényei ; előidézték másfelől az állami törvé-
nyeknek némely ide vonatkozó intézkedései, a melyek 
lehetővé tették azt, hogy a katholikus hivek egyházuk 
törvényeit egyszerűen kijátszhassák és megteremtették — 
bocsánat a kifejezésért — azt a jogi abszurdumot, azt 
a jogi képtelenséget, hogy bizonyos törvények szerint 
megkötött házasság, más törvények szerinti elbírálás alá 
bocsáttathassék. 

S ha másfelől megfontolom azt, hogy mindazon elő-
nyök, a melyeket a polgári házasság a felsorolt szomorú 
viszonyok megszüntetésével létrehoz, más, sokkal egysze-
rűbb, sem egyházamnak sarkalatos tantételeit, sem a más 
egyháznak jogos és igazságos és igy jogosan megvédel-
mezendő érdekeit nem sértő intézkedéssel, t. i. annak 
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kimondásával is el lehet érni, hogy a házasságok azon 
törvények szerint birálandók meg, a mely szériát köttet-
tek, én tisztelt ház, a polgári házasság által nyújtandó, 
de más egyszerűbb eszközökkel is elérhető gyakorlati 
előnyökért az én egyházamnak megváltoztathatatlan elveit 
föl nem adhatom és éppen azért a tárgyalás alatt levő 
javaslatot, mint olyant is, mely ezen elvekkel homlok-
egyenest ellenkezik és mint olyant is, melyet magára az 
országra nézve is, a felhozott szempontokból veszélyesnek 
tartok, sem általánosságban, sem részleteiben el nem 
fogadhatom. (Elénk helyeslés balfelől.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Csanádi egyházmegye. Dessewffy püspök és az 

ezredéves kiállítás. — 
Desseívffy Sándor csanádi püspök ur az ezredéves ki-

állítás ügyében meleg hangú felhivást intézett az egyház-
megyei plébánosokhoz, kifejtve, hogy e kiállitáson kedvező 
alkalmuk kínálkozik arra, hogy a többi magyar püspök-
ségek sorában a Szent-István alapitotta ősi egyházmegye 
is hozzá méltóan legyen bemutatva. A püspök meg van 
győződve, hogy e hazafias felfogásban a csanádegyház-
megyei klerns is osztozik vele s készséggel fog közre-
működni, hogy a millenniumi kiállitáson az egyházmegye 
azon helyet töltse be, mely azt az ország sorsával szo-
rosan egybefüggő 800 esztendős múltjánál fogva kiváló-
képen megilleti. Fájdalommal utal arra, hogy az egyház-
megyét monumentális műalkotásokban és nagy értékű 
régiségekben nem mutathatni be, mert ősi műremekei és 
drága műkincsei, egyházi dísztárgyai, ódon ékszerei el-
pusztultak a mohácsi vész után és főkép a félhold két-
százados uralma alatt. „De tehetjük ezt — úgymond — 
szellemi kincseinkkel." A püspök át fogja dolgoztatni az 
egyházmegyei plébániákról eddig megjelent müveket és 
2—3 kötetes munkában összegyűjtve kiadja a csanád-
megyei plébániák történetét. E mű Ternes-, Torontál-, 
Krassó-Szörény-, Arad-, Csanád- és Csongrádmegyék terü-
letéről 223 plébánia és a fiók-egyházakkal együtt össze-
sen 1337 délmagyarországi község helytörténeti leírását 
fogja tartalmazni, s ezen alapon könnyebben kiépülhet 
idővel a csanádi püspökség és káptalan története is. A 
püspök felhívja a plébánosokat, hogy a plébániákra és 
fiók-községekre vonatkozó történelmi anyagot gondosan 
egybegyüjtsék és még a folyó évi őszi koronán kézbesit-
sék az espereseknek, kik az átvett munkálatokat az év 
végéig tartoznak beszolgáltatni a püspöki irodának. Az 
anyag feldolgozására a püspök legközelebb egy bizottságot 
alakit meg. 

Kalocsa. „A herczegprimás és a miniszterelnök11. — 
E czim alatta „Kalocsai Néplap"-ban igen talpraesett 

hozzászólás jelent meg a radikális kötelező polgári há-
zasság eddigi tárgyalásához, különösen a miniszterelnök 
gyanusitó felszólalásához. A figyelemre méltó vezérczikk-
ből átveszszük a következő megjegyzéseket : 

„Igazán szenzácziósnak egyetlen egy mozzanatát 
mondhatjuk az eddigi tárgyalásnak. S ez Wek rle mi-

niszterelnök beszéde. Annak két rendbeli vádaskodása. A 
miniszterelnök a javaslatok tárgyilagos védelménél, a 
javaslat-ellenzőkkel való vitatkozásnál hatásosabbnak s 
talán sikeresebbnek is vélte a gyanúsítás, leleplezés és 
vádaskodás görcsös bunkójával támadni azokra, kik a 
javaslatokkal szemben állást foglaltak, tehát első sorban 
a herczegprimásra és a főpapságra. Hogy ez a görcsös 
fegyver akárki markába jobban illik, mint az ország első 
miniszterébe, arra szót vesztegetni fölösleges. De nem 
fölösleges megtudnunk, mekkorák voltak a csapások és 
egyáltalában találtak-e ? 

Wekerle min.-elnök ekkép nyilatkozott szórói-szóra : 

„Illetékes egyházi faktorok részéről is határozott és biztos 
tudomására jutottunk, hogy éppen az egyházak és első 
sorban a katholikus egyház szempontjából az általános 
polgári anyakönyvek behozatala nemcsak nem ellenezte-
tik, hanem még helyeseltetik is." Azután: „Magas állású 
egyházi férfiak oda nyilatkoztak, hogy ha már a paran-
csoló kényszer a polgári házasság valamely nemének be-
hozatalát indikálja, ugy ők minden forma közt a kötelező 
formának behozalatalát tartják legkevésbbé sérelmesnek." 
Hogy tehát a katholikus egyháznak képviselői és illetékes 
férfiai helyezkedtek arra az álláspontra, mely ma a 
kormányé. 

E vádat, mely minél könnyelműbb és indokolatlanabb, 
annál megdöbbentőbb egy miniszter ajkáról, már maga az 
összes püspökök által aláirt amaz emlékirat is megczáfolja 
ugyan, melyet hónapokkal ezelőtt a püspöki tanácskoz-
mány ő felségéhez terjesztett föl s egyúttal a kormány-
nak is megküldött, . . . a herczegprimás környezetéből 
mégis már másnap tiltakoztak a miniszteri vádak jogo-
sultsága és alapossága ellen. De a közvélemény a nélkül 
is, már fegyverzetéről felismerte a támadó lovagot, átlátta, 
hogy csak a katholikusok megtévesztése*) lehetett czélja 
a miniszteri padokról immár megujuló méltatlan kijelen-
tésnek. A világi tekintély képviselőjének ez a kísérlete, 
hogy az egyházi tekintélyt kikezdje vagy épen megtörje, 
ellentétben helyezvén a prímást és püspököket a határo-
zott katholikus álláspontot valló hívekkel, nem csak meg-
fontolatlan, de a képzelhető legszerencsétlenebb is . . . 
magára a világi tekintélyre. Mert amaz után nyomban ez 
következik. S akkor? . . . 

A miniszter másik vádjának jellemzésére már kevés, 
ha csak azt mondjuk, hogy könnyelmű és indokolatlan, 
ezt már csak az tudná jellemezni megfelelőképp, ki a vád 
megtételére képes volt. A miniszterelnök — úgymond, 
egy ujabb iskolát lát életre kelni a kath. egyház kebe-
lében, mely a mély vallásos érzés helyébe a vallásos kül-
színi akarja helyezni. S ez uj iskola alatt — mint foly-
tatólag kifejti — azokat kell érteni, kik ellenzik a polgári 

*) A megtévesztés czéljából hivatkoztak a polgári házasság 
pártolói a sajtóban ugy mint az országházban Kopp boroszlói bi-
boros érsekre is, ki pásztorlevelében inté hiveit, hogy a hásasság-
kötésnél rendezzék ügyöket a polg, hatóság előtt is. Ebből azt 
hozták ki, hogy a biboros nem ellenzi a polg. házasságot, holott 
ugyanazon levélből világosan kimutathatni, hogy a biboros csak 
az egyház előtt kötött házasságot tar t ja annak. Ezt később levél-
ben külön ki is jelentette, erről azonban a liberálisok hallgattak 
és hallgatnak. 
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házasságot; tehát a hivő katholikusokat, kik az egyházi 
állásponthoz szigorúan ragaszkodnak. E szörnyű felfede-
dezés kijelentésekor a miniszter hivatkozott az ő tanul-
mányaira meg a történelemre. Az előbbire nem várt 
csipős megjegyzésekkel feleltek a napilapok. Az utóbbira 
csak ugy általánosságban hivatkozott a miniszter, kár, 
hogy nem mutatott rá egy speczialis korra vagy esetre, 
mert van ott akárhány. Mindjárt a XVI. században VIII. 
Henrik angol király esete, ki ugyanazt a vádat emelte a 
hithű katholikusok ellen, mint ő, mivel azok a házasság 
szentségét és kötelékét éppen, szenytelenül iparkodtak 
fentartani a király ellenkező törekvéseivel szemben. A törté-
nelem aztán elmondja, hogy az erkölcstelenségbe sülyedt 
többnejű király elszakadt az egyháztól, azok a vallásos 
külszinnel gyanúsított államférfiak pedig nemcsak meg-
maradtak az egyházban, hanem százával hajtották fejüket 
a vérpadra hitükért, mint a nagy államférfiú Morus Tamás 
kanczellár és Fischer püspök. A történelem és az egyház 
ezeket a szentekkel helyezi egy sorba ; hogy mit szól a 
„mély vallásos érzésű" VIII. Henrikről ? azt a történe-
nelemre hivatkozó miniszter bizonyára jól tudja. 

Van igen egy uj iskola alakulóban : az egyház kegy-
szereit mellőzök, a sz. Péter sziklája mellől félre sandítok, 
a felvilágosultságot negélyzők iskolája, kik a katholicziz-
musnak éppen csak a külszinét akarnák megtartani, mind-
untalan emlegbevet : hogy ők „jó katholikusok." Ez is-
kolának tanítóit nagyon közel találja magához a miniszter, 
nézzen csak körül." 

Róma, márcz. 2. A szent Collegium üdvözlése és a 
pápa allocutiója — a koronázás évfordolója alkalmából 
ma reggel folyt le a Vatikánban. Monaco La Valletta 
dékán volt a szent Collegium szónoka. Üdvözlő beszédé-
nek veleje az, hogy a szent atya pápaságának 16 ik éve 
betelvén, ez alkalommal is applausussal tekint vissza a 
sz. Collegium a pápa kormányzására, mely több tekintet-
ben dicsőséges. 0 szentsége az Isten dicsőségére vezető 
minden igyekezetet és törekvést magas fokú tevékenységre 
emelt fel, a lelkek üdvösségéről, a kath. egyház becsüle-
téről, az apostoli szentszék tiszteletéről hatalmas erővel 
gondoskodik. Pápaságának lefolyt évét emlékezetessé 
különösen a szent iráa tanulmányozásának felbuzditása 
teszi s fogja tenni az utókor előtt is. Erre a szent Col-
legium dékánja a bibornokok jókivánataiban az egész 
egyház üdvkivánatait ajánlotta fel a pápának, kérve a 
megerősítő apostoli áldást. 

0 szentsége olasz nyelven, a hogy az üdvözlés szólt, 
a következő allocutióval volt kegyes az üdvözlésre vála-
szolni : 

„Nem minden remegés nélkül látjuk pápaságunknak 
egy uj évét előttünk megnyílni, egyre élénkebbé válván 
lelkünkben hivatalunknak nehézsége. Lelkünk nem is 
talál erősítést más gondolatban,' mint abban, hogy a sze-
retet az, mely bennünket az egyházhoz köt és hogy ke-
gyesen támogat bennünket Az, a kinek nevében mi az 
egyházat kormányozzuk. Túlhaladva bár mintegy immár 
az életkort mi mégis tőlünk kitelhető minden buzgóság-
gal fogunk közreműködni az Isten egyháza nagy érdekei-

nek előmozdításában egész az utolsó napig, melyet Isten 
itt e földön még megérni fog engedni. 

Azok a tények, bibornok ur, melyekre ön imént 
emlékeztetett, inkább az egyház müvei, mint az enyémek, 
nem lévén azok egyebek, mint az egyház amaz ember-
feletti erejének nyilvánulásai, a mely örökifjú és minden 
időben jótékony hatású minden irányban. Azonban talál-
koznak korszakok, a milyen például a mostani, a midőn 
az egyház ujjáalkotó működése (l'opera ristoratrice) igen 
élénken érezhető, nagyon időszerűnek és kívánatosnak bi-
zonyul be, és nagyon jó fogadtatásban részesül azok részé-
ről, kik a közjó iránt igaz szeretettel viseltetnek. Ezen 
felül a jelen nemzedékben a tisztességnek és igazságos-
ságnak, a tekintélynek és szabadságnak, a műveltségnek 
és haladásnak fogalmai, valamint a társadalmi jogok és 
kötelességek, a vallási és erkölcsi érzés siralmasan fel 
vannak forgatva, hogyha nem egészen tetszhalottságig 
megmerevedve. íme itt van egyház, irgalomra gerjedve a 
bukott nemzetek iránt, gondosan serkenti őket a keresz-
tény eszméhez és élethez való visszatérésre ; és a hitnek, 
erkölcsnek, igazságosságnak változhatatlan elveiből gon-
dosan levonja a gyógyszereket, melyek az illető nemze-
tek állapotának jótékony hatásukkal leginkább megfelel-
nek. Nézzétek miképp mutat rá ennél a sok tévedésnek 
és keserves állapotnak az igazi okaira, miképp rántja le 
a szabadkőműves társulatok gonosz szándékairól a leplet 
s miképp fárad szakadatlanul azon, hogy az elmékbe és 
szivekbe megújhodás térjen be. Nézzétek, hogy önt össz-
hangot, az igazság és jogosság okmányaival a kezében, a 
hasznos intézményekbe, hogy lehet keresztény szellemet 
a családokba, méltányosságot és szeretetet a különféle 
társadalmi osztályokba, feddhetetlenséget a törvényhozókb t 
és alattvalókba, kötelességtudást és engedelmességet a 
népekbe, lelkesedést avval a békességes szellemmel egye-
temben, a mely az Istentől származik. 

És mind evvel az igyekezettel nincs kielégítve az 
egyház : szakadatlanul szeme előtt mindig ugyanazt a 
czélt tartva, a tudományokat a keresztény bölcseségnek, 
a mely legmagasabb elmék dicsőséges nevelője volt min-
denha, arany szabályai szerint uj életre igyekszik lobban-
tani ; mihez a történelem, a természsttudományok, a szép-
irodalom kultusza erőt és fényt hoz járulékul. Es mint-
hogy ennek a bölcseségnek kincsei nagy részben a szent 
Írásban vannak lerakva, bibornok ur, ön nem ok nélkül 
igen helyesen emiitette a szentírási tanulmányokat. Mert 
valóban, az uj tanulmányoknak, még a legajánlatosabbak-
nak is, ebben a mai valóságos zűrzavarában, és a mellett 
az irányzat mellett, melyet gyakran az előrelátás hiánya 
jellegez, s mely a vélemények újdonsága után rohan, az 
anyaszentegyház nem kerülhette ki a gondosság felujulá-
sát a szent könyvek iránt, melyek isteni sugallat eredmé-
nyei-és az egyház kezébe vannak letéve avval a megbí-
zással, hogy azokat hitelesen ő értelmezze. Igy történt 
az, hogy az egyház nyilvánosan felemelte szavát a szent-
írás teljes tekintélyének megóvására s a végett, hogy 
rámutasson a védelem és magyarázat legjobb eszközeire, 
valamint megbecsülhetetlen gyümölcseinek szaporítására. 
Hála legyen az Isten jóságának, hogy bennünket, csekély 
eszközt, kegyelmével istápol, hogy ily dolgokat művel-
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hessünk. Az elismerés és dicséret pedig, a mi ezért ille-
tett, legyen az Isten és az egyház dicsőségére forditva. 
Mi lelkünk egész erejével könyörgünk azért, hogy ez a 
gazdag vetés, melyet napjainkban a kath. egyház végez, 
hogyha Isten kegyelmével mindenfelé, a hol szerencsésen 
csirát verhetett, kikelt, legyen a közjóra nézve egyre ör-
vendetesebb termést igérő. 

Hálás szivvel fogadjuk egyébiránt a szent Collegium 
szeretettel teljes üdvkivánatait és szivünk mélyéből viszo-
nozzuk azokat, kérve Isten bőséges malasztját a szent 
Collegiumra magára, a püspökökre, főpapokra és mind-
azokra, kik itt jelen vannak, és mindnyájokra atyai sziv-
ből fakadó apostoli áldásunkat adva. 

Benedictio etc." 

IRODALOM. 
X A Colosseum vértanúi. Képek a római amphi-

theatrum történetéből. Irta : T. O'-Reylly A. J. apostoli 
hithirdető. Forditotta : Matyaczkó Theodor, papnevelő-
intézeti lelkiigazgató. — E műben a Colosseum legkivá-
lóbb vértanúinak mélyen meginditó s az érdeklődést 
mindvégig lekötő történetei vannak előadva. Ara a 456 
lapra terjedő munkának fűzve 1 frt 20 kr, vászonba 
kötve, aranyozott sarokkal 1 frt 60 kr. Tiz példány egy-
szerre rendelésénél a fűzött példányok 1 frt, kötött pél-
dányok 1 frt 40 krért adatnak. A kik a müvet pénzért 
rendelik meg, azok forduljanak kizárólag a „Pázmány-
sajtó'-hoz Szatmárra ; Sacerdotibus etiam erga Sacra. De 
a kik a müvet e. Sacra rendelik meg, azok ne Szatmárra, 
hanem Ungvárra Írjanak : ft. Papp Antal m. e. m. áldozó 
pap s püspöki iktatóhoz. 

H I V A T A L O S . 
Pályázati jelentés. 

A budapesti k. m. tudomány-egyetem hittudományi 
kara által á Horváth-féle alapítványból 1893. nov. 30-ki 
határidővel kitűzött pályatételre : „Kívántatik a kath. egy-
ház tanításának az u. n. szentelményekről vagy szentség-
félékről (sacramentalia) — lehetőleg teljes előadása stb." 
— Két pályamunka érkezett, egyik : „Effundam de Spi-
ritu meo super omnem carnem etc. Act. 2, 17." — a 
másik: „Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket stb." 
jeligével. 

A nevezett hittudományi kar - f. é. február 23-án 
tartott III-dik rendes ülésén, meghallgatván a szabálysze-
rüleg kiküldött bírálók jelentését, határozatul kimondotta, 
hogy — bár az első helyen említett pályamüvet több jó 
tulajdonságánál fogva viszonylag becsesebbnek itéli, — 
minthogy a kitűzött tételt egyikben sem látja kielégitőleg 
megoldva, a pályadíjat nem adja ki. 

Tisztelettel értesíttetnek a pályamunkák szerzői, 
hogy kellő igazolás mellett dolgozataik visszavétele iránt 
mielőbb a dékáni hivatalban intézkedhetnek. 

Dr Klinger István, 
hit tudományiari e. i. dékán s elnök. 

V E G Y E S E K . 
*** XII I . Leo püspöki jubileumának záradékául 

a római központi bizottság (Commissione Centrale, Roma, 
Torre Argentína, 76) a következő felszólítás közlését 
kivánta tőlünk : 1. Azok a kath. lapok, melyekben a 
pápa püspöki jubileumának záróünnepéről tudósítást vagy 
leírást közöltek, kéretnek az illető számok beküldésére 
egyenesen Rómába. 2. Azok az áldozó papok, kik f. évi 
február 18-án vagy 19-én miséjöket pro Papa ajánlották 
fel, kéretnek ezt a fent czimzett bizottsággal tudatni, 
hogy nevök a szent atyának átadandó Albumba fölvétes-
sék. 3. A hol a pápa püspöki jubileumának emlékére 
valami állandó alkotás jött létre, kéretnek az illetők erről 
is jelentéstételre — mielőbb. 

— A herczegprimás ittlionból otthon. Esztergomból 
táviratozták, hogy Vaszary Kolos herczegprimásnál f. hó 
4-én délelőtt a főkáptalani testület tisztelgett. A főkáp-
talan szónoka, Sulyánszky Antal nagyprépost, örömét fe-
jezte ki a kardinális előtt, hogy alkalma van őt szék-
városában üdvözölhetni és a főkáptalan háláját tolmá-
csolta, amiért az egyházfejedelem a katholikus nagygyű-
lésen a katholikusok millióinak érzelmét tolmácsolta. A 
primás örömmel fogadta a főkáptalan üdvözlését és meg-
elégedését fejezte ki, hogy főkáptalanja a napirenden levő 
és az egyházat érdeklő kérdésben vele tart és működésé-
ben támogatja. 5-én délelőtt Gigler Győző műépítész volt 
nála, hogy megbeszélje a központi tanítóképző iskola 
terveit, amelyet a primás epittet. A herczegprimás igen 
jó hangulatban van. Kedden és csütörtökön általános ki-
hallgatást ad. 

— Benczés székház a fővárosban. Fehér Ipoly, a 
pannonhalmi rend főapátja — mint értesülünk — azon 
fáradozik, hogy a szent Benedekrend kilenczszázados 
fönnállását Magyarországon a fő- és székvárosban állí-
tandó rendházzal örökítse meg. A főapát most, hogy a 
VIII. kerületben a benczés főgymnázium fölállítását biz-
tosította, egy nagyszabású rendház építését tervezi, mely-
ben a tanári személyzeten kívül a benczéseknek jelenleg 
Pannonhalmán berendezett hittudományi és tanárképző 
tanfolyamát is elhelyezné. Ez ügyben a tanácskozásokat 
még folytatják. 

— Katholikus népiskolák ügyei. A r. kath. nép-
iskolákra vonatkozó régibb keletű püspöki rendszabályok 
gyökeres átdolgozására hivatott bizottság tagjaiul a her-
czegprimás a püspöki kar fölkérésére a következőket ne-
vezte ki : Palotay Ferencz dr pápai prelátus (Veszprém 
egyházmegye), Katinszky Gyula cz. kanonok (Eger egyhm.). 
Fejér Manó prépost-kanonok (Munkács egyhm.), Komlósv 
Ferencz dr kanonok Esztergom egyhm. főtanfelügyelő, 
Kisfaludy A. Béla dr prépost egyetemi tanár, Bartal 
Rezső kir. tanácsos tanfelügyelő, Francsics Norbert orszá-
gos képviselő, Palkovics Viktor gutái alesperes tanfel-
ügyelő, Petrovátz József kalocsai képzőintézeti igazgató-
tanár, Schulcz Imre pécsi [képzőint^zeti tanár, Kudlik 
János püspöki plébános és Szentgyörgyi Ferencz magyar-
sooki kántortanítót. A kinevezett bizottságnak a herczeg-
primás azt a megbízást adta, hogy az átdolgozás czéljá-
ból necsak a régibb keletű püspöki rendszabályok, hanem 
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az ujabban kelt miniszteri utasítások is, különösen, melyek 
a kisdedóvásról szóló uj törvény végrehajtásához kiadat-
tak, tanulmányuk tárgyává tétessék, hogy a később meg-
határozandó időben a herczegprimás elnöklete alatt meg-
tartandó bizottsági ülésen a tagok véleményes jelentése a 
tanácskozásnak alapul szolgáljon. — Katholikus tanitói 
gyűlésről, a melyet egy kőnyomatos jelentett — mint jó 
forrásból értesülünk, a jövő hónapban, nincs szó. 

— Jubiláló áldozár. Egy szűk határok közzé szo-
ritott, nem nagy terjedelmű egyházmegyében vajmi kevés 
azon áldozárok száma, a kik még a letűnt klasszikus, 
latin világban nyerték tudományos kiképeztetésüket, és 
a kik mint e kornak érdekes élő alakjai, keresetlen 
egyszerűség, puritán feddhetetlen jellem által tűnnek ki, 
e jellemszegény korszakban. Ilyen alakja a régi időknek 
Főtisztelendő Ilykovics János eperjes egyházmegyei szent-
széki ülnök, aranymisés rakaczai gör. kath. lelkész, aki 
1892. ápril hó 4-én ünnepelte áldozárságának 50 éves 
jubileumát, és folyó évi február hó utolsó napján ismét, 
Rakaczán (Borsodmegyében) nagy buzgalommal, önfel-
áldozó tevékenységgel, soha megalkuvást nem ismerő elv-
hűséggel, egyháza és hivei jogainak törhetlen védelmé-
ben kifejtett áldásdús működése kíséretében viselt, de 
egyúttal a haza és a közügy érdekét szivén viselő 
nemes intentiónak félreismeréséből származó gyanúsítások-
kal szemben folytatott küzdelmek között helyben töltött 
lelkipásztorkodásának félszázados évfordulóját ülte meg ; 
mely magasztos esemény alkalmából kerületi paptársai, 
számos tisztelői s barátai az iránta nagy ragaszkodással 
viseltető hivei, az osztatlan népszerűségnek örvendő jubi-
lánst egész csendben ovátióban részesítették, kívánva 
neki, hogy a jóságos Isten őt ép erő és egészségben még 
sokáig éltesse ! 

— Album XIII. Leo pápának a társadalmi kérdés 
miként való megoldásáról „Rerum Novarum" kezdő sza-
vakkal kiadott encyklikájának emlékére — készül az 
egész világon. Parocchi bibornok elnöksége alatt az iránt 
egy bizottság alakult, melynek hazánkból Zichy N. gróf 
a tagja. Ez a bizottság egy 16-od ivrétnyi papírlapokon 
nyilatkozatokat gyűjt össze az emiitett encyklika által 
napirendre kitűzött ügyben. Ezek a papírlapok Albumba 
lesznek összeállítva s igy fogják átnyújtani a szent atyá-
nak. Egy ily lapra apostoli királyunk ő felsége Ferencz 
József is irt nyilatkozatot, kijelentve véleményét. 

f Gyászhír. A szt. Móricz vértanúról czimzett 
bakonybéli apátság szt. Benedek rend tagjai mély szomo-
rúsággal jelentik Abday Asztrik szt. b. r. áldozár és 
szeretett rendtársuknak, a betegek szentségeinek ájtatos 
felvétele után folyó évi márczius hó 3-án esti 6 órakor 
agyszélhüdés következtében történt gyászos elhunytát. 
Hűlt tetemei folyó hó 6-án reggeli 9 órakor fognak a 
bakonybéli sírkertbe örök nyugalomra tétetni, s az engesz-
telő szt. mise áldozat ugyan akkor fog a bakonybéli 
apátsági templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Az 
örök világosság fényeskedjék neki! 

— Fontos bizonyság a pápai primátus mellett. Érde-
kes tudósítást olvastunk nemrég egy külföldi lapban. 
Tudvalevőleg Yelenczében van sz. Márk alexandriai püs-
pöki széke. Az emiitett hír szerint P. G. Secchi megfej-

tette az aramaeai feliratot, mely az első századból szár-
mazik, s a mely latin fordításban igy hangzik : Cathedra 
Marci eadem ipsa (sum) Divina norma mea Marci mei 
(est) : In aeternum juxta Romám. — Magyarul : „Márk 
püspöki széke (vagyok én). Az én isteni, Márktól (szár-
mazó) szabályom (ez) : Mindörökre Róma mellett." — E 
cathedra tehát mintegy megszólal, és a felirat első részé-
ben tanúságot tesz sz. Márk püspöki székével való azo-
nosságáról. A második részben az alexandriai egyház 
hitszabályát sz. Márktól származtatja. A harmadik rész : 
„In aeternum juxta Romám" kimondja az alexandriai 
egyház függését a rómaitól. — Es mindez a kereszténység 
első századának bizonyítéka ! (Közm.) 

— Lelkes pártolásra méltó Wajdits Nándornak az a 
kezdeményezése, hogy igen szép kivitelű sárga (réz) és 
ezüst-fehér (alumínium) érmeket, magyar szentek képei-
vel és magyar körirással készit. Az első két érem, egyik 
oldalon a b. Szűz, másik oldalon sz. István finom met-
szésű képével, előttünk fekszik. Amannak darabja 2 kr, 
emezé 2x/2 kr. Meglepően szépek. Tömeges terjesztésök 
igen kívánatos, hogy igy is figyelmeztetve legyenek hí-
veink — katholikusságukra. 

— Pályázat oltárképre Az egri érseki hivatal részére 
a magyar országos képzőművészeti tanács pályázatot hirdet 
a hevesmegyei Recsken épített uj templom főoltár-képére. 
A kép stílszerű keretével két méter széles és három méter 
magas. Tárgya: Szent István király az apostoli működését 
kifejező csoportosítással. A pályázaton minden művész részt 
vehet, a ki magyar állampolgár, — ötven centiméter széles 
és hetvenöt centiméter magas vázlatokkal, a melyeket leg-
később április 1-én, déli 12 óráig kell a Műcsarnokba 
beküldeni. A pályázat alapján megrendelt kép a kerettel, a 
szállítás és a felállítás költségével háromezer forintnál többe 
nem kerülhet. A teljesen elkészített képet legkésőbb november 
10-én, estéli 6 óráig kell a Műcsarnokban átadni, hogy az 
Országos Képzőművészeti Társulat tárlatán kiállíthassák. 

— A budapest-kőbányai új katholikus templom. A 
fővárosi tanács nyilvános árverést hirdet a Kőbányán épí-
tendő új római katholikus templom építési munkálataira. Az 
épitési költségeket (föld. beton, kőmives és elhelyező munkák) 
a természetben adott 3900 forint értékű tégla levonásával 
128.498 forintra irányozták elő. Az ajánlatok Rózsavölgyi 
Gyula tanácsosnál, vagy helyettesénél, a YH-ik ügyosztály-
ban, ez évi márczius 20-ikának délelőtti 10 órájáig adan-
dók be. 

— §a j tóh iba - igaz i t á s . Lapunk mult számának 3 ik vegyesé-
ben a 2. sorban folyó hèlyett február olvasandó. Az utolsó vegyes 
5-ik sorában vagyoránál heiyett vacsoránál, az 5-ik sorban alulról 
árulásról helyett árulástól olvasandó. 

Szerkesztőségi telefon. 
K. Miért nem jelent meg az Apponyi Albert gróf legújabb 

állásfoglalását tárgyaló czikksorozat befejező, birálatos része ? Fe-
lelet : Mert Apponyi Albert gróf még nem mondta ki az utolsó 
szót. Hátra van még, a most folyó vita végén, záróbeszéde. Ezt 
be kell vi\rni. — S . Bizzon meg valakit, a kinek a mit mondanunk 
kell megmondhassuk, leeresztve hagyva a sisakot. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (PapnÖ7elde-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, márczius 10. 20. I. Félév. 18^4 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmanyok : Középiskolai hitoktatásunk főbajai. — Ugrón Gábor beszéde a képviselőház márcz. 7-iki 
ülésében. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Középiskolai hitoktatásunk fóbajai.*) 
Eme lapok (1S49. évi febr. 21-én) 15. szá-

mában a következő czim alat t „Hit tanárokat a 
gymnáziumokba !" igen érdemes czikk jelent 
meg, mely sorait a következőkép fejezi be : „mit 
mindent volna képes eszközölni egy jó, egy kitűnő, 
egy hivatása magaslatán álló gymnáziumi hit-
tanár ? " 

Hogy mily fontos a gymnáziumi hi t tani tás 
erről most nem teszek említést, mert ez álta-
lánosan tudot t dolog; csak arról akarok egy-két 
megjegyzést tenni, hogy vájjon ezen nagy hord-
erejű kérdés miképp oldatik meg a középisko-
lákban? hogy vájjon van-e erre kiváló gond 
fordítva? hogy vájjon megtesznek-e minden lehe-
tőt, hogy a középiskolában a hit tan ugy adassék 
elő és oly méltatásban részesüljön, mint azt a 
tárgy fontossága megkívánja. 

Erre határozott válaszom, hogy nem ; mert 
egy tantárgy sem részesül oly kevés figyelembe, 
mint a hittan, mert egy tanár sem részesül oly 
kevés fizetésben, mint a hittanár. Se tanterv, se 
fizetés, se tekintély; mert nagyon sokan vannak, 
kik a hi t tant nem ta r t j ák rendes tantárgynak, 
hiszen azt szokták mondani a hittanból nem 
szabad buktatni. A h i t tanár t minek nézik? Egy 
megtűrt appendixnek, sokszor még a kouferen-
cziákon szavazatának jogosultságát is kétségbe 
vonják. 

Nézzük vájjon mennyiben van alapja első 
ál l í tásomnak: nincs egységes tanterv. Erre vonat-
kozólag csak hivatkozom a „Religio" 1893. évi 
ápr. 12. 29. számára, melyben 32 középiskolának 
hi t tani tantervét közöltem, de nincs benne kettő, 
mely egyforma volna. Most kérdem, vájjon a tan-
terveknek eme különfélesége előnyére válik a 
hi toktatásnak ? Hogy nincs egységes tanterv, 
gondolom nem a hit tanárok az okai; és az egy-
séges tanterv hiánya miíy égető szükség, ezt 
hangoztatnom fölösleges. 

Nézzük másodszor a hit tanár fizetését. Én 
jelen czikkemben csak is állami középiskolákról 
szólok. Ez igen kényes pont, mert azt mond-
hatná valaki, hogy saját érdekemben emelem föl 
szavamat; de lássuk a tényeket. Az állami gym-
názíumnál a hi t tanárok fizetése is épp olyan 
sokféle, mint a h i t tani tanterv. Vannak állami 
gymnáziumi hi t tanárok évi 150 frt, 200 frt, 300 
frt , 400 frt, 500 frt, 600 f r t és 700 f r t fizetés-
sel; de helytelenül fejeztem ki magam, mert ez 
nem fizetés, hanem kegy dij. Mert az állami gymn. 
hi t tanárnak fizetése nincs és nyugtáját az igaz-
gató, mint a szolgákét aláirj ct ; cl rendes taná-
rokét nem. 

Most tekintsük, ezen alamizsnáért mire kö-
teles? Éppen ugy, mint bármelyik rendes tanár 
hetenkint 16 órát lelkiismeretesen és hasznosan 
eltölteni; ezenkivül hetenkint egyszer szent be-
szédet ta r tani ; 200 i f jút énekre tanitani. Könnyű 

*) A szabadelvüségről szóló czikksorozat irója a 
czikk befejezésében akadályozva levén, időközben közöl-

jük a középiskolai hitoktatásra vonatkozó felszólalásokat, 
a beérkezés rendjében. A szerk. 
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azon h i t t anároknak , kik kath. gymnáziuinoknál 
szolgálnak, megvan a rendes t aná r i fizetésük, 
nyugdí j képességük (30 év u tán) és mel le t te a 
többi rendes t aná rnak segítsége. 

Most kérdem, mi a különbség ezen két-
féle gymnáziumnál lévő h i t t aná rok közt. Mind-
ke t tő 8 gymnáziumot, 4 évi theologiát végzett , 
mindket tőnek megvan a h i t t aná r i oklevele, mind-
ke t tő he tenkén t 16 órá t ad ; a te rhekben tökéle-
sen egyformák, de a fizetésben annál különbözők. 
Aki önzetlenül itél, az ezt igazságnak nem mond-
hat ja . 

Vájjon, ha a h i t t aná rnak azon kell töpren-
geni, hogy havi 58 írtból miképp fog kijönni, 
kérdem, ez lelkesiteni fogja őt a t an í t á sban? 
Havi 58 f r t kegydij , ebből megélni, gondolom, 
egyike a legnagyobb mesterségeknek. De a hi t-
t a n á r n a k önképzésére is kell nagy gondot for-
dí tani , mer t miből fog szaklapokat , könyveket 
vásárolni, mikor a fenti összeg alig elég, hogy 
meg legyen mindennapi kenyere. 

Hal lo t tam már a következő el lenvetést is : 
ak i evvel a fizetéssel nincs megelégedve, menjen 
el káplánnak. Az igaz, ha ő elmegy, jön helyébe 
másik, és az igy mehe t t ovább ; csakhogy ez is 
ember , ennek is élni kell, de hol marad a lelke-
sedést ! Az fogj a-e magát teljes szívvel és lélekkel 
hittanári rt.üködésének átadni, kinek a megélhetés 
gondja nyomja vállait, vagy az, ki az anyagi gon-
doktól ment? 

„Mit mindent volna képes eszközölni egy 
jó, egy ki tűnő, egy hivatása magas la tán álló 
gymnáziumi h i t t aná r !" De hogy a h i t t a n á r i 
állás magas la tá ra emelkedjék, kell, hogy abban 
semmi őt ne akadályozza. Ne legyen különbség 
dotat ióra nézve a h i t t anárok közt. Legyen a 
h i t t aná r i állás olyan, hogy azt ne tehernek, ha-
nem megtisztel te tésnek tekintsék. Ne legyen a 
h i t t a n á r i állás olyan, hogy a t tó l menekedjenek. 

Hogy jeles h i t t aná ra ink legyenek, elenged-
hete t lenül szükségesnek t a r tom, hogy a hittaná-
rok fizetése is rendszeresítessék, mi épp oly szük-
séges mint az egységes tanterv. 

Harmadszor azt mondot tam, hogy nincs 
tekintély. Az ál lami gymnáziumnál a h i t t aná r t 
nem tekint ik a t anár i kar t a g j á n a k ; ennek bebi-
zonyí tására elég csak hivatkoznom az 1893. év-
ben megjelent tanévi schematizmusra, melyben 
az állami gymnáziumnál a lkalmazot t h i t t anárok 
k i vannak hagyva. Miért?! Azonban a to rna-

mester, énekmester , iskolaorvos ezek mind sze-
repelnek. En ennek nagy ha tás t tu la jdoni tok és 
pedig az i f júságra. Mit szól az if jú és hogyan 
gondolkodik, ha h i t t aná rá t nem lá t ja azok kö-
zöt t ? Kétségtelenül azt, hogy a h i t t an nem va-
lami szükséges. 

Nagyon jól tud juk azt, hogy a középiskolai 
i f j ak nagy érdeklődéssel kisérik tanára ika t , azok 
ösmerik őket legjobban. Ha most megtudják, 
mi pedig kétségtelen, hogy h i t t aná rának csak 
10 f r t t a l van több fizetése, m in t a szolgának: 
kérdem mi t fog az az i f jú magában gondolni? 

De nemcsak az if jak, hanem müvei t urak 
is sokszor a fizetés szerint Ítélik meg az embert . 
Hogy tehá t jeles és hivatásuknak élő h i t t anároka t 
kapjunk, okvetlen szükségesnek tartom a hittanári 
állás tekintélyének emelését is. 

Szerény nézetem szerint a következő három 
főbajon kellene segíteni és pedig minél előbb, 
mer t minden halasztás az ügynek há t rányára 
van : 

I. az" egész országban egységes hittani tantervet 
behozni ; 

II. az ország középiskoláiban alkalmazott hit-
tanárokat egyforma fizetésben részesíteni és 

III. a hittanárokat a világi tanárokkal egyen-
jogúsítani. Buday Gero, 

állami főgymn. hittanár. 

Ugrón Gábor beszéde 
a képviselőház márcz. 7-iki ülésében. 

Abban a szomorú helyzetben van a „Religio", hogy 
bár sokan a részletekre nézve igen helyesen támadták a 
kötelező polgári házasság javaslatát, egyetlen egy beszé-
det sem közölhet a képviselőházban eddig elmondott 50 
s egy néhány beszéd közöl olyat, a mely szabatosan for-
mulázott javaslatban kidomboritotta volna, hogy mit kell 
hát a kath. elvekből kifolyólag helyeselhetőleg tenni, hogy 
a bábeli elvzavarból a katholikus lelkiismeret sértet-
lenül kiláboljon. Szapáry Gyula és László, Pongrácz 
grófok, Reitter, Hortoványi, Szacsvay, Sághy, Ragályi 
Lajos, Szalay Károly, Andreánszky báró stb. beszédeiben 
vannak a kötelező polgári házasság ellen és a házasság 
vallásos oldalának védelmére nézve örökbecsű részletek ; 
de az egész vita folyamán egész nagyságában még senki 
sem domborította ki azt, hogy miképp lehetne a bonyo-
dalomból a katholikus hitelvek sérelme nélkül menekülni. 
Azt megmondani, hogy nem kell a kötelező polgári há-
zasság, a mai körülmények közt már nagy valami, de 
nem minden, a minek történnie kell. Megvan benne, 
hogy mi nem kell; de az, hogy mi kell, nincsen benne. 

LTgron Gábor márcz. 7-iki beszéde a kötelező pol 
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gári házasság ellen elmondott beszédek közt a legkivá-
lóbb. Egyes részletei, a házasság vallási oldalát véve, 
remekek, nagyszerűek, dicsőségére válnának a világ bár-
mely nemzete parlamenti tárgyalásainak. Ámde ennek a 
szellem-óriásnak, a milyet Erdély most többet fel nem 
mutathat, az állásfoglalása, annak egészét tekintve, a 
remek, sőt nagyszerűen konczipiált részletek mellett iga-
zán érthetetlen. A szabad elvüséget akarja a szabad elvüség 
okoskodásával legyőzni ; az ördögöt akarja az ördöggel 
kiűzetni ! Az állami omnipotenczia önkényének anarchiája 
helyébe az egyéni tetszés anarchiáját akarja törvénye-
síteni ! 

Egész terjedelmében közöljük beszédét, hogy alkal-
munk legyen, azoknál a főbb helyeknél, hol az ő óriás 
szabadságszeretete az igazságtól, az ő szabad elvüsége az 
igazelvüségtől és jóelvüségtől, az ő egyéni katholikussága 
az igazi, istenileg megállapított egyetemesen kötelező ka-
tholikusságtól eltér, helyreigazító megjegyzéseinket meg-
tehessük: 

T. Ház ! A politikai helyzetet az jellemzi, hogy a 
kormánynak ma az összes ellenzékkel szemben többsége 
nincsen. (Igaz ! Ugy van ! a szélsőbalon és balfelöl.) és ha 
a kormány a többség uralmát akarja jelenteni, nem aka-
rok vitatkozni a felett, hogy miként fogja nemcsak ebbeu 
a kérdésben, de a többi kérdésben is többségét elnyerni ; 
de azt világosan látom, hogy a horvát képviselők nélkül 
a kormány magát fenn nem tarthatja. Sőt már oda jutott, 
hogy a szász képviselők is elegendő számmal vannak 
arra, hogy a kormányt egyes esetekben megtarthassák 
vagy megbuktassák. (Igaz ! Ugy van ! a bal- és szélső-
balon). 

Magyarország politikai helyzetére pedig a veszély 
abban van, hogy ha a horvátoktól függ a magyar kor-
mány fentartása, akkor mindig engedményeket kell nekik 
tenni, Magyarország rovására, hogy támogatásuk bizto-
sítva legyen (Igaz ! Ugy van ! a bal- és szélsőbalon.) és 
ha a szászoktól függ a kormány megtartása, akkor a 
magyar nemzet érdekei rovására kell áldozatokat hozni, 
hogy a többség fentartassék. (Igaz ! Ugy van ! a szélső-
balon és balfelől.) Egy oly kormány, mely ki van szol-
gáltatva idegen érdekek csoportjának, de ki van szolgál-
tatva egy vármegye vagy más érdekek csoportjának is, 
mert annyira nem bir többséggel a képviselőházban, már 
erkölcsileg megbukott, politikai bukásának csak a napja 
nincs még kitűzve. (Elénk tetszés és helyeslés a bal- és 
szélsőbalon.) 

A kormány, hogyha az egyházpolitikai reformokban 
helyes rendszert követett volna, nem juthatott volna ebbe 
az állapotba. A helyes rendszer az lett volna, hogy a 
miniszterelnök ur ne csak beszéljen az egyház és állam 
elválasztásáról, hanem az egyház és állam elválasztására 
nézve hozta volna be a maga törvényjavaslatait. *) (He-
lyeslés a szélsőbalon és balfelől.) Mert Magyarország po-
litikai helyzetében és állami életében nem abban rejlik a 
közveszély, hogy milyen formában köttetnek meg a há-

*) IX. Pius a Syllabus 55. tételében elitélte, mint a kath. 
egyház istenileg kinyilatkoztatott elveivel össze nem egyeztethető 
tant azt, hogy : „Ecclesia a statu, statusque ab Ecclesia sejungen-
dus est." 

zasságok, hanem abban, hogy vannak felekezeti egyházak, 
a melyek nagy önkormányzattal birnak, a mely önkor-
mányzatok a história rendjén fejlődtek ki és kifejlődtek 
akként, hogy az állami ellenőrzésnek velük szemben ha-
tályossága nincs. Ha egy szerb egyház, ha egy román 
egyház önkormányzati önállósággal bir, én azt tőle meg-
tagadni nem óhajtom ; de az állami élet, a nemzeti fejlő-
dés, az állam belső és külbiztonságának érdekében szük-
ségesnek tartom, hogy az állam birjon azokkal az eszkö-
zökkel, melyek ezen egyházak túlkapásait, nemzetiségi s 
a magyar nemzet ellen izgatásokra való felhasználtatását 
korlátolják és lehetetlenné teszik. (Helyeslés a bal- és 
szélsőbalon.) 

A kormány az 1848. XX. t.-czikknek nem azon szel-
lemét követi, mely kimondja, hogy a vallásfelekezetek 
között az egyenlőség és viszonosság alapján történjék 
meg a rendezkedés és történjék meg ugyanez az állam-
mal és a felekezetekkel szemben; hanem hagyja a fele-
kezeteknek egymás közti viszonyát elmérgesedni és nem 
rendezi az állam és az egyház közti viszonyt. Mi ennek 
a következése? Az, hogy ha a kormány rendezte volna 
az állam és egyház közti viszonyokat, ha a fő elvek meg 
volnának állapitva, a melyekből a többi konzekvencziákat 
csak le kellene vonni és ha az egyes felekezeteknek más 
felekezetekkel szemben való viszonya már törvény által 
az egyenlőség és viszonosság alapján szabályozva volna, 
akkor megszűnik a felekezetiségnek az a viszálya, hogy 
az egyik felekezet a másikat le akarja győzni és diadalt 
akar aratni, s hogy az egyik felekezet nem gondol a 
saját érdekével is, hanem csak azzal törődik, hogy a má-
siknak minél több fájdalmat tudjon okozni. (Ugy van ! 
Ugy van ! a bal- és szélsőbaloldalon.) 

Felekezetek közti harczczá tették az egyházpolitikai 
kérdéseket éppen azért, mert a felekezetek közt az egyen-
lőség és viszonosság alapján a viszonyok nincsenek ren-
dezve. Hiszen, ha az egyenlőség alapján ezek a viszonyok 
rendezve volnának, akkor minden felekezet arra töreked-
nék, hogy az egyházak önállósága terjedjen és hogy az 
erőteljes legyen ; mert az az önállóság, a melyet meg-
nyer az egyik felekezet, kincsévé válnék a többinek is, 
s azt az áldozatot, melyet meghozna az egyik, meg kel-
lene hozni a másiknak is és azért nem fájna egyiknek 
sem. (Elénk helyeslés és tetszés a bal- és szélsőbalon.) 

De, t. ház, nem a politikai rendezésnek a szükség-
érzete hozta e reformokat a törvényhozás asztalára, ha-
nem az történt, a mit néha látni a történelemben is, hogy 
a határszéli csempészek összeverekednek és azoknak a 
verekedése következtében két állam indit egymás ellen 
háborút. Összevesztek az elkeresztelé3 felett a különböző 
felekezetek papjai — és most az egyház és állam áll 
ezért egymással harczban, a helyett, hogy a törvénynek 
szószerinti és a törvény szellemének alkalmazása mellett 
a kérdést orvosolták volna, vagy annak gyógyulását bíz-
ták volna az időre, hogy a törvény magának tiszteletet 
parancsoljon és tekintélyt szerezzen. 

Hiszen az 1868: LIII. t.-cz. intézkedései nem uj 
dolgok, csak Erdélybe kell tekinteni, ott az már 300 
esztendeje, hogy gyakorlatban van és több mint száz 
esztendeje törvény, hogy a vegyesházasságokból született 
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gyermekek nem szerint követik szüleik vallását.*) — És 
mit értünk el általa? Azt, hogy Erdély a vallási türel-
messég hazája ; mert e türelem főfészke a családi élet, a 
hol a családtagok a legkülönbözőbb vallásokban élnek 
egymással és azért egymás iránt való szeretetük az egy-
más vallása iránti tiszteletet is fentartotta és közszokássá 
emelte. (Élénk helyeslés és tetszés balfelől.) Az erdélyi 
törvénynek nem volt semmi szankcziója. még semmiségi 
szankcziója sem, és mégis a törvény a maga tekintélyénél 
fogva a hosszas idő kihatása következtében általános tisz-
teletnek örvendett és ritka eset fordult elő, hogy megsér-
tetett volna. 

Miért vannak az egyházpolitikai reformok itt most 
szőnyegen ? Mert az elkeresztelési kérdésben a t. vallás-
ügyi miniszter ur kiadott egy rendeletet, a mely rendelet 
következtében megindult egy harcz és vita, a mely vitá-
nak ez most a betetőzése. Azt mondja a t. vallásügyimi-
niszter ur, hogy az államnak nem volt szabad meghátrál-
ni, azt mondja, hogy az alsó papság lázongott és nem 
engedelmeskedett az ő rendeletének. Hát, t. ház, a minisz-
ter urnák rendelete nem volt alkotmányos, mert az alkot-
mány értelmében miniszteri rendelettel a meghozott tör-
vénynek nem lehet más szankcziót adni, mint a mit 
törvényhozás annak adott. (Igaz ! (Ugy van ! balfelől.) 

A miniszter urnák rendelete nem volt törvényes ; 
mert csak rendőri ügyekben engedi meg a törvény, hogy 
miniszteri rendelettel kihágást lehessen statulálni. Es 
igaz, hogy a képviselőház e kérdésben egyszer szavazott 
és vitatta, hogy az elkeresztelési kérdés is egy rendőri 
ügy ; de ki hallotta most e hosszú vitának folyamán, 
hogy valaki még rendőri-ügynek tartaná az elkeresztelési 
kérdést és nem interkonfesszionális kérdésnek ? (Elénk he-
lyeslések balfelől.) Alkotmányellenes, törvénytelen volt a 
kultuszminiszter ur rendelete és most azt kérdem éu, lá-
zadás e az, ha annak ellenszegültek a papok, vagy ellen-
szegült akárki. Magyarországon az alkotmány értelmében, 
a törvények szerint kell kormányozni. Es egy alkotmányos 
államnak mindig az az ismérve, hogy ott az ellentállási 
jog fennáll, hogy az érvényesül nemcsak a törvényekben, 
hanem érvényesül a közéletben is. Magyarországon a jus 
resistendi a mi törvénykönyvünkben jelentékeny helyet foglal 
el és a jus resistendi még ma is a törvényhatóságoknak, 
a városoknak, a községeknek, sőt még egyeseknek is 
jogában van. (Ugy van ! balfelől.) Más országokban, a 
hol az alkotmányosság fogalmai már meg vannak szilár-
dulva, ott ezt a jus resistendit nem becsülik csekélyre. 
Hiszen, t. ház, jól tudjuk azt, hogy Anglia alkotmányos-
ságának történetében Hampden Jánosnak neve egy forduló-
pontot jelent, a ki egy csekély hajó-illetéket nem fizetett 
meg, s a biróság elmarasztalta annak megfizetésében ; de 
mert ő maga törvénytelennek tartotta a királyi rendele-

*) Ez Erdélyben éppen az emberi szabadság szempontjából 
egy 300 éves korhadt állapot. Mi az a „nem", a sexus — az em-
bernél? Testi szerv, körülbelül olyan, mint a baj, a mely vagy 
szőkébe, vagy barnába bajló a természet kiszámitbatatlan játéka 
szerint. Ehhez, mint jogczimhez, mint kötelességek forrásához sza-
bad-e, lehet-e embe-ii törvény és instituczió által lekötni azt, a mi 
az emberi szellemnek Isten törvénye szerint való szabad elhatározá-
sán alapszik és alapulhat csupán ? 

tet, továbbra is ellenszegült és ebből Anglia szabadságára 
nézve egy uj forduló pont állott be. Hampden János ha 
nem állott volna ellent, ki hiszi, hogy az angol alkot-
mányosság oly rohamos léptekkel foglalta volna el azt a 
tért, és szolgált volna mintául minden czivilizált államnak ? 

De hogy Angliában miként fogják fel ezt, egy esetet 
mondok el, a mely nagyon szembeszökő. Benkins Annát 
egy rendőr nem a saját kerületében letartóztatta. Egy 
Tady nevü ember Benkins Annának a védelmére kelt és 
ezen védelem közben a rendőrt megölte. Ezen ügy Anglia 
biróságai elé került, a biróságnak minden fórumán keresztül 
ment, végül a sergeant és tizenkét birája itélt. Hokt főbiró 
a következő indokolást mondotta ki : 

„Ha valaki törvénytelen hatalom által elfogatik, az 
elég ok mindenkinek arra, hogy részvétből segítségére 
menjen, és pedig annál inkább, ha az igazság látszatával 
foganatosittatik, és ha a polgárok szabadságába belemar-
kolnak, az kihivás Anglia minden polgárára nézve. Min-
denki köteles védelmezni a törvényt, a magna chartát, 
és a ki valakit törvény ellen elfog, az megsérti a magna 
chartát." 

A rendőrnek volt joga elfogni az angol állampol-
gárt, de csak saját kerületében, más kerületben nem, épp 
ugy, mint a kultuszminiszter urnák, a kire az interkon-
fesszionális ügyek vannak bizva, rendőri ügyekben nincs 
joga kihágást konstatálni. (Élénk helyeslés balfelől.) De 
nemcsak a közhatóságokkal szemben áll a jus resistendi, 
jól tudjuk, hogy ha Angliában a törvényhozás, a minden-
ható törvényhozás megsérti a magántulajdont, a biróság, 
a kings-benek megsemmisiti a törvény sérelmes részét. 

Észak-Amerikában a dél és észak háborúja után 
1867-ben New-York állam egy törvényt hozott, a mely 
szerint senki sem gyakorolhatja képviselőválasztási jogát, 
ha előbb esküt nem tesz arra nézve, hogy az unió ügyét, 
a szeczesszionálistákkal szemben védelmezte. Syracusában 
egy polgár megtámadta a törvény ezen intézkedését, az 
ügy végigment a biróság minden fórumán és a legfőbb 
biróság kimondta, hogy polgároknak az alkotmányban 
foglalt jogát nem lehet egyes államok törvényhozásának 
megkisebbíteni és nem szabad az alkotmány által bizto-
sított jogok gyakorlásától büntetésből megfosztani. Ez 
azt mutatja, hogy azon államokban, a hol alkotmányos-
ság és szabadság van és az szilárd alapokon nyugszik, 
nem tartják elvileg azt, hogy az állam tekintélyének és 
hatalmának mindenképp kell diadalmaskodni, mert az 
állam semmi cselekedetet sem követ el, azt mindig egy 
miniszter vagy hivatalnok végzi el, és nem az állam 
tekintélye, hanem annak a hivatalnoknak, annak a mi-
niszternek intézkedése van megtámadva, és annak a te-
kintélye van csak veszélyben. (Ugy van ! Ugy van ! bal-
felől.) 

Ha látom, t. ház, hogy hogyan jutott a törvényho-
zás elé a szőnyegen forgó kérdés, eszembe jut Julián 
császár, a ki, midőn trónra lépett, előbb a keresztényekkel 
szemben vitairatokat kezdett kibocsátani, erre a keresz-
tények válaszoltak, ő hevesebben felelt, mire még 
hevesebb viszonválasz jött s ekkor a bölcsészkedő csá-
szárnak eszébe jutott, hogy ő imperátor, és dekretumot 
bocsátott ki. Igy járt el a t kormány az elkeresztelési 
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kérdésben : megindult, bogy békét csináljon, és most ő áll 
be hadakozó félnek, és ő, a ki eddig vitatkozott és a meg-
oldásra expedienst keresett, midőn látta, hogy a kis 
konfliktusban vereséget szenvedett, belerohant egy nagyobb 
konfliktusba, és mint Julián császár, a törvényhozáshoz 
folyamodik, hogy magának igazságot szerezzen. Nem sokkal 
egyszerűbb lett-e volna a törvényeknek a maga értelme 
szerint való szankczióját meghagyni, az elkeresztelési 
rendeletet visszavonni és akkor a reformok rendszerét 
nem ott kezdeni meg, ahova a politikai helyzet kénysze-
rűsége által szoríttatott, hanem ott, a hol azt a logikai 
rend megkívánja, az állam és az egyház közti viszony 
rendezésében. (Helyeslés balfelől és a szélsőbaloldal egyes 
helyein.) 

A szőnyegen levő javaslat a kötelező polgári házas-
ságot mondja ki, Apponyi Albert gr. t. barátom határo-
zati javaslata a szükségbeli polgári házasságot tartalmazza. 
En hive vagyok a fakultatív, a tetszésszerinti polgári há-
zasságnak. En annak vagyok híve, hogy az egyházi és 
állami hatóságok előtt megkötött házasságok legyenek 
egyenlő érvényűek, a házasulandó felek válaszszák meg 
tetszésük és belátásuk szemit, hogy melyik hatóság előtt 
kössék meg a házasságot. (Helyeslés a bal- és szélsőbal-
oldalon.) 

A szükségbeli polgári házasság egy politikai forma, 
a kötelező polgári házasság az állami mindenhatóság for-
mája, a tetszésszerinti polgári házasság a szabadság for-
mája.*) (Helyeslések a szélsőbaloldalon.) 

Mindig gondolkozóba ejt engem, miképp történhetik 
az, hogy hazánk legkitűnőbb jogászai legnagyobbrészt 
a kötelező forma mellett foglalnak állást. Mi lehet annak 
az oka, hogy a kik a jog- és igazságszolgáltatásnak szen-
telték életüket, az állami mindenhatóság formáját fogad-
ják el és nem a szabagságét. Megtaláltam hozzá a kul-
csot. (Halljuk! Halljuk!) 

A Bach-korszakban, midőn az abszolutizmust akar-
ták Magyarországon megszilárdítani, a római jogot, nem 
pedig a hazai külön, magyar jogot tették a jogi nevelés 
alapjává és minden jurista, a ki az 50-es évek óta fel-
nőtt, a maga jogi fogalmainak alapvetését a.római jogból 
merítette; (Közbeszólások jobbfelől: Hát a külföldön nem?) 
abból a jogból, a mely Ceasar és az állam mindenható-
ságát ismeri el, de nem ismeri el az egyént, a melyet a 
kereszténység emelt politikai és államjogi magaslatra. Ha 
ezt látom, érteni is fogom, hogy azért hivei a kötelező 
formának, mert egész gondolkozásukat a római jognak ez 
a szelleme tölti el, mely az állam mindenhatóságát hirdeti 
és támogatja. 

Azt mondják a történetírók, hogy Anglia a közép-
korban megtarthatta a szabadságát és szabad intézmé-
nyeit, mert Anglia sohasem fogadta el a római jogot. 
Vannak, a kik azt mondják, hogy éppen azért nem fogadta 
el Anglia a római jogot, mert oly erős volt szabadság-
érzete, hogy azt kiküszöbölte felfogásából. 

*) Az egyéni szabad elvüség anarchiájának formája, szemben az 
állami omnipotenczia anarchiájának formájával. Köztük középutat 
keres Apponyi Albert gróf ide is oda is kedvező és nem kedvező 
„politikai formájával," 

Magyarország sem fogadta el a maga jogfejlődésé-
ben a római jogot, saját jogával, saját jogfelfogásával 
élt és most értem annak a magyarázatát is, hogy a 
középkorban, midőn a római jog tanulmányozói és a 
juristák által vezetett királyi jutalomnak sikerült minden 
közszabadságot leigázni s hatalma alá hajtani, miért tör-
tént, hogy Angliában és Magyarországon a közszabadság 
intézményei fenmaradtak, éltek és virágzottak. Azért, 
mert az a szellem, a mely a római jogot áthatotta, 
Magyarország közfelfogását sohasem volt képes elfoglalni. 

A kormány törvényjavaslata és az eddigi állapotok 
nem bírálhatók meg ugy, ha százados fejlődésünktől el-
tekintünk. Az volt és még ma is régi tan Magyarorszá-
gon, hogy az egyház előtt megkötött házasság egyedül 
érvényes, egyedül becsületes, egyedül tisztességes. Ez a 
törvényjavaslat pedig azt tartalmazza, hogy az egyház 
előtt megkötött házasság nem létezőnek tekintetik és csak 
az állami közeg előtt megkötött házasság érvényes. A 
régi tan tehát szemben áll ezzel az uj tannal. 

Lehet-e, szabad-e két tant ugy szembeállítani egy-
mással, mint a hogy a törvényjavaslat ezt teszi, hogy t. i. 
az egyik kizárja a másikat? 

A törvényhozás bölcsesége nem-e ugy kívánná, hogy 
e két tant ne állítsák egymással szembe, hanem egymás 
mellé, hogy egymás mellett egyenlő érvénynyel megáll-
jon ? Hiszen ha nézzük a régi tannak eredetét, ha végig 
tekintünk a népeken, nem találunk a múltban, nem talá-
lunk a jelenben sem népeket, a melyek a házasság meg-
kötését vallási szertartásokkal ne vennék körül. Hiszen 
Görögországban Minervának áldoztak a médek, a vilá-
gosság istene, a nap előtt kötötték meg a házasságot, a 
perzsák, mielőtt menyegzőre mentek, szent tűznél gyúj-
tották meg a menyegzői fáklyát, Egyptomban Isisnek 
áldoznak, Chinában a pagodába mennek, Indiában szintén 
vallásos szertartásokkal vették körül a házasságot, Bó-
mában az Istennek, vagy a penateseknek áldoztak, és a 
midőn bekövetkezett Rómában, hogy többé sem Istennek, 
sem a penateseknek a házasság előtt nem áldoztak, a 
házasság teljesen lerombolódott, felbomlott a római társa-
dalom és megsemmisült a nagy római birodalom. (Elénk 
tetszés balfelől.) 

De mi Magyarországon századok óta kényszerítő 
törvényekkel hatottunk arra, hogy a nemzetnek, az egy-
kor pogány nemzetnek egész meggyőződését áthassuk, 
hogy a házasság az egyház előtt, az Istennek tanuhivása 
mellett köttessék meg. (Igaz ! Ugy van ! balfelől.) 

Ha vizsgáljuk a házassági szokásokat, azt látjuk, 
hogy Magyarországnak olyan házassági szertartásai van-
nak, a melyek valószínűvé teszik, hogy még a pogány 
vallás korában is vallási szertartással volt a házasság 
megkötve. Nagyon sokan vannak, a kik a népek rokon-
ságát már nem tudják a történelem feledékeny lapjairól 
megállapítani, de a házassági szertartásokból vonnak arra 
következtetést. 

800—1000 esztendeje, hogy Magyarországon vallási 
szertartásokhoz van kötve a házasság megkötésének érvé-
nyes formája, és ki hiheti, hogy midőn az emberiség, 
ugy a legfejletlenebb, mint a legkifejlettebb korában a 
házasságot vallási szertartásokkal vette körül, ezen szo-
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kast a nemzet öntudatából törvényei által el lehessen 
törülni és meglehessen semmisiteni ? (Elénk tetszés bal-
felől.) ^ 

Es a törvényhozó bölcsessége nem abban áll-e, hogy 
a népek közfelfogásával számoljon, s a közfelfogásnak 
megfelelően alkossa meg a törvényt ? Méltóztassék meg-
nézni a történelmet, látjuk abból, hogy minden olyan 
intézményt, a melynek szilárdságot és hosszantartóságot 
akartak biztosítani, a vallás szertartásaival vették körül. 
Nálunk Magyarországon a legnagyobb közjogi aktus, mi-
dőn a nemzet egy egész életre a koronázás rendjén át-
adja a királynak magát az országot, ez szintén vallási 
szertartáshoz van kötve. (Elénk tetszés balfelől.) Szabad e 
akkor Magyarországon a vallási szertartással megkötött 
házasságról annak, ki bölcs és okos törvényhozó akar 
lenni, azt mondani, hogy az nem létezőnek tekintetik ? 
(Tetszés és éljenzés balfelől.) 

Nekem nincs bátorságom erre, mert én jól tudom, 
hogy a házasság nem egyszerű szerződés, nem egyszerű 
ügylet. Jól érzi minden nő, a ki házasságra lép, hogy itt 
nem egyszerű ügyletről, nem egyszerű szerződésről van 
szó. Ha a gyönge nő, midőn az erős férfiúval szerződésre 
lép, egyedül az állam törvényeit látná maga előtt, akkor 
az a nő nem érezné magát biztosítottnak, mert az állam 
törvényét férfiak hozzák meg és férfiak változtatják meg, 
kell tehát neki egy hatalmasabb biztosíték, mely az Isten 
törvényeiben és rendelkezéseiben áll, mert az a családi 
élet, a mely annyi önfeláldozást, annyi hűséget, annyi 
szeretetet igényel, az a családi élet igen üres lesz, ha 
csak egyszerűen szerződésre lesz alapítva. (Elénk tet-
szés és helyeslések balfelől és a szélsőbalan, mozgás 
jobbfelől.) 

Látom, hogy némelyek mosolyognak, tehát még 
többet kell, hogy mondjak. Lehetetlen, hogy a nő, a ki 
keresztény nevelésben részesült, midőn erre az életben 
legfontosabb lépésre szánja el magát, nélkülözni akarná 
a szeretet Istenének tanúságát és segítségét, mert ő nem 
felejtheti el soha, hogy a keresztény vallás volt az, a mely 
a nőt a férfi magasságára emelte. (Elénk helyeslések és 
éljenzések balfelől.) 

Nemcsak az emberiség közfelfogása, de a nép köz-
felfogása is a mellett van, hogy ha már politikai szük-
ség és politikai érdek, hogy a polgári házasság behozas-
sák, akkor az egyházi házasság a polgári házassággal 
egyenlő érvényű legyen. A népek közfelfogása mutatja 
ezt, hiszen Francziaországban kilencztized része az állami 
hatóság előtt kötelező módon egybekelt polgári házasok-
nak elmegy az egyházhoz, hogy annak kikérje áldását. 
(Elénk helyeslések balfelől. Egy hang a szélsőbalon : Ugy 
lesz itt is !) A nő, a ki tartozik követni férjét, midőn a 
polgári házasságot megkötötte, nem megy el férjének 
lakába, csak akkor, hogy ha egyháza előtt is megkötötte 
a házasságot, csak akkor osztja meg férje hajlékát és 
kenyerét. (Helyeslés balfelől. Felkiáltások jobbfelől : Ugy 
lesz itt is !) 

Itt egész örömmel konstatálta a t. igazságügymi-
niszter ur, hogy Németországban is a polgári házasság 
behozatala óta 91 százaléka a házasulandóknak az egyház 
előtt is megköti a házasságot, sőt hozzátette a miniszter 

ur, hogy igen örvendetes jelenség mutatkozik, mert míg 
előbb 83 százalék kérte ki az egyház áldását, mostan az 91 
százalékra emelkedett. Mit bizonyít ez ? Azt, hogy a hol 
behozták a kötelező polgári házasságot, a nép közfel-
fogása az egyházi házasságról, az egyházi áldásról nem 
tudott lemondani, nem tudott véle szakítani; és a kik nem 
tudnak szakítani, azok a nagy többséget képezik. Alkot-
mányos törvényhozásnak pedig a nagy többség felfogását 
kell elfogadni, nem pedig a kisebbségét. (Élénk helyeslés 
és éljenzés a szélsőbalon. Egy hang jobbfelől. Ez rabu-
lisztika !) 

Elnök (csenget) : Csendet kérek t. ház ! 
TJgron Gábor: Igaz, hogy"; vannak olyanok is, a 

kik megelégednek egyedül a házasság polgári formá-
jával ; ezek a kisebbséget képezik. Alkotmányos elv az 
is, hogy a kisebbség ne legyen elnyomva, azért javaslom 
azt, hogy a polgári házasság egyenrangú legyen az egy-
házi házassággal érvényben. De az állampolgárok kisebb-
ségének házasságára nézve kell állani annak is, ha a több-
ség a kötelező polgári házasság mellett van, azt a ki-
sebbséget sem szabad elnyomnia, mely a házasság vallásos 
megkötésének formája mellett van. (Felkiáltások jobb-
felől: Ki akarja elnyomni?) Ha a tetszés szerinti polgári 
házasság fogadtatik el, akkor az egyház hatalmából nem 
kerülünk az állam hatalmába, hanem a polgárság szabad 
elhatározást nyert abban, a mit eddig nem birt. Nem 
fogja akkor valakire sem az állam, sem az egyház a 
maga felfogását erőszakolni, mert mindenki a maga dol-
gának lesz birája, intézője. Sérelem nem lesz ebben 
senkire, hanem mindenkire nyereség, mert az egyéni sza-
badság jogköre fog szélesbittetni. tágittatni. (Élénk tet-
szés balfelől és helyeslés a szélsőbaloldalon.) Nem lesz 
sérelme az egyháznak, mert a kik az egyház tanait vall-
ják és csak azok érdekelhetik őket, fognak az egyházi 
hatóság elémenni megkötni a házasságot. Nem lesz sérelme 
az államnak, mert a kik az állami formájú házasságot 
fogadják el, azoknak módjukban lesz, hogy a polgári 
hatóság előtt kössék meg a házasságot. Tehát sérelem 
senkin sem lesz elkövetve*) és senkin sem fog a felelős-
ség nyugodni, sem a törvényhozáson, sem a kormányon, 
hanem azon egyénen, a ki maga határozott. 

Azt mondják, egységes jogrendnek kell lenni. De 
ha a között kell választani, egységes jogrend legyen-e, 
vagy szabadság, én a szabadságot választom, (Helyeslések 
a szélsőbaloldalon.) mert a jogreyid csak eszköz, a szabad-
ság a czél.**) De itt még a kérdés sincs igy szembe-
állítva. Hisz senki sem mondja, hogy az állam ne teremt-
sen a házasság jogban egységes rendet és ebben ne maga 
gyakorolja a bíróságot. 

*) Dehogy senkin, az egész kath. egyházon sérelem lesz el-
követve, ha az állam, kivált mint nálunk van, a „bevett", tehát 
minden hitelvére nézve jogvédelemben részesülni jogosult kath. 
egyház alapelveivel szemben az egyéni tetszést a házasságkötésnél 
törvényes privilegiumszerü felszabadításban részesíti. 

**) Ugrón Gábornak, mint embernek alaptévedése. A jog-
rend, az igaz, hogy csak eszköz. De ebből nem következik az, hogy 
a szabadság — a czél. A szabadság alap, melyen a jogrendnek 
megtartásával mint eszközzel törekszünk a czélra, a mely nem 
egyéb, mint az emberi tökéletesség, és annak forrása, az Isten. 
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Csak arról van szó, hogy a polgárok ne kényszerrel 
hajtassanak, hogy állami hatóság előtt kössék meg azt a 
házasságot, melyet századokon át az egyházi hatóság 
előtt kötöttek meg. Azt mondják, ha két formája lesz a 
házasságnak, a formák sokasága megrontja annak tekin-
télyét. 

Az igazságügyi miniszter ur szerint a házasságkötés 
csak szerződés. Én szerződésemet megköthetem a legkü-
lönbözőbb formákban és forumok előtt. Egész vagvonom-
ról intézkedhetem szerződés utján és rám van bízva, hogy 
azt, ki előtt és mily formában kössem meg. A végrende-
letnek, mely egész családi vagyonról intézkedik, a leg-
különbözőbb formái vannak a törvényben és én választ-
hatok közülök szabadon. Ki mondja, hogy a szerződés és 
a végrendelet tekintélyét a formák többsége megrontja? 
— Nem lehet tehát azt sem mondani, hogy ha a házas-
ságkötésnek több formája lesz, azok megrontanák egy-
más tekintélyét. Az egyházi házasságkötés századok óta 
fennáll, s azzal szemben csak az uj forma szorul tekin-
télyre. Ha ez a törvény valóban szükséges, s e szükség-
érzet áthatja a polgárokat, akkor tisztelni fogják a tör-
vényt és a polgári formának is meglesz a maga tekintélye. 
De ha önök azt mondják, hogy a polgári házasságot csak 
kényszer által lehet tekintélyhez juttatni, saját javaslatu-
kat itélik el. Mert hogy számithatna oly javaslat a tör-
vényhozás, a nép többségére, melylyel nem mernek a nép 
elé állani és azt mondani : tetszésetekre bizom, választ-
hattok e között és a régi forma között ! De félnek, hogy 
a plebiscitum az önök javaslatát el fogja itélni s hogy 
ezt az Ítéletet eltakarják, azért fordulnak a kötelező for-
mához. (Élénk tetszés balfelől.) 

De a tetszés szerinti polgári házassággal a jelen 
javaslattal összekötött bonyodalmak legnagyobb része is 
meg van oldva. Az uralkodóház tagjainak házasságára 
nézve nem kell külön javaslatot készíteni, mert e forma 
azt nem érinti. A bizottsági jelentés felsorolja azon elve-
ket, melyek alapján a kormány e külön javaslatot igéri, 
de az még ma sincs beterjesztve, holott a kormánynak 
már be kellett volna váltania igéretét, hogy lássuk képes-e 
annak megfelelni ? És ha a kormány e részben nehéz-
ségbe ütközik, ez is elég ok arra, hogy a végből, hogy 
a nemzet közjogi életében hézagok ne támadjanak, a tet-
szésszerinti forma választassák. 

De hogy vagyunk Ausztriával? Midőn arról volt 
szó, hogy a magyar honpolgárok miként fognak ott há-
zasságot kötni, az igazságügyminiszter ur azt mondta: 
ha ott nem tudják megkötni, jöjjenek haza ! 

Szilágyi D. igazságügy miniszter : Nem mondtam. 
Ugrón Gábor : Mit tesz ez ? Hogy mivel igen kevés 

osztrák él Magyarországban, de igen sok magyar él 
Ausztriában, különösen magában Bécsben : ha azok nem 
elég gazdagok, hogy hazajöjjenek, ott pedig érvényes házas-
ságot nem köthetnek, tartok tőle, hogy legnagyobb részök 
expátriálni fogja magát. (Ugy van! balfelől.) 

Ez a törvényjavaslatnak egyik legnagyobb dicsősége, 
a mely megint a fakultativ forma mellett el van hárítva. 
(Felkiáltások a jobboldalon : Köthet !) 

Itt van Horvátország kérdése. (Halljuk ! Halljuk !) 
Horvátországra nézve az van a javaslatban, hogy a Hor-

vátországban élő magyar állampolgárokra nézve, azon 
jogszabályok érvényesek, melyek a külföldön megkötött 
házasságokra nézve érvényesek. Nem állítom én azt, hogy 
ez a javaslat Horvátországot külföldnek deklarálja, de azt 
állítom, hogy a közfelfogásba becsúszik ez a fogalom és ezen 
fogalom előbb az elméket, azután a sziveket fogja 
meghódítani, és a mi ma csak politikai kényszerűség volt 
a miniszter ur előtt, az Horvátország lakossága előtt po-
litikai dogma fog lenni, (Élénk helyeslések a bal- és 
szélsőbalon.), melyben Horvátország különválasztásának és 
külföldi természetének magyarázatát fogják találni. (Igaz ! 
Ugy van ! a szélsőbalon.) Nem újság ez Magyarország 
közjogi életében. Hiszen Slavoniát éppen törvényhozásunk 
ily apró gondatlanságai, (Igaz ! Ugy van ! a bal- és szél-
sőbalon.), ilyen apró figyelmetlenségei veszítették el. (Igaz ! 
Ugy van ! a bal- és szélsőbalon.) 

Ha a fakultativ forma van behozva, akkor Horvát-
országgal szemben a törvénynek ezen veszedelmes in-
tézkedésére nincs szükség és ha az igazságügyi kormány 
férfiai eltudták kerülni a magyar büntető törvénykönyv 
meghozatalánál, hogy benfoglaltassék az az elv, a melyet 
most beakarnak foglalni, ez is indító ok arra, hogy a 
kötelező formától eltekintve a tetszés szerinti polgári 
házasság alapjára álljunk, hogy ezen rés, ezen homokszem 
éke Magyarország integritásába be ne csuszszék, mert kis 
rések repesztik meg a nagy sziklát is. Előbb egy haj-
szálnyi repedés támad a felszínen, abba a levelek pora 
rakodik le, a levelek porába egy kis növény életének 
gyökérszálait bocsátja le és a szikla mind mélyebben és 
mélyebben nyilik szét és szétválásával, legördülésével 
pusztításokat okoz. Ilyen az államok élete is, midőn kis 
nyílásokat engedünk egy állam integritásának sziklata-
lajában, (Élénk tetszés a bal- és szélsőbaloldalön.) a mely-
ből azután a szétbomlás támad. (Élénk tetszés és taps a 
bal- és szélsőbaloldalon.) 

A nemzetiségi kérdés szintén belejátszik ebbe a 
törvényjavaslatba és én azt állitom, hogy a ki nemzeti-
ségekkel szemben helyesen akar eljárni, csak a szabadság 
formáját választhatja a házasságra nézve. Azért kell ezt 
választani, mert mi a nemzetiségeknek nem engedhetünk 
túlnyomó befolyást az állami élet nyilvánulásaiba, tehát 
meg kell, hogy hagyjuk nekik az önkormányzati, társa-
dalmi és vallási életet. Hogy ha ezekben nem találnak 
kellő szabadságra, kellő mozgásra, akkor őket az ország-
hoz semmi sem fogja kötni. A múltban kötötte őket 
Magyarország szabadsága; remélem, hogy a jövőben is a nem-
zetiségeket legszilárdabban akkor csatoljuk Magyarország 
talajához, ha nekik kellő szabadságot nyujtunk, szabad-
ságot nyujtunk az önkormányzati, társadalmi és vallási 
életben. (Helyeslések a bal- és szélsőbalon.) 

Az állami egységérvét használják fel, mintha Ma-
gyarország állami egységén a csorbát a házasság meg-
kötésének formája alkotta volna meg. A csorbát Magyar-
ország állami egységében az alkotja, hogy van egy 
birodalmi egység, a melyet a monarchia neve alá rejte-
nek, melynek hadserege van a közös hadseregben, mely-
nek diplomácziája van, melynek czimere van a kétfejű 
sasban, lobogója, fekete-sárgában, ez a birodalmi egység, 
mely határt szab a magyar törvényhozás souverainitásá-
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nak abban, bogy az anyagi és politikai élet igen sok 
tényére és elhatározására nézve akkor engedi jogerőre 
emelkedni, a midőn Ausztria törvényhozásának akarata 
is ahhoz hozzájárult. (Elénk helyeslés a baloldalon.) Ez 
az, a mi az állami egységet csorbává teszi, nem pedig a 
házasság kötésének formája. (Ugy van ! Ugy van ! balfe-
lől és a középen.) 

A politikai életnek ezen a terén tessék a t. kormány-
nak hadjáratot inditani, nem pedig a házasság kötelező 
formájának homokját felmarkolni és azt a nemzet szeme 
közé szórni a nemzeti egységnek hangoztatása mellett. 
(Elénk éljenzés balfelől és a középen.) 

Azt mondják — éppen a t. miniszterelnök ur hivat-
kozott rá, hogy a kötelező polgári házassági formát azért 
választotta a kormány, mert a katholikus egyház illeté-
tékes tényezőitől vagy tényezőjétől azt az értesülést vette, 
hogy a katholikus egyházra nézve kevésbé sérelmes a 
kötelező forma, mint a polgári házasságnak bármely más 
formája. 

Először is, t. ház, a kérdés nem igy áll. Most rám 
nézve nem az az irányadó, bár katholikus vagyok, hogy 
mit mondanak a katholikus főpapok,*) vagy nem tudom 
kik, a kiket illetékes tényezőknek neveznek, hanem az a 
kérdés, mi felel meg az én politikai hitvallásomnak és 
meggyőződésemnek, (Igaz ! Ugy van ! balfelől.) Mire való 
azon felfogás mellett a kötelező polgári házasság formája ? 
— Csak arra jó, hogy kényszerrel eltakarják a vallásta-
lanok számát, azokat, a kiket az egyház vallástalanok-
nak tart, mert polgári módon kötik meg a maguk há-
zasságát. (Vége köv.) 

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

terjesztésére a győri székes káptalannál dr Szely Lajos 
székesegyházi íőesperesnek a szt. Adalbertről nevezett 
győrhegyi prépostságra, Holdházy János czimzetes püs-
pök, soproni főesperesnek a székesegyházi főesperességre, 
Mohi Antal mosonyi főesperesnek a soproni főesperes-
ségre, Beidl Alajos locsmándi főesperesnek a mosonyi 
főesperességre, Tóth István rábaközi főesperesnek a locs-
mándi főesperességre, dr Surányi János komáromi főes-
peresnek a rábaközi főesperességre, Mladoniczky Ignácz 
pápai főesperesnek a komáromi főesperességre, Schlegel 
Péter iskolás kanonoknak a pápai főesper sségre való 
fokozatos előléptetését jóváhagyom és az ennek folytán 
megüresedő utolsó vagyis iskolás kanonokságot Kutrovácz 
Ernő kismartonkerületi alesperesnek és szárazvámi plébá-
nosnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1894. évi február hó 23-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k 

Gróf Csáky Albin, s. k. 

*) Ugrón Gábornak, mint katholikusnak alaptévedése. Min-
den katholikusnak a házasság vallási természetére nézve az ő egyéni 
meggyőződése Isten rendeletéből köteles a főpapok, vagyis a tanító 
egyház tanitásáboz igazodni, köteles a szerint irányulni. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miuiszterem elő-
terjesztésére Hemmen Ferencz, csanádi székesegyházi 
ifjabb mester-kanonoknak a Boldogságos szűz Máriáról 
nevezett nagyváradvári préposti czimet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1894. évi február hó 17-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gróf Csáky Albin, s. k. 
III. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterein 

előterjesztésére az esztergomi székes főkáptalanban Su-
jánszky Antal czimz. püspök és olvasókanonoknak a nagy-
prépostságra, dr Bálás thy Pál felszentelt püspök és éneklő 
kanonoknak az éneklő kanonokságra, Boltizár József fel-
szentelt püspöknek, szt. Györgyről nevezett esztergom-
mezei prépostnak és székesegyházi főesperesnek az 
őrkanonokságra, dr Blümelhuber Ferencz prépost kano-
noknak és nógrádi főesperesnek a szent Györgyről neve-
zett esztergommezei prépostságra s a vele egyesitett 
kanonokságra, illetőleg székesegyházi főesperességre és 
Lukács László első mesterkanonoknak a nógrádi főespe-
rességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az en-
nek folytán megüresedő utolsó kanonokságot hetyei 
Hetyey Sámuel hgprimási irodaigazgatónak adományozom 
s végre Turcsányi Mátyás komjáthi plébánost az eszter-
gomi székes főkáptalan tiszteletbeli kanonokjává kine-
vezem 

Kelt Bécsben, 1894. évi február hó 13-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII . Leo pápa Peru és Ecuador államok közt 

nagylelkű inicziativájával és közbenjárásával békét létesí-
tett. Rex pacificus ! 

— A budapesti Jézus sz. Szive templomának orgo-
nája Dangl Antal fia műhelyében készült a nagyváradi 
biboros-püspök bőkezűségéből, ki azt kizárólag a saját-
jából készíttette 9000 frton, Az uj orgona főnevezetes-
sége az, hogy egészen új rendszer szerint készült, a 
mennyiben a pneumatikus csőrendszert alkalmazták, mely 
Weigle Károly'stuttgarti orgonaépitő találmánya. Az orgona 
korpusa a VIII. századbeli román-gót átmeneti stilben 
van tartva s Kauzer József műépítész terve szerint a 
legjobb minőségű tölgyfából készült. Az uj orgonát 
Kersch Ferencz. a nagyváradi székesegyház regens-chorija 
mint szakértő megvizsgálta és a jezsuita-rendház főnö-
kének okmány kíséretében átadta. A fölszentelésről, 
miután azt a nagylelkű ajándékozó gyengélkedése miatt 
személyesen nem végezheti, a házfőnök gondoskodik. 

— A Szent-István-Társulat Tudományos és Iro-
dalmi Osztálya 1894-ik évi márczius hó 14-én délután 
47a órakor osztály-gyűlést tart, melyre az Osztály tagjait 
az alelnökség nevében tisztelettel meghívja Hummer 
Nándor társulati titkár. Tárgysorozat: 1. Folyó ügyek. 
2. Felolvasások : Dr Gieszwein Sándor. Az uráli nyelvek 
demostrativ gyökerei. Dr Karácson Imre. Két török 
diplomata Magyarországról a XVIII. században. 

— Dumas Sándor mgr Perraud autuni püspök egy 
szentbeszédének, a mely a rabszolgaságról szólt, hatása 
alatt beiratkozott a rabszolgaság-ellenes társaság tagjai 
közé. XIII. Leo pápa hatása, ime, hol és miben nem üti 
fel fejét?! 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (PapnÖ7elde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Hitoktatásunk hiányai és következményei. — A káptalanokról, kanonokokról, t. kanono-
kokról s a t . kanonokság aspiránsairól pápai leczke és rendelet. — Ugrón Gábor beszéde a képviselőház márcz. 7-iki ülésében. — 
Egyházi Tudósítások : R ó m a : Vallás és anarchia. — P á r i s : XIII. Leo állam ós egyház közt való béke-politikájának legújabb fényes 

diadala a franczia nemzet körében. — Irodalom. — Vegyesek. 

Hitoktatásunk hiányai és következményei. 
Meg vagyok győződve, hogy ,Hittanárokat 

a gymnáziumokba' feliratú czikkeket,*) ebbeli 
siralmas állapotainkat csak némileg ismerő, 
mint a baj gyökereire tapintó intelmet, bizo-
nyára érdeklődéssel olvasta, s elismeréssel adóz 
a tudós irónak, mert volt bátorsága az igazsá-
got egy irányban kendőzetlenül kimondani. De 
én még tovább megyek, bebizonyítandó azt, 
hogy tekintve azon valóban megdöbbentő tájé-
kozatlanságot s eszmezavart, mely a mindennapi 
tapasztalás szerint államférfiaink, parlamenti 
szónokaink és közéletünk vezéralakjainak vallás-
erkölcsi látóköre fölött borong: — minden erre 
hivatottnak szent kötelessége ezen az elemi csa-
pásoknál is egyházunkra és hazánkra vésztho-
zóbb bajnak a gyökereit nemcsak egy, hanem 
minden irányban feltárni. Mert csakis a betegség 
összes okainak felismerése után lehet azt gyö-
keresen orvosolni. 

Közéletünk vezérférfiainak javarésze telje-
sen tájékozatlan hit- s erkölcstanok dolgában. 
Mitöbb hiányzanak náluk azon legelemibb elő-
ismeretek is, melyek nélkül a kapaczitácziót 
meg sem lehet kisérleni, mert áthidalhatatlan 
ür tátong közöttünk. 

Ez manap egyetemes, kivétel nélküli jelen-
ség. Ezt a leghangzatosabban bizonyítják a jelen 
egyházpolitikai, jelesen a házasságjogi vitában 
mondott és mondandó beszédek, még pedig azon 

*) L. Religio f. é. 15. és 16. s-ámait. 

szónokokéi is, kik az egyház tanai s intézmé-
nyei iránt őszinte jóakarattal viseltetnek pl. 
Apponyi Albert, Szapáry Gyula és mások. De 
még azon szónokok is, kiknek annyi hit s er-
kölcstani ismereteik vannak, hogy beszédjeik a 
hitelvekbe nem ütköznek, vájjon állanak-e ezek 
a tudás azon magas színvonalán, mely bebizo-
nyítani képes azt, hogy a ker. hit- és jogelvek, 
melyek a házasságjogi vitában a válaszfalat ké-
pezik, egyszersmind az ész és lelkiismeret elvei, 
a természeti ethika megmásíthatatlan törvényei, 
és mint ilyenek minden emberre kötelezők, mi-
lyen pl. a teljesen jogérvényü elhált házasság 
felbonthatatlansága, melynek alapján egyesegye-
dül képzelhető egységes házasságjog. S a kinek 
ez még nem volna elég, azt felhívom a márcz. 
i-iki nagygyűlés szabadelvű és jó katholikusok-
nak szónoklataira. 

Ezen egyetemes bajnak kell, hogy egyete-
mes okai is legyenek. 

Annak első csirái már ott fakadnak a csa-
ládi nevelésben, mely daczára annak, hogy a 
leány- s igy az anyanevelés nagyrészt főpapjaink 
által alapított apácza-intézetekben foganatosit-
tatik, ama hivatkozásnak : Adjatok ker. anyákat, 
és kereszténynyé teszem a társadalmat, legalább 
a politikai élet nyilvánulásaiban, hol pedig ma-
nap az egész társadalmi élet krystálizálódik, — 
eddigelé még semmi nyoma. 

Az elemi iskoláztatás természeténél a ké-
sőbb szerzendő ismeretek elemeire szorítkozván 
— az ifjút valláserkölcsi neveltsége tekinteté-
ben körülbelül ugy adja át a középiskolába, a 
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hogyan ő vette át a szülői házból, nagyobb 
részében a jóra, igazra, nemesre kész anyagot. 

Eddig tehát még nem volna baj. — Követ-
kezik a középiskoláztatás. I t t már gondoskodott a 
raczionálista és naturálista világnézlet által in-
spirált tanrendszer, hogy a hit- s erkölcstan szá-
mára legkevesebb és lehetőleg a legutolsó órák 
jussanak. Ezzel nemcsak azok tekintélye süly ed 
a tanulók szemében, de mivel nem kell azokat 
gyakorolniok, sem tanáraiknál azok gyakorlását 
nem látják — hacsak éppen azoknak ellenkező-
jét nem tani t ják és cselekszik, — nagyon ter-
mészetes, hogy azok gyakorlati becsét sem ké-
pesek felfogni. Ha még ehhez a tudós czikkiró 
által az élet után hiven szinezett rossz hittaná-
rokra van biz va a hitoktatás, könnyű belátni, 
hogy ez nem lehet egyéb, mint nevetséges ko-
média. 

De ezt a vádat átalánositani nem lehet, 
anélkül, hogy hazai klérusunk egy egész osztá-
lyának jó hírnevét meg ne bélyegezzük. — Van 
tehát jelzett bajnak egy más oka is. S ez a baj, 
tüneteit tekintve, csakhamar egész egyetemessé-
gében jelenkezik a vizsgáló szemei előtt. 

Ezen ok a hitoktatás jelenlegi módszerében 
rejlik, mely nem áll a mai tudományosság színvo-
nalán, nem felel meg a mai szellemvilág magasabb 
aspiráczióinak, vagy mint mondani szokás, az em-
berek ideáljainak. (Vége köv.) 

A káptalanokról, kanonokokról, t. kanono-
kokról s a t . kanonokság aspiránsairól pápai 

leczke és rendelet. 

LEO PP. XIII. 
AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

Illud est proprium humariarum institutionum et 
legum, ut nihil in eis sit tam bonum atque utile, quod 
vei consuetudo non mutet, vei tempóra non invertant, vei 
mores non corrumpant. Sic in militanti Ecclesia Dei, in 
qua cum absoluta ас perpetua immutabilitate doctrinae 
varietas disciplinae coniungitur, non raro evenit ut, quae 
olim iure meritoque in honore et in pretio habebantur, 
aliquando obsolescant, et quae bona in instituto erant, ea 
labens aetas faciat détériora. Sub prima Ecclesiae exor-
dia, cum sensus Christi in hominum mente arctius insi-
debat, Episcopos, quibus summa rerum gerendarum com-
missa erat, delectos Sacerdotes sibi socios addidisse 
memoriae traditum est, quorum consilio et ministerio in 
gravioribus Ecclesiae negotiis uterentur Hi Sacerdotes, 
Assessores et quasi Episcopi Senatus, Canonici dicti sunt, 
ex eo quia in observandis regulis Ecclesiasticis cautiores 

et diligentiores erant ceteris, et eam vitam vivebant, ut 
mensuram nominis implerent. Quamobrem pro certo ha-
bendum est ad conservandam Ecclesiasticam disciplinam, 
Canonicorum dignitates ab initio fuisse constitutes ita, ut 
qui eas obtineret, id haberet oneris, ut opera et officiis 
adiuvaret Episcopum, et in iis quae pertinent ad cultum 
et ad mores, sese tamquam exemplar clericis inferioribus 
impertiret. At temporibus nostris nonnulli sunt, qui pri-
stinae institutionis immemores, Canonicorum collegia tam-
quam honoratorum ordines esse autumant, in quibus nul-
lum onus, sed dignitatis tantum et honoris tituli inhae-
reant. Ex quo fit ut, cum humanuni sit onus defugere, 
honores et dignitates appetere, non parvus sit numerus 
eorum, qui studeant, saltem honoris causa, inter Canoni-
cos cooptari. Multae quidem ac plenae querelarum datae 
sunt ad nos litterae ab Episcopis, qui aegre ferunt ho-
noribus et dignitatibus inhiare eos, qui sacerdotio aucti, 
deberent „aemulari charismata meliora, terrena despicere, 
„et nonnisi in Cruce Domini Nostri Iesu Christi gloriari." 
Sacerdotes autem huiusmodi, plerique iuniores, qui parum 
vel nihil in Ecclesiae bonum contulerunt, tamquam tiro-
nes gloriosi veteranorum insignia atque ornamenta vir-
îutis praemia appetentes, externos circumeunt Antistites, 
ut ab iis honoris insignia titulosque, a suis negatos, ex-
torqueant. Nos, qui dignitatis insignibus eos potissimum 
honestandos cenSuimus Sacrorum administros, qui pietatis 
et doctrinae laudibus ceteros antecellunt, deque re Chri-
stiana egregie sunt meriti, hanc super rem admonitiones 
Apostolicas atque intructiones, nominatim die decimo 
sexto mensis Septembris anno MDCCCLXXXIV per Sa-
cram Congregationem Tridentini Concilii interpretem ac 
vindicem dedimus. Quum vero hisce diebus complures 
Sacrorum Antistites gravius conquesti sint eiusmodi ho-
nores, qui merentibus praemio, ceteris incitamento virtu-
tis esse debent, non raro ipsis Ordinariis insciis, atque 
interdum haud dignioribus conferri ; Nos, quo in posterum 
quilibet in tali re abusus auferatur, rogata Sacrorum 
Rituum Congregationis sententia, suprema Auctoritate 
Nostra statuimus, decrevimus: I. Episcopus, seu Ordina-
rius, ecclesiasticum quempiam virum alienae dioeceseos 
Canonicum ad honorem nominaturus, praeter Capituli sui 
consensum, Ordinarii, cui nominandus subiicitur, notitiam 
et votum obtineat, eumdemque Ordinarium insignia edo-
ceat ac privilégia, quorum usus nominando tribueretur. 
II. Canonici ad honorem extra dioecesim in qua nominati 
sunt, degentes, numero sint tertia parte minores cunctis 
Canonicis a Pontificiis Constitutionibus respectivae Basili-
cae, sive Ecclesiae Metropolitanae, aut Cathedrali, vel 
Collegiatae adsignatis. III. Canonici ad honorem alicuius 
minoris Basilicae, vel Ecclesiae Collegiatae almae Urbis 
nominati, privilegiis et insignibus uti possunt tantum 
intra respectivae Basilicae vel Collegiatae, eiusque Filia-
lium Ecclesiarum ambitum, ubi Canonici de numero iis-
dem fruuntur. Qui vero alicuius Metropolitanae, vel Ca-
thedralis, aut Collegiatae Ecclesiae, seu Basilicae minoris 
extra Urbem Canonici sunt ad honorem, privilegiis et in-
signibus tantum utantur in Dioecesi ubi nominati sunt, 
nullo modo extra illius territórium. IV. Haec omnia ser-
ventur quoque a Canonicis ad honorem usque ad hanc 
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diem nominatis. Ita volumus, edicimus, decernentes has 
litteras Nostras firmas sartasque, uti sunt, ita in poste-
rum permanere : irritum vero et inane futurum decernen-
tes si quid super his a quoquam contigerit attentari : non 
obstantibus Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis 
de iure quaesito non tollendo, et quibusvis specialibus vel 
generalibus Apostolicis Constitutionibus ac Privilegiis, 
gratiis et indultis, etiam confirmatione Apostolica, vel 
quavis alia firmitate roboratis, et Litteris Apostolicis sub 
quibuscumque tenoribus ac formis, et cum quibusvis clau-
sulis et decretis quibusvis Capitulis, Collegiis ac etiam 
peculiaribus personis quacumque ecclesiastica dignitate 
pollentibus, quocumque tempore etiam per Nos concessis, 
nec non quibusvis consuetudinibus, etiam immemorabili-
bus, latissime et plenissime, ac specialiter et expresse de 
Apostolicae potestatis plenitudine derogando, ac deroga-
tum еэзе volumus, ceterisque in contrarium quomodolibet 
facientibus quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Pisca-
toris die XXIX Ianuarii MDCCCXCIV. Pontificatus Nostri 
Anno Decimosexto. 

M. Card. RAMPOLLA. 

Ugrón Gábor beszéde 
a képviselőház mûres. 7-iki ülésében. 

(Vége). 

De kit lehet ezzel megcsalni ? A mindenttudó Istent 
nem, a papokat nem, a világot talán. 

De azért senki sem lesz jobbá, hogy ha a kötelező 
forma eltakarja a vallástalanságot, sőt én helyesnek tar-
tom azt, hogy a köz- és magánéletben minden cseleke-
detben át legyen véve az, hogy senki a felelősséget el 
ne kerülje, hogy az elől ki ne bujhassék s hogy hite és 
meggyőződése mellett megálljon. Ezt a felelősséget kerü-
lik el s háritják el a polgári házasság kötelező formájá-
nak behozatalával. Ez nem tartozik a polgárok nevelésé-
hez, ezzel a polgárok jobbak nem lesznek. 

De én nem megyek el soha politikai ellenfeleimhez 
tanácsot sem kérni, ugy a mint a t. kormány tette ; és 
ha a katholikus egyház illetékes tényezői azt mondják, 
hogy a kötelező polgári házasság legkevésbé sérelmes az 
egyházra nézve, bennem mindjárt az a gondolat ébred 
fel, hogy — tekintettel arra, hogy a kötelező forma sok-
kal több nehézséggel jár és rendkívüli sok komplikácziót 
idézhet elő és mélyebben belenyúl a nép lelkiismeretébe, 
mint a fakultativ polgári házasság, — ezért tanácsolták 
a kötelező polgári házasságot a kormánynak, hogy azt a 
nehézségek ezen útjára tereljék. (Élénk helyeslés és de-
rültség balfelől és középen.) 

De a kötelező polgári házasságnak meg van a tör-
ténete Németországban. Mit látunk o t t? A májusi törvé-
nyek alapján a hatalmas Bismarck — nem Szilágyi Dezső 
és Wekerle Sándor — egész diadallal vivta a kultur-
harezot mindaddig, a mig a kötelező polgári házasságot 
be nem hozták. Miért? Mert a májusi törvények értel-
mében a nem engedelmeskedő katholikus lelkészeket hi-
vatalukból elmozditották, hivatalos teendőiktől eltiltották ; 

a pap nem végezhette hivatalos teendőit, a nép meg volt 
fosztva lelkipásztorától. 

De a nép nem a kormányra, hanem a papra volt 
haragos, a ki nem engedelmeskedett a törvénynek és 
lehetővé tette, hogy zavarok következzenek be az egyház 
igazgatásában. A papok hirdették, hogy az állam és az 
állami törvények megtámadják a katholikus vallást, de a 
nép £nnek hitelt nem adott mindaddig, inig a kötelező 
polgári házasság be nem hozatott. Midőn a kötelező pol-
gári házasság behozatott, a nép látta, hogy a régi szer-
tartások mellett való házasság megköttetése el van tiltva 
és hogy csak azután mehet a maga illetékes lelkészéhez, 
hogy megkösse házasságát, ha előbb a szokatlan állami 
hatóság előtt megjelent, és azt mondották ; igazuk volt a 
papoknak, mert az állam a vallást megtámadta, és attól 
a naptól fogva fanatikus hivei voltak a katholikus klérus-
nak és megalakult a czentrum-párt ; nem Szilágyi Dezső, 
nem Wekerle Sándor, hanem a hatalmas Bismarck kény-
telen volt Canossába menni és a küzdelmet feladni, me-
lyet a katholikus egyház ellen folytatott. (Zajos helyeslés 
és tetszés balfelől és a középen. Halljuk ! Halljuk !) 

A polgári házasság kötelező formája nem ad a pol-
gároknak jogot ; miként is adhatna, midőn a szabadaka-
ratnak, a szabad elhatározásnak semmi tért sem hagy 
fenn. Nem szaporítja a polgárok szabadságát, nem teszi 
az ő erkölcseiket nemesebbekké, nem csiszolja le gonosz 
indulataikat. Még azok is, a kik helyeselték a kötelező 
polgári házasságot, csak azt állították, hogy a kötelező 
polgári házasság nem teszi az embereket rosszabbakká. 
— Már pedig a törvényhozásnak nem az a felada, hogy 
oly törvényeket hozzon, melyek az embereket nem teszik 
rosszabbakká, hanem oly törvényeket kell alkotnia, me-
lyek az embereket jobbakká, nemesebben gondolkozókká 
teszik, rossz indulataikból kivetkőztetik. (Ugy van ! Ugy 
van ! Tetszés a szélsőbaloldalon.) 

Tekintsük azt, t. ház, hogy a házasság eddigi meg-
kötésénél mi volt a lényeges ? A felek megkötötték a 
házasságot az Isten tanuiul és segítségül hívása mellett 
egyházi szertartásokkal. Három elem van benne : az Isten, 
a vallási szertartás és a házasság. Ha már mostan a népnek 
egyszerre azt a tant fogják hirdetni: hogy ezután a há-
zasság eddigi megkötésének formája nem létezőnek, 
érvénytelennek, semmisnek tekintetik ; hanem egy u j for-
máját adjuk neked a házasságkötésnek, melyben nincs 
hivatkozás az Istenre, nincs vallási szertartás, csak egye-
dül a házasság eleme van meg benne, mit fog az a nép 
gondolni ? Azt fogja gondolni, hogy vagy a vallás vesz-
tette el a maga tekintélyét, értékét, és már a vallás 
tekintélyét az állam törvényei is kiküszöbölendőnek, mel-
lőzendőnek tartják, (Zajos helyeslés a szélsőbalon.) vagy 
azt fogja gondolni, hogy a házasság természete változott 
meg és lett egyszerű szerződéssé, melynek nincs erkölcsi 
tartalma, a mely házasságot eddig vallási szertartások 
által kellett erkölcsileg megszilárdítani. (Ugy van ! Ugy 
van ! a szélsőbalon.) 

T. képviselőház ! Én is szükségesnek tartom a nép 
számára a vallást, de szükségesnek tartom a magam szá-
mára is. Nem egyszer, ha a kételynek órái elérkeztek az 
én elmémre — mert minden embernek keresztül kell ezen 
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esnie, a ki gondolkodik — és midőn a kétely kínzott és 
gyötört, nagyon szerencsétlennek éreztem magamat, és 
üresnek keblemet, és minden tevékenységnél lehangoltnak 
éreztem magamat. De ha elmultak a kétely órái : vissza-
tért a hit és vallás elveinek világossága az én elmémre ; 
ugy éreztem magam, mintha egy nagy betegségből láb-
badozás nélkül felgyógyultam volna. Pedig nekem volt 
még némi filozófiám, melyet a vallás helyébe tehettem. 
De önök megrendítik a nép vallásos érzületét, a nélkül, 
hogy filozófiát tudnának annak a népnek adni. A nép 
vallásos élete igen keskeny alapra van felépitva, hogyha 
azon a keskeny alapon azt az épületet megérintik, 
az nagyon könnyen összeomlik. S veszélyes pilla-
nat ez most, oly törvényjavaslatokat tenni le a ház asz-
talára. melyekkel az egyházak vallásának tekintélyét 
megrendíteni kívánjuk a nélkül, hogy az állam tekinté-
lyét helyébe állithatnók. (Tetszés balfelől.) Mert az állam 
a vallástalanság ellen nem bír fegyverrel, csak az egyház 
bír azon fegyverekkel, melyek a vallástalanság ellen har-
czolnak, s nem szabad az egyház fegyvereit elvenni, hogy 
küzdhessen a vallástalanság ellen, midőn azon fegyverek, 
ha elvétetnek, ugy sem fognak soha az állam tulajdonába 
átmenni. (Tetszés a bal- és szélsőbalon.) Nem erre való 
idő van most, midőn a szocziálizmus az egész Alföldet és 
Magyarország városait meghódítani kezdi ; (Zajos helyes-
lés a baloldalon és középen.) midőn a szocziálizmus, mely 
a jelenlegi társadalmi rendet össze akarja törni, annak 
alapját, a családi életet s az ebben élő vallásosságot ro-
hanja meg. A házasság ellen küzd a szocziálizmus azért, 
hogy a társadalmat megsemmisíthesse, s akkor önök a 
házasságot magát a vallási szertartások által nyújtott 
erkölcsi fenségéből ki akarják vetkőztetni, hogy a szo-
cziálizmusnak segítségére és szolgálatára legyenek. (Élénk 
helyeslés balon és a középen.) 

A nép, t. ház, nem bír a dogmák magaslatára fel-
emelkedni ; a nép csak a szertartásokat ismeri, a nép a 
szertartásokban tart ja magát a vallást, és ha a nép a 
szertartásoktól látja magát megfosztva, vagy azokban 
látja magát akadályozva, akkor az a nép vagy vallás-
talanná, vagy pedig fanatikussá válik, mert a vallást ül-
dözöttnek találja. (Elénk tetszés balfelől és a középen.) 

Én, midőn a polgári házasságnak tetszés szerinti 
formája mellett vagyok, ismerem Magyarországnak tör-
vényeit és ismerem bennök az 1791 ; XXVI. t.-cz. 3. §-át, 
mely azt mondja a protestánsokra nézve : saját vallásuk-
kal ellenkező tettekre semmi szin alatt ne kényszeríttes-
senek. S ha a katholikus egyháznak vallása, mint az 
egyházi férfiak tanítják, azt tartalmazza, hogy a házasság 
szentség és csak az egyház előtt köthető meg, — ha ez 
a vallásnak tanítása az egész világra, akkor nem lehet a 
katholikus polgárokat már az egyenlőség és viszonosság-
nál fogva kényszeríteni (Zajos helyeslés, éljenzés és taps 
a balon és a középen.), hogy vallásukkal ellenkező csele-
kedeteket hajtsanak végre. 

De, t. ház, a fakultativ polgári házasság formája 
íuellett, miután a felelősség a házasulandókat terheli, 
akik szabadon hozzák meg a maguk elhatározását, nincs 
a kulturharczra kilátás. Ellenben ki mer ma felelősséget 
vállalni arra nézve, hogy ha ez a kötelező polgári há-

zasság a jelen törvényjavaslat szerint megalkottatik, nem 
fog-e Magyarország egy kulturharcz színhelyévé tétetni? 
(Ugy van ! Ugy van ! balfelől és a középen. Ellenmondás 
jobbfelől.) S akkor az egyház tanításával, mely egyedül 
az egyház előtt kötött házasságot ismeri el érvényesnek, 
a melyet én a felekezeti türelmetlenség tanának fogadok 
el, szemben fog állani az állam törvénye, mely egyedül 
a polgári hatóság előtt kötött házasságot ismeri el tör-
vényesnek, és szembe fogja állítani az állami türelmet-
lenség tanát. Az egyházi és az állami türelmetlenség 
elvei fogDak ebben a harczban küzdeni, s akkor ugy fog 
kinézni ez a szegény magyar nemzet, mint Zohák király, 
a kiről a perzsa mese mondja, hogy Zohák király egy 
gyenge pillanatában megengedte az ördögnek, hogy meg-
csókolja vállait, és két vállán két sötét kigyó támadt, 
mely éhségének egész mohóságával agyát akarta meg-
emészteni. És Zohák kétségbeesésében körmeivel tépte 
szét a két sötét kigyót és iszonyú fájdalmakat érzett, 
mert a két kigyó saját testének, vérkeringésének részévé 
vált. így lesz Magyarország is. A felekezeti és állami 
türelmetlenség harcza mellett a nemzet fog szenvedni, 
iszonyú fájdalmakkal, mert saját testéből támadt két sötét 
kigyó fog küzdeni egymás és a szabadság ellen. (Zajos 
tetszés balfelől és a középen.) 

Azt mondja erre a t. miniszter ur, — mert látom 
mosolygó ajkait, — hogy hiszen meg van engedve, hogy 
a polgári házasság megkötése után a házasuló felek meg-
kössék az egyházi házasságot is. Ez igaz, de a türelmet-
lenség, a sérelem abban van, hogy oly cselekedet elkö-
vetésére kényszeritik a katholikusokat, mely vallásuk ta-
naival ellenkezik, ép ugy mint a protestáns katonánál, 
hogy térdepeljen, mikor imára vezénylik. (Zajos helyes-
lés és tetszés a bal- és szélsőbaloldalon.) 

Egy példa jobban felvilágosit. A kereszténység első 
századaiban a keresztényeknek nem azt rendelte el a 
római hatalom, hogy tagadják meg istenöket, hanem azt, 
hogy áldozzanak a római állam isteneinek. A keresz-
tények megtagadták az áldozatot. A prokonzulok, a tábor-
nokok, a juris consultusok csodálkoztak azokon az egy-
szerű, tudatlan embereken, hogy ők nem akarnak áldozni 
az állam isteneinek, mikor azok oly sokan vannak, és 
hogy oly hiven ragaszkodnak Istenükhöz, a mely csak 
egyedül van. De a keresztények megtagadták makacsul 
az áldozást az állam isteneinek, a mely állam istenei közt 
egyik volt maga a császár is és azért őket lázadóknak 
jelentették ki, mert a császárnak, az állami mindenható-
ság személyesitőjének sem akartak áldozni. A prokonzulok 
elítélték a keresztényeket a czirkusz porondjára, hogy a 
vadállatok, által szétszaggattassanak, és a tömeg, ezren 
meg százezeren, „ave Caesar"-t kiáltva tapsolt, és tapsolt 
a vadállatoknak és nem a hősöknek, mert a hősök nem 
öltek, csak meghaltak és haláluk által diadalmaskodtak. 
(Zajos tetszés és taps a bal- és szélső baloldalon.) 

Én sem fogok (Hall juk! Halljuk!) az állami min-
denhatóság isteneinek áldozni, (Zajos tetszés és éljenzés a 
bal- és szélső baloldalon.) mert Magyarországnak egész 
története azt bizonyítja, hogy a fejedelmi, az állami min-
denhatóság ellen küzdve, védelmezte meg szabadságát és 
önkormányzatát ; (Élénk helyeslés és tetszés a szélső-
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balon.) nem fogok az állami mindenhatóság isteneinek 
áldozni, — mert őseink is az ellen küzdve tartották meg 
szabadságban e hazát, (Elénk tetszés a bal- és szélsőbal-
oldalon.) Bethlennek, Bocskainak, Rákóczynak és 48-nak 
zászlóira e szó volt felirva: szabadság, nem pedig az, 
hogy szabadelvüség ; (Zajos tetszés a szélsőbalon.) »sza-
badság itt hordozták körül véres zászlóidat", mondja a 
költő, nem pedig azt, hogy : szabadelvüség, mert más a 
szabadság és más a szabadelvüség. A szabadságban benne 
van a szabadelvüség, de a szabadelvüségben nincs benne 
a szabadság. (Zajos helyeslés, tetszés, éljenzés és taps a 
szélsőbaloldalon, a baloldalon és a középen.) 

II. József császár kormánya szabadelvű volt és Ma-
gyarország alkotmányát, törvényei rendjét, közszabad-
ságát romokba akarta dönteni, és azokra kitűzni azt a 
lobogót, a mélyre ez volt irva : szabadelvüség. (Tetszés 
balfelől.) 

Robespierre, a konvent szabadelvű volt ; nem a sza-
badság uralkodott Francziaországban akkor, hanem a 
rémület és a bakó. (Igaz ! Ugy van ! élénk tetszés bal-
felől.) 

I . Napoleon kormánya szabadelvű volt, de nem volt 
szabadság akkor Francziaországban, mert nem a polgá-
roknak akarata, hanem a császár parancsolata volt a tör-
vény. (Igaz ! Ugy van ! Tetszés balfelől.) 

Es ezen császár dicsőségének vérszomjában egész 
Európában felszínét behintette nagy nemzetének csontjai-
val. (Tetszés balfelől.) A második császárság, III. Napo-
leon kormánya szabadelvű volt, de a szédelgés, a korrup-
czió (Zajos tetszés balfelől) a franczia nemzetet katasz-
trófához vezette és ezáltal jut tat ta a szabadsághoz. 
(Hosszas, zajos tetszés balfelől.) 

Mi a kormány törvényjavaslatának természete ? Az 
állam mindenható hatalmát be akarja vinni a társadalom 
alapjába, a családba, a házasság által, hogy onnan aztán 
belevigye az állami mindenhatóságát a községekbe, a 
városokba s a törvényhatóságokba a közigazgatások által. 
En azt tanultam és azt láttam hazám történetéből, hogy 
egy okos nemzet minden kincsét, minden fegyvereit nem 
rakja le egy várba, hanem szétosztja kincseit és fegyve-
reit minden erősségében, hogy ha az a vár, az állami-
ságnak csonka vára, idegen kézre kerül is, a többi várai-
ban tartott kiocsei és fegyverei segítségével visszahódít-
hassa azt. (Élénk tetszés és éljenzés balfelől.) 

Az állami mindenhatóság az emberiségnek sok fáj-
dalmat s a nemzeteknek sok szenvedést okozott. Igaza 
van Buckle-nek, a ki az emberi művelődés történetében 
rámutat arra, hogy az utóbbi századokban azok a törvé-
nyek voltak а г emberiségre és a nemzetekre nézve leg-
áldásosabbak, a melyek az állami mindenhatóságnak be-
folyását megszüntették vagy korlátozták. 

Mi a vallásszabadság? 
Nem egyéb, mint megszüntetése az állam azon be-

avatkozásának, a melylyel az egyént Istene és vallása és 
szertartásai körül korlátozni akarta. 

Mi a sajtószabadság, mint az, hogy az iró, a ki 
gondolatait a közönség rendelkezésére bocsátja, és kö-
zönsége közt fennállott állami korlátokat a törvény 

megszüntette és így a gondolatnak a szabadságát érvényre 
emelte ? 

De hát mi a polgári szabadság, ha nem az, hogy 
az állam mindenhatóságával szemben az egyéni szabad-
ságnak, az önkormányzatnak erős védfalait és bástyáit 
épitjük fel és megszüntetjük az állam mindenhatóságát ? 
(Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) 

Hiszen az állami mindenhatóság volt az is, a mire 
a t. miniszterelnök ur hivatkozott, a midőn Galileit a 
pápa tanainak a visszavonására szólította fel. Nem is az 
egyház-fő volt ez, hanem az államfő, a ki az állam min-
denhatóságánál, elvénél fogva még a tudós látásának is 
határt akart szabni és a tudománynak is megáljt akart 
parancsolni. ("Elénk tetszés balfelől.) 

Hiszen az állami mindenhatóság nevében kellett 
Socratesnek, midőn az erkölcs és az ész istenségéről be-
szélt, a méregpoharat kiürítenie, mert ez által megsér-
tette az állam isteneit. Es vájjon midőn Pontius azt kér-
dezte, hogy mi az igazság, és a nép azt kiáltotta : feszítsd 
meg, ha barátja vagy a császárnak, nem az állam min-
denhatósága nevében küldötte a Galgothára Krisztust? 
(Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) 

Az állami mindenhatóság elvét törték össze az al-
kotmányos küzdelemben századok óta. Es ha az állami 
mindenhatóság elve újból uralni fogja a társadalmat, 
újból hatalmába fogja keríteni a közintézményeket, akkor, 
hogyha újból a világra jönne Krisztus, hogy folytassa a 
megváltás tanát, hogy hitet adjon a világnak, szeretetet 
az emberiségnek, reményt az életnek, tiszteletet a szegé-
nyeknek, védelmet az elnyomottaknak, leczkét a hatal-
soknak : az állami mindenhatóság nevében újból legköp-
dösnék, újból megfeszítenék. (Zajos helyeslés, tetszés és 
taps a baloldalon és a középen.) 

Mert ez a törvényjavaslat a szabadelvüség nevében 
elárulja a szabadságot, mint a szeretet csókjaival Júdás 
a szeretet istenét, nem fogadom azt el a részletes 
tárgyalás alapjául. (Hosszantartó zajos helyeslés, éljen-
zés és taps balfelől és a középen. Szónokot számosan üd-
vözlik.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma, márcz. 9. Vallás és anarchia. — 
A német katholikusok népegyesületeinek nemrég 

tartott (Stuttgarti?) gyűlése nagy érdeklődést, nagy figyel-
met keltett. A megszavazott határozatok közt az első azt 
követeli a pápai tanítások alapjára állva, hogy a társa-
dalmi kérdés megoldására az állam a vallás közreműkö-
dését keresse ; hogy az állam tekintettel legyen az egyház 
befolyására, a politikai életre, a közoktatásügyre, a neve-
lésre, a munkások és munkaadók közt levő viszony sza-
bályozására. A második határozat követeli a szerzetes 
rendek szabadságát. A harmadik felszólítja az államot, 
hogy védje a munkást és parasztosztályt. A negyedik 
óhajt és buzdítást foglal magában az iránt, hogy minden-
felé katholikus körök és egyesületek alkottassanak, mert 
azok a társadalmi rend fentartásának legbiztosabb alapjai. 

Véglegesen elmultak már azok az idők, midőn elég 
volt a legcsekélyebb, még oly okos és alapos inicziátiva 
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sorsára nézve az, hogy, ha katholikus oldalról jött vala, 
rögtön az egész liberális tábor neki essen, s agyon gya-
lázza, agyon fojtsa az egészet. Most már kezd még a 
legmegrögzöttebb szabad elvüek részéről is a katholikus 
szózat figyelemben s meghallgatásban részesülni ; nem 
azért, mintha talán ezek az utóbbiak talán elfogult véle-
ményeiktől vagy tévedéseiktől tényleg egészen elálltak 
volna, hanem azért, mert a tapasztalás ököllel megtaní-
totta őket, hogy a vallás közbenjötte és segítsége nélkül 
a polgári társadalom ellenségeit soha sem fog sikerülni 
lefegyverezni. 

El lehet határozottan mondani, hogy a politikai ha-
talmak, az államok, a maguk részéről megtettek mindent, 
kimerítettek minden erő- és eszközforrást a társadalmi rend 
felforgatóinak megbüntetésére és visszaszorítására; számtalan 
kijelentés történt nyilvánosan, hogy a kormányok fel van-
nak készülve, szerelve teljesen hivatásuk teljesítésére a 
társadalmi béke védelmében. Annyi millió és millió szu-
rony, kard és gyilkos golyó — hogyis ne volna „teljes" 
felszerelés ! 

És mindezek daczára meg kell vallani, hogy a tár-
sadalmi béke ellenségeinek elhatározottsága, sőt vakmerő-
sége nőttön-nő folytonosan, s nap nap után hallunk je-
lentéseket gyűléseikről, a melyekben felforgató terveik-
nek megvalósításáról egész világosan és minden tartózkodás 
nélkül nyilatkoznak és intézkednek. 

Sehol a kormány közegei oly súlyos felkészültséggel 
nem állíttattak szembe a társadalmi felforgatással, az 
anarchiával, mint Francziaországban és az újságok tele 
vannak újdonságokkal arról, mi mindent nem tesz, mennyire 
tevékeny a franczia rendőrség a gonosztevők erélyes ül-
dözésében. És az egésznek mi az eredménye ? Az, hogy 
a franczia rendőrség kutatásai kiderítessék a legszomo-
rubbat : azt, hogy a békebontók és rombolásra kész ele-
mek működésének hatásköre sokkal nagyobb, a mint 
gondolni lehetett, szóval minden eddigi képzeletet felül-
múl és hogy egészen kétségtelen dolog, miszerint az 
anarchikus áramlat túlhaladta s egyszerűen felszívta ma-
gába a szoczialista áramlatot. 

Innen származik, tehát ebből magyarázható némely 
szabad elvű emberek és körök ijedelme és zavara s leg-
alább részlegesen már beállott bizalmatlansága doktrina-
rizmusuk ereje iránt, a melyre pedig oly végtelen nagy 
súlyt fektettek még nem is igen régen a társadalmat 
fenyegető veszedelmes kovászt ártalmatlanná tenni vágyó 
óhajtásaiknak biztosakul hirdetett számításaiban. Egyéb-
iránt meg kell vallani, hogy a szabadelvüség hiveinek ez 
a meglepetése a fölött, hogy a szelídebb szoczializmust az 
anarchia elnyelte, semmi alapos igazolást nem állithat 
fel maga mellett. Miért? Mert a két elméletnek, a szo-
czializmusnak és anarchiának eredete is. végczélja is 
ugyanaz. Köztük csak az opportunizmus csinált némi 
külső különbséget, a mit bizony az időváltozás magával 
együtt igen könnyen megváltoztatott s eltüntetett. 

Ha felvették, hogy az Isten ki van zárva a társa-
dalomból és hogyha az állam mindenható joga elvvé emel-
tetett, mindenben, az egyének, a családok, a lelkiismeret 
felett, nagyon természetes, hogy az ily iskolában neve-
kedett az Istennel szemben felállított anarchiát más tár-

sadalmi tényezőkkel szemben is fel igyekszik állítani, 
levén az emberi élet folyására nézve jóban, roszban egy-
aránt szabály a következetesség és a következetlenség 
csak kivétel. 

Az Istennel szemben felállított hármas, vallási, poli-
tikai és társadalmi szabad elvüség termékennyé tette az 
emberekben a talajt az általános felforgatás, az igazán, 
a teljesen korlátlan szabadelvüség csirái számára. A pol-
gári szabad elvüség egyenes vonalban közvetlenül szülte a 
szoczializmust s közvetve az anarchiát. 

Ha tehát arról van a szó, hogy kit kell okolni, 
kit kell ütni : hát akkor azt kell mondani, hogy nem 
egyedül az anarchisták a bűnösök, hanem az egész libe-
rális tábor bűnös, a mely az anarchisták végső konklú-
ziójának elvét felállította, ápolta, terjesztette. A rosszul 
nevelt, elvetemült fiúért a rossz gondolkozású apa a fele-
lős. Igenis, bűnös az egész liberális tábor, nemcsak a 
vezérek, hanem valamennyien, a legutolsó szabad elvű 
közlegényig, a legutolsó „szavazó gépig", a legutolsó 
„Stimmvieh"-ig, bűnös különösen a szabad elvű sajtó, 
mely a szabad elvüség kolompját a nyáj előtt hordja. 

Ha elolvassuk azt a beszédet, melyet Vaillant, a 
párisi bomba-merénylő ügyvédője, pártfogoltja érdekében 
mondott, ezt az igazságot ott kimondva találjuk egész 
leplezetlenül és világosan. Vaillant védője nagy szónoki 
erővel vád alá fogja az anarchista merénylő minden er-
kölcsi bűnrészesét ; nyilvános vádat emelt Vaillant védője 
különösen a forradalmi elvek követőinek fejei és theore-
tikusai, doktrinairjai, tanitói, terjesztői ellen. A főfelelős-
ség csakugyan azokra esik, kik tudva és akarva a keresz-
tény társadalmi rend felforgatására vezérelték és vezetik 
szóval és tollai a tömegeket. 

Az u. n. mérsékelt szabad elvüség, a tartózkodó, a 
titkosan működő szabad elvüség, ez kezdte vak türelmet-
lenségből, és a természetfeletti isteni kötelékek gyűlöle-
téből a harczot, hogy megalázza, meggyalázza az egyhá-
zat. Kezdte pedig azzal, hogy proklamálta mint az első 
csábitó, az ördög tette, hazudva, hogy az ember önön-
magának szouverain ura. A sourverainné megtett egyéni 
akarat, tetszés és önkény ennélfogva jogot formált magá-
nak arra, hogy kielégíthesse minden kívánságát, minden 
ötletét, minden szenvedélyét, s ne ismerjen semmiben 
semmi más szabályt, mint saját egyéni tetszését és kíván-
ságát. 

Most már, igenis, látják az emberek*, hogy a politi-
kai hatalom, az állam, a tömegnek souverainné tett 
egyéni tetszés, szemében, elvesztvén minden varázsát, 
nem bir sem tekintélylyel sem elég eszközzel a fékvesz-
tett elemek megzabolására. A szabad elvű állam lerontotta 
a lelkekben a fensőbb hatalmak iránt való kötelességek 
érzelmét, s most látja, hogy nem tud, nem képes elbánni 
a kötelességeket nem ismerő emberekkel abban az irány-
ban, hogy megjavuljanak. 

Innen van, hogy a ki nem vak, még akarata ellenére 
is tekintetét a vallásra, a kath. egyházra szegzi, mert 
ez a világ egyedül álló az egyéni tetszés elve által meg 
nem döntött vallási hatalom. 
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Pár is , raárcz. 5. XIII. Leo állam és egyház közt 
való béke-politikájának legújabb fényes diadala a franczia 
nemzet körében — 

f. hó 3-án, a képviselőház ülésében nyilvánult történeti 
nevezetességű körülmények között. Bámulatos szellemi 
fensöbbséggel, XIII. Leo pápa kimondotta, hogy ő tiszteli 
a franczia állam köztársasági formáját s azt akarja, hogy 
azt minden katholikus tiszteletben tartsa ; de viszont ő is 
megkívánja a franczia köztársaságtól, hogy türelmes 
legyen, ne üldözze az egyházat, békét hagyjon a keresz-
tény vallás tökéletes emberek és polgárok nevelésére 
irányuló czivilizatórius működésének. Mert ha a köztársasági 
államforma kormányát hatalmában tartó szektárius, gyű-
lölködő, veszekedő párttöbbség, ha tovább szítja s egyre 
jobban fokozza a franczia nemzet lelkét duló viszály lázát, 
a végkifejlődést előre lehet látni. Az áldatlan belviszály, a 
lázas gyűlölködés, a testvérek dulakodása fel fogja emész-
teni Francziaország erejét. Legyen tehát béke és türel-
messég állam és egyház között. Kölcsönös jóakarat meg 
fogja tudni találni az egymás megértésére vezető utat. 

Es az isteni Gondviselés csodálatos módon igazat 
szolgáltatott XIII. Leo pápának. Francziaország, a szek-
tárius, pártoskodó, vallás- és egyházüldöző elemek kezébe 
került Francziaország, kezd felocsúdni áldatlan vallásügyi 
politikájának (le cléricalisme, voilà 1' ennemie Gambetta 
uszitó jelszava) mámorából. Persze, sokat lehet köszönni 
az anarchisták bombáinak is. Ezek a bombák rettenetes 
kijózanitó ostorcsapások a magát Isten nélkül is bizton-
ságban hivő czivilházasságos észlények görbe hátán. 
Kezdik az emberek belátni, hogy de bizony az ember, az 
állam nem elegendő ám az emberek akaratának, eszének 
és kezének az irányítására, még kevésbbé elegendő azok-
nak féken tartására ') 

Nevezetes ülés volt a franczia kamarának ez a 
márczius 3-iki ülése valóban. Az uj kamara és az uj kormány 
véletlenül először találkoztak a formidabilis vallási kér-
déssel, 8) mely itt már annyi minisztériumok életébe 
került ; 3 ) és mindjárt ezzel az első alkalommal, Spuller, 
a kultuszminiszter és Périer miniszterelnök határozott és 
világos nyilatkozatából megtudta az ország, liogy a szek-
tárius politikát a béke és megbékéltetés uj politikája vál-
totta fel; egy szóval, hogy ezentúl uj szellem, a türel-
messég és szabadság szelleme fogja szabályozni az Egy-
ház és Állam közt a viszonyt. 

Cochin, konszervativ képviselő, kérdést intézett 
a kormányhoz a st. dénys i polgármester egy határoza-
tára vonatkozólag. Ez az ur, a ki socialista, eltiltotta a 
temetéseknél nemcsak a papi kíséretet, de még a kereszt 
vitelét, sőt az is, hogy keresztet tegyenek a sírra. Ezt 
a határozatot az államtanács részben megsemmisítette. 

!) Mintha csak Magyarországnak, a magának egyedüli lét-
jogosultságot követelő magyar liberalizmusnak szólna a franczia 
— leczke ! Magyarország rossz tanuló volt mindig. Inkább a ter-
mészetes ész ragadta ki őt üstökénél fogva a veszedelmekből, mint 
a komoly munkába szoktatott müveit ész lassú meggondolása. 

!) A mi Federvieh Kóbiaink, s az általuk irányított vig és 
bús magyar államférfiaink, nem tartják szent félelmet parancsoló-
nak a vallási kérdést ! 

s) NB. Ezt az egyházi tudósítást innen kezdve a legkitűnőbb 
informácziókkal biró „Osservatore Romano"-ból vesszük át. 

Spuller kultuszminiszter, miután megfelelt a tény-
állásra vonatkozó kérdésre, abból kiindulva a következő 
kijelentéseket tette : „Vallási tárgyú kérdésekben, úgy-
mond, uralkodni kell engedni felettünk a türelmesség 
elvét, nem a szó szoros értelmében vett s a szabadsággal 
ellentétben levő türelmességét. hanem a világosan látó, 
emberi, magasabb türelem szellemét, a melynek forrása 
nemcsak a szellem szabadságában, hanem a sziv meleg 
érzelmében is keresendő, mert az innen is fakad. 

„Ideje, úgymond, hogy felvegyük a harczot minden 
vakbuzgóság (fanatismus) és minden szektáriusok ellen. 
A kamara számithat a kormány éberségére, hogy fen 
fogja tartani a laicus (!) állam jogait, de egyszersmind 
az uj szellemre is, mely a kormányt élteti, s a melynek 
czélja kibékíteni minden polgárt és a franczia társadalom-
nak megszerezni a békességet. 

„Önök számithatnak szilárdságunkra, melylyel foly-
tatni fogjuk az országnak hagyományos politikáját az 
állam függetlenségére nézve az egyháztól, de számithat-
nak arra is, a mit én uj szellemnek nevezek,*) arra a 
szellemre, mely ily mélyen felforgatott társadalomban 
mint a mienk,ä) arra törekszik (aha !), hogy minden 
francziát egyesítsen a józan ész, az igazság és szeretet 
eszméiben." 3) (Élénk tapsolás.) 

Ez a z u j szellem, igaz, furcsán hathat azoknak az ide-
geire, kik körülbelül 15 év óta a vallás ellen irtó háborút 
a köztársasági kormány létokának mondogatták. 

Brisson, volt miniszter és a radikális párt feje, ki 
mindenkit felülmúlt a vallás üldözésében, ekkor felállt, 
hogy a kérdésből interpellácziót alkothasson, mibe a kor-
mány szívesen beleegyezett. 

Spuller felhasználta az alkalmat s újra szószékre 
ment Válaszolva a vádakra, melyekkel illették, kijelenté, 
hogy az nem elárulása a körtársaságnak, ha valaki bát-
ran és őszintén kimondja, hogy az eddigi politikától el-
térő politikát kell ezentúl érvényre emelni; hogy ő min-
dig az volt, a mi most : opportunista ; és hogy a mi 
1877-ben opportunus volt, ma már nem szükséges, aztán 
lehetetlen és veszedelmes.4) Az u j kamarát nem vezérlik 
az akkori vallásügyi szenvedélyek és nem szándékozik az 
előbbi kamarák elkeseredettsége által ragadhatni. „Soha 
sem fognak engem rábírni arra, hogy elfogult vélemények 
szolgája legyek és szemet hunyjak az igazság előtt.6) 

') Igazán bámulatos változás az emberekben ! Spuller kebel-
barátja volt Grambettá nak, a ki a kath. vallás és egyház ellen a 
harczra a jelszót kiadta : „le cléricalisme, voilà l'ennemie !" Most 
Spuller az ő barátja és tanítványa uj szellemben beszél. Mily vilá-
gosságot gyújt az emberek fejében az — anarchista bomba hatása ! 
Nem lehet erre elégszer hivatkozni. 

2) Mily becses vallomás ! Mily sújtó ítélet a nagy forrada-
lom óta lefolyt százéves felforgatás idejére! Mily tanulság ! 

3) XIII. Leo szivéből fakadt gondolatok. Az ő ajkairól vette 
a franczia miniszter még a szavakat is. így kormányoz a pápa ! 

*) Mily fordulat ! Azt mondani, hogy anarchiától való félelem 
okozza, nem XIII. Leo érdeme. De igenis az, mert ő előre megmondta, 
hogy a józan észszel, igazsággal és szeretettel ellenkező szektárius 
politika, mint mindenütt, "Francziaországban is — felbomlásra, a társa-
dalmi rend és béke rombadőlésére fog vezetni. Ö gyújtotta meg 
az elmék előtt a világosságot ; a bomba, az lerántotta a hályogot 
az emberek szeméről. 

s) Hej, ha Magyarországban beszélnének igy a miniszterek ? ! 
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Én azt állítom, hogy az ország a vallási kérdésekre nézve 
többé nem az, a mi 15 év előtt vala (Közbeszólások 
balról.) ; és Brisson maga egyszer bevallotta nekem, hogy 
a klerikalizmus ellen vivott harcz, mely akkor szükségképpen 
folyt az egyházpolitikai akcziójából (tévedés), б szerinte is 
legtöbb bajt okozott a köztársaságnak.*) Azt állitom, 
hogy az egyház maga is egy kifejlődést csinál (fa un££ 
evoluzione) és a demokraczia élére mbelehet az 

is, hogy az egyház e tekintetben опсгаА'тотаъЬ fôgjà magá-
val vinni, mint a hogy önök, republikánusok, akarnák. 

(Yége köv.) 

IRODALOM. 
*** A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat. A 

budapesti m. kir. tudomány-egyetem hittani kara által 
a Horvátb-féle jutalommal kitüntetett pályamunka. Irta 
Prohászka Ottokár. Az esztergom-főegyházmegyei hatóság 
jóváhagyásával. Esztergom, 1894. 8-r. 825 1. 

Mikor Isten a bűnös világot vizözön által elpusz-
tította, a megrémült emberiség maradványainak emlékezte-
tőül a vizbe való nagy temetésre és egyúttal az Urnák 
amaz Ígéretére, hogy vizözönnel többé az emberöíSgJet 
kipusztítani nem fogja, kirendelte az emberiség g ä ^ e i 
elé a — szivárványt. És ebben a jelen századunkon a 
Francziaországot ért nagy isteni kitüntetésben, a lqiijiesi 
csodás megjelenésekben, az ártatlan szűz leánygyermeknek 
megjelent Isten anyja mint jelszót, a keresztény emberi-
ségnek megviendőt és kihirdetendőt, ezt mondotta utá-
nozhatatlan kegyességgel: „Pénitence, pénitence !" bűnbá-
nat, bocsánatkérés, javulás ! 

Ez minden korban szükséges az embereknek, de 
mainapság ez mintegy magának az egész kornak a szük-
séglete. Elfordult az Istentől s ide fordult a teremtmé-
nyekhez, mint végczélhez. Vissza kell tehát térnie az 
Istenhez, penitencziát kell tartania annak Isten által meg-
állapított rendje és módja szerint. 

Erről szól ez a mesterileg megirt könyv. A hittu-
dományi kar nagy érdemet szerzett avval, hogy alkalmat 
adott a megirásra. Szerző érdemeinek babérkoszorújába 
talán a legszebb virágcsokrot fonta be, midőn meg irta. 

Csatlakozunk szerző indítványához, melyet az elő-
szóban tett az iránt, hogy „lehetségessé tétessék vala-
mennyi szentségnek ilyetén ismertetése." 

*) Hátha ezt meghallgatnák a magyar miniszterek ? ! 

V E G Y E S E K . 
*** P o m p á s , igazán t a l p r ae se t t két tudósítás jelent 

még az „'Össervatore Romano" márcz. 10-iki és 11-iki 
számában a magyar kulturharczról. Az egész katholikus 
világ hiteles, helyes és a dolog lényegét röviden kimerítő 
tudósításból világos és helyes képet alkothat rólunk ós 
állapotainkról. Az első czikk czime „II gran „Meeting" 
liberale a Budapest," a másiké „La Massoreria in Unghe-
ria." Ha a vatikán félhivatalosának ezt a két tudósí-
tását elolvassák, az egész kath. világ tudni fogja, hogy 
miről van nálunk szó : az apostoli szent koronán ural-
kodó szent kereszt porba tiprásáról. Mohácsnál csak meg-
görbült ez a kereszt, most le akarják törni. Ha ezt az 
apostoli király így tudná: bizonyára nagyobb erélyt fej-
tene ki a veszély elhárítására. 

— Az úgynevezett liberális nagygyűlésen az erdélyi 
kath. Státus tagjai közül is — nem kis sajnálatunkra — 
többen vettek részt. A vett értesülések szerint a liberális, 
de a kath. egyház dogmáiba ütköző reformok mellett 
tüntettek : dr. Csiky Viktor, egyetemi tanár és dr. Dorgó 
Albert, kir. közjegyző, igazgatótanácsosok, dr. Szent-
királyi Kálmán a Státus titkára és a „Kolozsvár" szabad-
tollu irója, továbbá Balla Gyula, gróf Esterházy Kálmán, 
br. Huszár Károly, dr Mohay Sándor, dr Molnár Antal, 
br. Nopcsa Elek, dr. Papp Samu, Sigmond Dezső orsz. 
képviselők, Albach Géza. Kolozsvár polgármestere és dr 
Haller Károly, egyetemi tanár. Ahoz semmi közünk, ha 
az urak lelkesedni is tudnak, de már ahoz van, ha a 
kath. egyház ellen tüntetnek. Gondunk IPSZ rá, hogy az 
igazgatótanácsosi választásoknál e dolog feledésbe ne 
menjen. Dr Szentkirályi titkár és gazdaságügyi referens-
jelölt úrra pedig előre is felhivjuk a Státus i. t. tagjainak 
figyelmét. (Közművelődés.) 

— A S zent-István-Társulat 1894-iki évi márczius 
hó 15-én délután 4 órakor (Budapesten, Királvi-Pál-utcza 
13. sz. a.) választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat: Folyó 
ügyek. 

— Bicci-Paracciani bibornok f. hó 8-án Rómában 
meghalt. Szül. Rómában 1830. jun. 8-án. IX. Pius ked-
veltjei közül való. Pápai főkamarás és utóbb, mikor XIII. 
Leo pápa bibornokká kreálását elhatározta, Major Domus, 
a pápai udvartartás főintézője vala. Bibornokká kreálta-
tott 1882. márcz. 27-én. R. i. p. 

— A párisi Notre-Dame hirneves szószékén mgr 
d'Hulst e. i. 4-ik konferenczia-beszéde a szülők kötelessé-
geiről szólt, az egésznek remek felölelésével és részlete-
zésével. 

— A Mátyás-templom épitési munkálatai már seré-
nyen folynak. Most főképpen a torony sisakján dolgoznak, 
azonkivül a templom belsejében az ornamentális festészeti 
dolgokon. Schulek tanár, a templom épitője jelenleg az 
Albrecht-utról a templomhoz vezető lépcső és környéké-
nek átalakítási tervezetén dolgozik, a melyről, mihelyt 
elkészül vele, fölolvasást fog tartani a mérnök- és épi-
tész-egyesületben. A tervezet körülbelül e hó végére el-
készül. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.l 
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kájának legújabb fényes diadala a franczia nemzet körében. — Vegyesek. 

Hitoktatásunk hiányai és következményei. 
(Vége.) 

Hittanárainknak, hogy a hi tokta tás t siker 
koronázza — mindenekelőtt tekintetbe kell ven-
niök a mai kor szellemirányát. Ez az individuá-
lizmus, az egyed összes fizikai és szellemerkölcsi 
tehetségeinek szabad érvónyesülhetése az élet 
minden nyilván ulásaiban. E törekvésében az 
egyed semmiféle tekintélyt vagy korlátot el nem 
ismer saját egyéni esze és lelkiismerete forrása és 
mérete minden igazságnak és törvénynek. Az 
individuálizmus gyakorlati alkalmazása az állami 
és társadalmi életben szülte és te t te uralkodóvá 
a liberálizmust, melynek elve, mindinkább fel-
szabadítani az embert a tételestörvények gyám-
sága alul, hogy az ember legyen autonom, önura, 
ki kormányozza önönmagát összes gondolkozásá-
ban és cselekvőségében saját esze- és lelkiisme-
rete szabta törvények szerint. 

Ezen uralkodó szabadelvű szellemirányzat 
figyelembevételével középiskolai és fönsőbb hit-
oktatásunk legyen spekulativ, hogy a laikus 
elem meggyőződjék a ker. hit észszerüségéről, 
annak igazságáról és szükségességéről a család, 
állam és társadalom prosperálásához. 

Evégett hi t tanárainknak mindig a hit- s 
erkölcstani igazságoknak az ész és lelkiismeret 
elvei közötti összefüggésre kell utalniok. Be kell 
bizonyitaniok, hogy az ész- és hitigazságok, a 
lelkiismereti s erkölcsi törvények között nem-
csak hogy semmi ellentét nincs, hanem a leg-
szebb összhangban vannak; mitöbb a természeti 

rend igazságai sziklaalapját képezik a természet-
fölötti rend igazságainak, mer t ezek is az esz-
es lelkiismeretben birják megismerhetésük orgá-
numait. 

Ezen alapvető igazságok biztosabb begyő-
zése és megkedveltetése végett a hit tanárnak 
folyton reá kell muta tn ia az ember valláserköl-
csi természetére, ennek fölsőbbrendü igényeire, 
aspiráczióira, ideáljaira, melyek sem a termé-
szeti és poliitikai tudományok, sem az emberi 
elme legfényesebb vivmányaiban, hanem a hit-
nek siron s enyészeten keresztül törő világossá-
gánál lelik kielégítésüket. 

Megállapítván ekként az ész- és hitigazsá-
gok, a lelkiismeret s az ethika törvényei közötti 
hármoniát, vagyis a kereszténységnek észszerü-
ségét, igazságát: a hit tanárnak továbbá be kell 
vitatnia annak czélszerüségét és szükségességét. 
Ehhez pedig a bizonyítékok aranybányája nyilik 
meg neki az emberiség történetében, főleg a 
kiválasztott nép történetében. 

A történelem ugyanis minden időben véres 
betűkkel jegyezte fel az eseményeket, melyek-
nek végső tanúsága mindig azon psychologiai 
igazság, hogy az emberi szellemi erők és tehet-
ségek sokkal gyarlóbbak, hogysem a természeti 
ethika igazságait és törvényeit, a maguk össze-
ségében, minden hiány és tévely nélkül képesek 
volnának megismerni és megtartani. Innét az 
örökös harcz igazság és tévely, erény és bűn 
között. S a mi a harczot még egyenlőtlenebbé 
teszi, az, hogy a hajlam a rosszra nagyobb, mint 
a megismert jónak vonzó ereje. Video meliora 
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: Megjelenik e lap heten- § 
Ë ként kétszer : \ 
\ szerdán és szombaton. ï 
\ Előfizetési dij: \ 
Ë félévre helyben s posta- Ë 

küldéssel 5 f r t . Ë 
Ë Szerkesztő lakása : ë 
Ë Budapest, \ 
Ë VI., Bajza-utcza 14. sz., \ 
Ë hova a lap szellemi Ë 
Ë részét illető minden Ë 
Ë küldemény czimzendő. Ë 

Ë Előfizethetni \ 
Ë minden \ 
Ë kir. postahivatalnál : : 
Ë Budapesten a szerkesz- \ 
\ tőnél, és Nagy Sándor \ 
\ könyvnyomdájában, \ 
\ IV., Papnövelde-utcza = 
Ë 8. sz. alatt, hova a \ 
Ë netaláni reclamatiók is, Ë 
Ë bérmentes nyitott \ 
Ë levélben, intézendők. = 
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proboque, détériora sequor. Ez az ember t ragé-
diájának egyedüli nyit ja . 

De mivel az igaz- és jónak a tévely és bűn 
fölöt t , m in t a valónak a semmi fölöt t győznie 
kel l : e győzelemhez szüksége van az embernek, 
természetének fogyatkozásai t pótló fönsőbb erőre; 
ezt merí t i a hitből — justus ex fide vivit — 
melynek közvet í tője a kereszténység, mely t ehá t 
az egyes ember szellemerkölcsi fejlődéséhez épp-
oly szükséges, min t az emberi tá rsadalom jólé-
téhez. Ennek szembeszökő bizonyságát szolgál-
t a t j á k a népek kul turál lapotai , hol mindenüt t a 
kereszténység s a czivilizáczió ha tára i összees-
nek. Manap is Európa elsőrangú kul turál lamai-
ban azon fokban vadulnak el a közerkölcsök, 
ter jednek az ál lam- és tá rsadalombontó tanok, 
a mily fokban a kereszténység intézményeinek 
befolyását kizárják a családi és tá rsada lmi élet-
ből, s ezzel az anarchizmus sárkányfogai t h int ik 
el az egész társadalomban. 

Daczára ennek, oly mérvű lelkivakság verte 
meg a modern államférfiakat, hogy pl. a volt f ran-
czia közoktatási miniszter, midőn a kamarában a 
bombavető merényle t u tán egy nagytekin té lyű 
képviselő azt indítványozta, hogy az anarchiz-
mus ellensúlyozására az a theus iskolatörvényeket 
változtassák meg, — azt k iá l to t ta oda: Ezekre 
mi (értsd szabadkőművesek) büszkék vagyunk. 
Dy vastag hályog födi a mi kormányférf iaink és 
képviselőink nagyobb részének szemeit, kik f ran-
cziás egyházpoli t ikájukkal azon vészes lej tőre 
sodorják az országot, melyen már nincs meg-
állapodás az anarchizmus örvényéig. 

Példa erre a jelen polgári házassági vi ta 
a t. házban. Egy pár képviselő kivételével az 
egész ház elvben elfogadja a polgári házasságot, 
m in t a magyar nemzeti ál lameszme konszolidá-
cziójára s az egységes házasságjog megalkotá-
sára fe l té t lenül szükségeset; — holot t az, min t 
a fe lbontha ta t lanság e thikai törvényének egye-
nes negácziója mindenüt t a család és társada-
lom egységének, szilárdságának megingatására, 
dekompozicziójára vezet. 

Minden a rgumentum oda konkludál , hogy a 
jelen házasságjogi állapotok t a r tha t a t l anok . De 
ennek tulajdonképpi okát egy sem akar ja be-
látni , mely pedig oly kézzelfogható, t. i. hogy a 
68-ki törvényhozás a felekezeti jogviszonosság 
hamis örve a la t t maga adot t u tas í tás t a felbont-
ha ta t lanság ethikai törvényének kijátszására. 

Szerezzen t ehá t érvényt a fe lbonthata t lanság 
tá rsada lmi törvényének, mer t ez nemcsak a 
ker . hitelvnek, hanem a természet i e thikának is 
követe lménye; és meg fog szűnni a házasságjogi 
zűrzavar, m e r t csakis a fe lbonthata t lanság, nem 
pedig a polgári házasság vagyis a felbonthatóság 
a lap ján lehetséges egységes házasságjog. 

De ebbeli kapaczitáczióra kormányférf iaink 
és képviselőink többségénél teljesen hiányzanak 
a szükséges ismeretek elemei is.*) 

Ezen egyetemes bajon csakis összes hitok-
t a t á sunk módszerének gyökeres reformálásával 
lehet és kell segiteni. De még igy is problema-
t ikus a siker, ha a ker. szellemet nem vihet jük 
be jogakadémiáinkba s egyetemünkbe, vagy ezek 
he lye t t a külföld példájára nem alapí tunk kath. 
főiskolákat. 

A ker. felfogást ápolnunk kell továbbá in-
tel l igencziánkban a mai vi tás napikérdéseket 
fe j tege tő tudományos felolvasások által. Ekképp 
aprópénzre kell vál tani és közforgalomba hozni 
a Szt .-Is tván-Társulat i rodalmi osztályában s az 
Aquinói társaságban gyű j tö t t és gyűj tendő szel-
lemi ér tékpapírokat . 

Egyébként bármily ügyesen forgassuk a 
t udomány fegyverei t : ne kecsegtessük magunka t 
könnyű győzelemmel. Az észt lehet meggyőzni 
az igazságról, a nélkül, hogy az akara t az igaz-
ság előt t meghajolna. Ennek rugója az önzés. 
Hogy az akara t kövesse az igazságot, ahhoz több 
kell, min t emberi tudomány. 

Dr Surányi János. 

Asbóth János beszéde 
a képviselőház márcz. 9-iki üléséhen. 

Az igazságügyminiszternek a trvjavaslat mellett eddig 
tartott két beszédjére vonatkozó bókolás után igy folytatta : 

A tisztelt kormánynak egész reformácziójába bele-
vegyültek oly momentumok, melyeknek semmi közük 
sincs a meggyőződéshez. 

En, tisztelt ház, a jóhiszemű meggyőződést a legna-
gyobb készséggel elismerem, azt kétségbe vonni tőlem 
távol van, de igenis belevegyültek oly felfogások, oly 
tényezők is, melyeknek ahhoz semmi közük. Ab ovo, tisz 

*) Polonyi G. képviselő ur pl. elismeri, hogy reá 
mint katholikusra kötelező dogma, melyszerint a házas-
ság szentség, de csak pro foro interno; pro foro externo 
tehát reá semmiféle dogma sem kötelező. S mégis ő volt 
az, ki jelen czikk Írójának müve: „Az egységes házassá^-
jog alapvonalai," tiszteletpéldányát f lbontatlanul vissza-
küldte. 
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telt ház, belevegyült egy szerencsétlen, egy sikertelen, 
mert törvénytelen és keresztülvihetetlen miniszteri rende-
let teljes kudarcza fölötti depit és belevegyült ez a té-
nyező, hogy az ottan szenvedett vereség győzelemmé 
alakittassék ; és végre, tisztelt báz, belevegyül még egy 
tényező : ez a gyűlölség és elkeseredettség, amely mindig 
elő szokott állani, ha a pártérdek és a hozzá fűződő szá-
mos személyes érdek mindent koczkáztatva belementek 
olyan harczba, melynek kimenetelétől — tudják és érzik 
— vagy a teljes és végleges siker, vagy a teljes és vég-
leges bukás függ. (Ugy van! balfelől és a középen.) 

Innen magyarázom, tisztelt ház, azt a gyűlöletes mo-
dort, a szenvedélyek felkorbácsolását, az ellentétek kiéle-
sitését, a társadalmi osztályok és felekezeti ellentétek 
egymásra uszítását, azt a modort, tisztelt ház, mely a 
politikai ellenvéleményben személyes ellenséget keres és 
a politikai ellenvéleményt a személyben igyekezik meg-
támadni és lesújtani. (Ugy van ! balfelől és a középen.) 
Es innen magyarázom, tisztelt ház, hogy ez az áramlat 
semmi erkölcsi és ethikai momentumot nem képes respek 
tálai, sem azt a hazafiúi aggodalmat, mely e reformtól a 
nemzeti egységet félti, nem képes respektálni, sem a 
lelkiismeretek nyugtalanságát, sem a vallásos érzelmeket, 
sem azt az aggodalmat, hogy népünk egy nagy részének 
kulturai állapota mellett e reformnak forszirozása a köz-
erkölcsöknek megingatására fog vezetni, sem azt az aggo-
dalmat, hogy mekkora zűrzavar támadhat, hogy ha egy 
ily reform, mely a család és társadalom életébe mélyen 
vág, keresztül forsziroztatik a talajnak kellő előkészítése, 
a kivihetőség biztositéka nélkül. (Igaz! Ugy van! a bal-
oldalon és középen.) 

Egyetlenegy momentuma van annak, hogy ez az 
áramlat respektálni tud egy ethikai mozzanatot. Ez a 
momentum, tisztelt ház, Rezei Sylvius tisztelt képviselő 
ur; (Nagy derültség a baloldalon és a középen. Halljuk! 
Halljuk!) ő ennek kimagasló momentuma. Tisztelt ház! 
Távol van tőlem, hogy én tisztelt képviselőtársamnak 
magatartását birálat tárgyává tegyem, ő követi ugy, mint 
mi valamennyien, sajat lelkiismeretét és meggyőződését, 
és ezt helyesen teszi. De engedjék meg, tisztelt ház, hogy 
birálat tárgyává tegyem azt az eljárást, mely a papok-
nak megengedi, hogy a javaslat ellen szavazva is meg-
maradhassanak a kormánypárton, mert ugy látszik, tisztelt 
ház, mintha itt egy erkölcsi momentumot respektálnának, 
pedig, tisztelt ház, világos és evidens és nem szenved 
kétséget, hogy a papra és világira a vallás egy és 
ugyanaz. (Ugy van ! a baloldalon.) Önök tehát nem er-
kölcsi momentumot respektálnak ; legfeljebb a papnak 
hivatását, hivatali állását, hogy ugy mondjam, kenyerét 
és kenyérkeresetét, respektálják a papzsákot, (Elénk tet-
szés és derültség a baloldalon és a középen.) azt, amit 
a mi közéletünk banális nyelvén húsos fazéknak nevez-
nek, azt respektálják és a papban csak egy augurt lát-
nak, akitől nem lehet követelni, hogy ő a saját kenyér-
keresetét rontsa. (Tetszés. Halljuk ! Halljuk ! a baloldalon 
és a középen.) 

Azon gyűlöletes modor bizonyitására kell-e, tisztelt 
ház, egy, nem tudom, hogy mondjam, képzelhetetlenebb de 
valósággal megtörtént dolog, mint az, hogy a tisztelt mi-
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niszterelnöknek és pártvezérnek akkreditált, fentartott, 
bevallott félhivatalos organuma (Halljuk ! Halljuk !) a 
parlamentnek egyik házát azért, mert attól tart, hogy 
oppozicziót fog csinálni a kormánynak, megfenyegeti 
azzal, hogy „Nagy urak, nem viszket-e a nyakatok?" 
(Derültség. Ugy van ! a baloldalon és középen. Egy hang 
balfelől: Ez benne van a „Nemzet"-ben ! Elnök csenget) 
Es, tisztelt ház, ha a tisztelt miniszterelnök ur akkreditált 
orgánumát illeti egyedül a dicsőség, hogy eddig a hangig 
ment, azért azt látjuk, hogy az összes kormánysajtó, 
beleértve a külön erre a hadjáratra alapitott efemer lapo-
kat, egészen a pécsi Lügewackerekig, ha nem is ily kife-
jezésekkel, de a terrorizmusnak ugyanezen hangján beszél 
politikai ellenfeleivel szemben egy egész esztendőn át 
minden nap. (Igaz ! Ugy van ! A baloldalon és középen. 
Egy hang a szélsőbaloldalon : Egy egész apparátust szer-
veztek ! Elnök csenget.) Többször láttuk (Halljuk ! Hall-
juk !) és hallottuk már, tisztelt ház, hogy a tisztelt mi-
niszterelnök ur, aki most bizonyára titkos miniszteri 
tanácsot tart olyanokkal, akik még nem miniszterek, 
(Elénk derültség a baloldalon és a középen. Vajai István 
a jobboldalon hangosan nevet.) 

Ónody Géza: Derültség jobbról! 
Elnök (Csenget) : Csendet kérek ! 
Asbótli János: Többször hallottuk, tisztelt ház, hogy 

a tisztelt miniszterelnök ur mossa kezét, mint Pilatus, 
hogy ő nem tehet arról, amit a lapok irnak, ő azokat 
nem szerkeszti. Igaza van a tisztelt miniszterelnök urnák. 
Méltatlanság volna őt felelőssé tenni, a lapoknak, vagy 
az ő lapjainak minden egyes czikkéért vagy nyilatkoza-
táért, mert ő nem szerkeszti azokat, azért őt felelősségre 
vonni nem lehet. De ha az összes kormánysajtó és az ő 
befolyása alatt álló összes sajtó folytonosan ugyanebből a 
tenorból ir, akkor lehetetlenség a tisztelt miniszterelnök 
urat és pártvezért felelőssé nem tenni. (Ugy van ! bal-
felől.) Es ha mégis visszautasítja a felelősséget, (Halljuk ! 
Halljuk!) akkor, tisztelt ház, ez ugyanolyan metódus, 
amelyet a távol levő tisztelt miniszterelnök ur mindenkor 
követni szokott, ha valamikor kényesebb vagy nehezebb 
helyzet előtt áll. 

Az inszinuáltatik a főispánoknak, hogy liferáljanak 
nemzeti közérzületet. (Elénk derültség balfelől.) Egyik 
tisztelt barátom, egy főispán, maga indignálódva beszélte 
nekem, hogy — nem belügyminiszteri leirattal, a világért 
sem, hanem a klubban inszinuálták neki is, hogy ő life-
ráljon nemzeti közérzületet. 0 ezt indignáczióval vissza-
utasította, indokolva azzal, hogy alig állott helyre a 
választások után a megye nyugalma, ő azt újra felverni 
nem fogja. (Helyeslés balfelől.) 

Vajai István (a jobboldalon) : Helyes ! Helyes ! 
Helyes ! 

Onody Géza: Helyeslés jobbról! (Derültség.) 
Asbóth János : Igaz, tisztelt képviselőház, hogy ké-

sőbb mégis megtette, kitüntetésben is részesült, amelyet 
egyébiránt különben is megérdemelt. De minderről a kor-
mány nem tehet semmit sem. 

Megindittatnak a főispánok által a heczczek a felső-
ház ellen. A kormány erről nem tehet semmit. (Vajay 
István hangosan nevet.) 
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Onocly Géza : Derültség jobbról ! (Derültség.) 
Asbóth János : Mikor, tisztelt ház, a honvédszobrot 

kellett leleplezni, (Halljuk ! Halljuk !) akkor a miniszter-
elnök ur, aki a háznak vezetője, azt a tanácsot adta a 
háznak, hogy „Te ház, menj oda, én otthon maradok". . . 
A szobor leleplezésére készült egy terv, azt elfogadtatták 
ő felségével és mikor ő felsége azt a tervet elfogadta és 
jóváhagyta, akkor cserben hagyták a tervet is, ő felségét 
is. (Derültség. Ugy van ! balfelől ) 

Vajay István : Loyalitás ! 
Asbóth János : Kőszegen, tisztelt ház, súlyos szava-

kat tanácsoltak a koronának (Hallják ! Halljuk !) és el-
vállalták azért a felelősséget; de mikor itt a házban 
azokért a szavakért felelni kellett, akkor azon súlyos 
szavaknak értelmét defigurálták és dezavouálták. (Elénk 
felkiáltások balfelől : Igaz ! Ugy van !) 

No, tisztelt ház, bocsánatot kérek, honny soit, qui 
mal y pense, de ez a hét svábnak a politikája. (Élénk 
derültség, tetszés és taps a baloldalon.) 

Mikor látták, hogy a főispáni intervenczióval liferált 
nemzeti közérzület csak egy optikus csalódás volt, akkor 
mi volt az utolsó órában a kártya, a melyet kivágtak? 
Ez a kártya, tisztelt ház, a felekezeti utczai harcz volt. 
Nem a kormány érdeme, ha nem ugy sikerült, mint a 
hogyan gondolva volt, hogy súlyos összeütközésre vezessen 
több helyen és zsandárok intervencziójára. De hogy sem-
mi kétség ne legyen a szándék iránt, engedje meg nekem 
a tisztelt ház, hogy felolvassam azt a felhivást, (Halljuk ! 
Halljuk!) a melyet a tisztelt belügyminiszter ur után e 
téren a legelső auktoritás, a sajnálatomra távol levő bel-
ügyi államtitkár ur, a Terézváros magyarjaihoz és jó 
k atholikusaiboz intézett. (Zajos derültség a bal- és szélső 
baloldalon. Elnök csenget. Halljuk! Halljuk!) 

Bosenberg Gyula: Legalább is olyan jó magyarok, 
mint a képviselő ur ! (Helyeslés jobbfelől.) 

Asbóth János : Hitelesség szempontjából konstatál-
nom kell, hogy a Nemzet-bői olvasok. (Derültség bal-
felől.) Azt mondja a tisztelt belügyminiszteri államtitkár 
ur (Olvassa): „A kormánypártnak egyesülnie kell a reak-
czió megdöntésére más pártokkal", (Derültség balfelől.) 
„fel kell fegyvereztetni a társadalmat is a reakczió ellen. 
Ki kell mutatnia, hogy az egész magyar nemzet öntuda-
tosan akarja a szabadelvű reformokat, akarja minden ma-
gyar, tekintet nélkül pártpolitikai állására, vallására!" 

Márkus József: Hát mi nem vagyunk magyarok? 
(Zaj! Halljuk!) 

Asbóth János : „Nem arról van szó, ki katholikus, 
ki református, ki zsidó, hanem arról, ki a szabadelvű, ki 
a reakczionárius. Ki kell mondani, hogy a politikus első 
sorban nem katholikus, hanem magyar!" 

Tehát, tisztelt ház, a kormány reformjavaslatait 
akarja minden magyar. Mi ez egyéb, mint a világnak két 
részre osztása ? Az egyik szabadelvű, a melyik akarja a 
kormány reformjait; a másik, a melyik ellenzi a javas-
latokat, reakczionárius. Az, a melyik támogatja a tisztelt 
kormányt, az magyar, a melyik nem támogatja, az nem 
magyar. (Derültség balfelől.) 

Hát tisztelt ház, lehet-e ennél hathatósabb, lehet-e 
ennél gyűlöletesebb bevádolása a politikai ellenfeleknek a 

tömeg előtt? Méltóztassanak óvatosan bánni a tömegek 
mobilizácziójával, mert tisztelt ház, én is elismerem, hogy 
igen szépen sikerült a Sugár-uti liberális diszmenet. (De-
rültség balfelől.) En nem kivánok abba a kontroverziába 
bocsátkozni, hogy abban mennyi része volt a független-
ségi pártnak, mennyi a főispánoknak, és mennyi a jó-
kedvű adakozóknak, (Derültség balfelől.) én gratulálok a 
rendezőknek, ugy a nagy tömeg felhozatalához, mint a 
p éldás rend fentartásához. 

Mégis méltóztassanak meggondolni, hogy nem min-
dig lehet az biztositva, hogy az utczai tömegek ugy vonulja-
nak fel, mintha régen kommandó szóra szoktatott, fegyel-
mezett veteránok volnának ; könnyen megtörténhetik, 
hogy ha ily tömegekben több lesz az impulzus, akkor 
kevesebb lesz a rend, és méltóztassanak figyelembe venni 
azt, hogy eddig ellenzéki részről semmi sem történt a 
tömegek mobilizálására; ami történt, az nem helyezhető 
ezzel parallelába ; azok zárt gyülekezetek voltak, mert 
lelkiismereti dolgot csináltunk belőle, hogy ily fegyverhez 
és eszközökhöz nyuljunk addig, amig önök nem kívánják 
az agitácziót arra a térre vinni. (Ugy van ! Ugy van ! 
balfelől és a középen.) Ami a kormány reformácziója 
ellen történt, az inkább a tömegek visszatartása, féken-
tartása volt, és ahol megjelentek zárt üléseken, az a leg-
nagyobb skrupulozitással, előre kiczirkalmazott keretek 
megtartásával történt, és méltóztassék elhinni, hogy ne-
künk is vannak eszközeink és fegyvereink, ha erre a 
térre akarunk lépni. (Felkiáltások jobbfelől : Lássuk !) 

Tisztelt ház! Hogy ha a tisztelt miniszter urak 
egyikét arra viszi utja, kérem, alázza meg magát és lép-
jen az én falusi hajlékomba. Ott az egyik falon látni fog 
egy csataképet : a Bécs felé nyomuló magyar fegyverek-
nek utolsó diadalát; az 1849. janius 20 dikán a peredi 
csata első napját. A vezérlő tábornok a kétszer visszavert 
honvédeknek egy zászlóját ragadja meg és harmadik 
diadalmas rohammal behatol Peredbe. A kép mellett lóg 
egy kard, ugyanaz a nehéz lovaskard, a mely a magyar 
fegyvereknek ott a diadal útját mutatta. A kard mellett 
lógnak bilincsek, egy karperecz és egy lábkarika vasláncz-
czal összekötve. A karperecz uri módon ki volt bélelve 
fekete bársonynyal, mely ma már csak mint tapló-forma 
czafat tapad a vashoz, megette az idő. Az egész felett egy 
zászló van, egy tépett, golyóktól átfúrt zászló, éppen olyan 
zászló mint aminő alatt harczoltak oly férfiak, akiket ma 
ultramontánoknak, reakczionáriusoknakjneveznek : Máriássy 
altábornagy, a nemzeti pártból gróf Károlyi Sándor, gróf 
Szápáry Géza. 

Ezen zászló egyik oldalán rajta van a magyar czimer, 
ugyanaz a czimer, (az elnöki emelvényen lévő czimerre 
mutat) nézzék meg jól, kitudja, mikor fogják abból kidobni 
a kereszténység jelvényét, mely úgyis anachro.nizmus a 
dekrisztiánizáló felekezetnélküli államban és talán sértheti 
a más valláson levők kényes érzetét. 

A másik oldalon van egy kép, amely rajta volt Szent 
Istvántól V. Ferdinándig minden magyar zászlón: Szűz 
Mária, Magyarország védőasszonya. Hogy ha mi ilyen zász-
lókat vinnénk a tömegbe, jöhetne akkor dr Wekerle összes 
Szivákjaival, Gajáryjaival, Tenczer Páljaival és vörös 
zászlajával. (Zajos derültség a bal- és szélső baloldalon.) 
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Mert én, tisztelt ház, aki a jóhiszemű meggyőződést soha 
sem akarom kétségbe vonni, elhiszem azt, hogy önök 
azt képzelik, hogy az nemzeti zászló, a mely alatt har-
czolnak. De ez is csak optikai csalódás, mert az a zászló, 
amelynek érdekében, habár öntudatlanul harczolnak, a 
hazátlan, kozmopolita radikálizmus vörös zászlaja. (Ugy 
van ! Ugy van ! a baloldalon.) 

Gyakran nehéz megvonni az éles határvonalat, mely 
elválasztja azt, ami szabadelvű, attól, ami radikális ; de 
induktiv uton e határvonalat könnyen meg lehet találni s 
ugy lehet konstatálni, mint a jódnak jelenlétét a kemé-
nyitőliszttel ! A szabadelvüség — persze nem az, ami 
csak pártjelszó — hanem az, a mely a szabadságnak szere-
tete, mindig tiszteletben tartja a politikai ellenvéleményt 
és mindenekfölött tiszteletben tartja a nyilatkozás szabad-
ságát, mely minden szabadságnak alapja. (Ugy van ! a 
baloldalon.) A radikálizmus ellenben a politikai ellenvé-
leményt mindig ledorongolja, terrorizálni igyekszik morális 
eszközökkel, a mig halomra nem kapott, de hogyha egy-
szer uralomra jutott, akkor materiális eszközökkel. (Ugy 
van ! a baloldalon.) Mert tisztelt ház, a radikálizmus a 
filozófok, tudósok és professzorok zsarnoksága, az a 
zsarnokság, a melyről Montesquieu azt mondotta, hogy 
rosszabb és kegyetlenebb minden egyébnél, mert az ázsiai 
despotia épp azért, mivel önkény, még mindig sok tért 
enged az egyéni szabadságnak, de a filozófoknak ezen 
zsarnoksága még azt sem akarja tűrni, hogy valaki más-
ként gondolkozzék, mert a radikálizmusnak lényege és 
ereje a logikának azon fanatizmusában van, mely nem a 
gyakorlati élet valamely követelményeiből, hanem az 
abstract okoskodásból meritett princzipiumért, megrögzött 
ideáért kész mindenen keresztül gázolni, mindent legázolni. 
(Ugy van ! a baloldalon.) 

Es most már engedje meg nekem a tisztelt ház, 
hogy egy rövid pillantást vessek azokra a komoly és nyo-
matékos argumentumokra, amelyek a javaslat mellett 
felhozattak. (Halljuk! Halljuk!) És itt előtérbe állíttatott 
a tisztelt háznak tradicziója, a tradicziók közül pedig ismét 
első sorban előtérbe állíttatott egy kitűnő államférfiunak, 
Horváth Boldizsárnak a neve. Megvallom, hogy nagy 
zavarban vagyok, mert nem tudom, hogy azon kitűnő 
államférfiú diszes politikus pályájának, melyik fázisához 
fűzzem azt a tradicziót ? Ahhoz a fázishoz-e, mikor az 
a kitűnő férfiú, mint igazságügyminiszter be akarta hozni 
a kötelező polgári házasságot és ennek folytán azonnal 
megbukott, nem is itt a házban, de a kabinetben, mert 
a többség őt támogatni hajlandó nem volt? Vagy talán 
ott kell a tradicziót keresni, amikor aztán megalakult a 
szabadelvű párt, amelyhez ő is nagy lelkesedéssel csatla-
kozott és nemsokára azt látta, hogy kiszorult belőle ? 
Vagy pedig a Horváth Boldizsárral kapcsolatba hozott 
tradicziót ott kell keresni, amikor utolsó beszédében, 
amelyet e házban tartott a mult országgyűlés vége felé, 
sürgette az egyházpolitikai reformok megvalósitását, a 
kötelező polgári házasságot és azután a tisztelt szabadelvű 
párt végrehajtó bizottsága gondoskodott róla, hogy a 
következő választásnál mandátumot se kapjon ? (Derültség 
és tetszés a baloldalon.) 

Tisztelt ház ! Tradicziója van ebben a tekintetben a 

tisztelt függetlenségi pártnak, tradicziója van Irányi 
Dániel évről-évre megismételt határozati javaslatában. De 
merem állitani. hogy Irányi Dániel sem tulajdonított elvi 
súlyt a polgári házasság kötelező formájának, merem 
állitani, hogy ő is egyetértett gróf Apponyi Alberttel 
abban, hogy ez a kivihetőség és a czélszerüség kérdése. 
Én elhiszem, hogy ő óhajtotta a kötelező polgári házas-
ságot, de utolsó határozati javaslatából törölte a „köte-
lező" szót. Már pedig Irányi Dániel az elvek hajthatat-
lan embere volt, aki nem volt sem politikai üzér, sem 
üzérkedő politikus ; (Derültség és tetszés balfelől és a 
középen.) abból, aminek ő elvi súlyt tulajdonított, el nem 
alkudott volna soha semmit. (Igaz! Ugy van! balfelől és 
a középen.) Az önök tradicziója ezzel a tradiczióval szem-
ben mindig az volt, hogy leszavazták és nemcsak lesza-
vazták, hanem kinevették, kigúnyolták. (Igaz ! Ugy van ! 
balfelől.) 

De van egy másik hivatkozás, egy másik nagy névre, 
Deák Ferenczre. (Halljuk ! Halljuk ! balfelől és a közé-
pen.) És én elismerem, hogy ez sok, több mint sok, mert 
elég. De mi volt az önök tradicziója a Deák Ferencz 
programmjával szemben? Részesitették abban az elisme-
résben, melyet succès d'estimenek neveznek, de semmi 
gyakorlati érvényesitését meg nem engedték. Kivévén azt 
az egyet —• s ezt elismerem, mert én mindig elismerem, 
ami igaz — hogy gyakorlati érvényesitését megengedték 
és felhasználták arra, hogy korteseszközül szolgáljon, az 
akkori Sennyey-párt ellen. Tisztelettel meghallgatták, de 
ugyanazon tisztelettel félretették. Ha most kiássák, vi-
gyázzanak, hogy önök ellen ne támadjon. (Tetszés balfe-
lől és a középen.) Mert Deák Ferencz programmja vita 
tárgya lehet, hogy mennyiben kivihető és mennyiben 
opportunus, de nem szenved kétséget, hogy Deák Ferencz 
programmja a „szabad egyház, a szabad államban" volt, 
az egyház és állam teljes elválasztása és ugyanazon sza-
badság minden vallás számára. 

A tisztelt miniszter ur javaslata a vallások szabad 
gyakorlatáról egy bonyolódott, fokozatos skála, amelyben 
minden vallás számára más-más privilégiumok statuál-
tatnak. 

Megengedem, hogy a legteljesebb és a lehető leg-
messzebb menő vallásszabadságot biztosítja azoknak, akik-
nek semmi vallásuk sincs, és megengedi a felekezetnél-
külieknek, hogy külön felekezeteket instituáljanak. (Helyes-
lések.) Megengedem azt is, hogy a lehető legmesszebb-
menő vallásszabadságot enged a mélyen tisztelt zsidóságnak 
is és a kebelében létező különböző felekezeteknek és 
rítusoknak, mert midőn lemond azoknak egységes orszá-
gos szervezetéről, akkor egyúttal lemond az egységes és 
országos felügyeleti jogáról is, melyet a lokális szolga-
bírói indolenczia és inkompetenczia nem pótol. (Helyes-
lések.) 

Már a keresztény felekezetek nem részesülnek ilyen 
előnyökben, azoknak úgyszólván eredeti joga csak a házi 
ima ; minden, ezen túlmenő jog a miniszteri konczesszió 
rendszeréhez van fűzve. A bevett protestáns felekezet 
felett fentart az államnak egy messzemenő felügyeleti és 
beavatkozási jogot, a zsinati törvények jóváhagyási jog t. 
(Helyeslések.) A katholikus egyház, az közveszélyes intéz-
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menynek látszik, amelyet tutela alatt kell tartani. A tisz-
telt miniszter ur tegnap is igen érzékenyen vette azt, a 
mit gróf Batthyány Tivadar tisztelt barátom a katholikus 
autonómiáról mondott. Valóban igen nehéz a dologban 
nyilatkozni, de annyit talán mégis szabad mondanom, 
hogy hivatkozom a jövőre is a történetre, amely konsta-
tálni fogja, hogy a jelenlegi kormány alatt a katholikus 
autonómia létesülni nem fog. A tisztelt miniszter ur igen 
különböző nyilatkozatokat tett, melyek oda foglalhatók 
össze, hogy a dolog eddig nem létesült. Már három év 
előtt volt ankét, most is van ankét, de annak már össze-
állitási módja azt a következtetést engedi, hogy az auto-
nómia most sem lesz meg. 

Arról pedig éppen szó sincs, hogy hajlandók volná-
nak a miniszterek, mint Okolicsánvi képviselőtársam ki-
emelte, lemondani arról, hogy a püspökök kinevezése a 
miniszterek kezében maradjon és arról, hogy az ő körük-
ben maradjanak az egyházi alapok. Bizonyára csupa ke-
gyeletből azon kitűnő kortesszolgálatok iránt, melyekre 
ezeket az eszközöket használni lehetett. (Derültség a kö-
zépen és a baloldalon.) Tehát ne hivatkozzanak Deák 
Ferenczre, aki, elismerem és ez kétségbe nem vonható, a 
kötelező polgári házasság mellett nyilatkozott, de (Hall-
juk ! Halljuk !) hogy ha a kötelező polgári házasságnak 
is vannak különböző formái és módjai, nem lehet tudni, 
hogy ő melyiket választotta volna. 

Körösi Sándor : Csak egy van ! 
Asbóth János : Kérem van több is. Ott van például 

a Naquet-féle : ez a legradikálisabb, amely behozatott 
Francziaországban s amelyet nálunk is be akarnak hozni ; 
ott van az olaszországi, amely olyan, mint volt Franczia-
országban, felbonthatatlan ; és van olyan polgári házasság, 
amelynél egy időben eszközöltetik a polgári és egyházi 
aktus. Tehát van különböző. Deák, a polgári aktust deri-
válta onnan, hogy a házasságnak van egy jogi oldala is, 
aminthogy kétségtelenül van is. Deák Ferencz tudta, 
hogy a házasságnak van egy morális oldala is, mely az 
illető saját lelkiismereti formájához tartozik. Nem hiszem, 
hogy identifikálni lehetne azt a házassági fogalmat, amely 
örömben és búban, jó és balszerencse, remény és csalódás 
közt a családi kötelék felbonthatatlan szentségére van 
alapitva, azzal a házassági fogalommal, mely gyakran 
előfordul a német lapok hirdetési rovatában: „Ein Schäz-
chen wird gesucht." (Derültség.) Deák Ferencz elismerte, 
h°gy a jogi aktussal nincs kimeritve a házasság fogalma 
és egyenesen utalta a feleket az egyházi hatósághoz is. 

Ne hivatkozzanak önök a magyar tradiczióra sem. 
A magyar tradiczió az — és annak köszönhető, hogy a 
nemzeti egység meg nem lett bontva felekezeti viszályok 
által, mindaddig, amig önök nem jöttek — hogy senkire 
sem lehet oly dogmákat oktrojálni, amelyek ellenkeznek 
az ő vallásos meggyzőződésével. (Helyeslés balfelől.) A 
protestánsokra nem lehet oktrojálni a katholikus dogmát 
a házasság felbonthatatlanságáról, a katholikusokra nem 
lehet a protestáns felfogásokat, legkevésbbé pedig azt a 
professzori dogmát, hogy a házasság csupán felbontható 
polgári szerződés. 

A miniszter urak gyakran hivatkoznak arra, hogy 
ez a püspök azt mondta, amaz azt mondta. Az ily hivat-

kozásoknál mindig eszembe jut, amit nekem egy kitűnő 
államférfiú mondott : „Ertem, hogy a kormányokra nézve 
kényelmetlenek a harczias püspökök ; de veszélyesebbek a 
kormányra és a harczra nézve a Hofrath-püspökök, 
mert kezdetben igent mondanak mindenre, s ha a kormány 
benne van a bajban, ők sem tehetnek egyebet, mint más 
püspökök." 

Azt hiszem, senkisem fogja a herczegprimást a Hof-
rath-püspökök közé sorozni. Es ha a miniszterelnök ur 
mégis azt mondta, hogy a kötelező formát azért válasz-
totta, mert a herczegprimás előtt a többi formák közül 
ez volt a legkedvesebb : bátran rábízhatom a kérdés ren-
dezését a herczegprimásra. De azt talán még sem fogja 
állítani, hogy a herczegprimás egyetért Jelűnek Arthur 
képviselő úrral abban, hogy e javaslat biztosítsa az egy-
háznak a hitélet terén a teljes szabadságot akkor, a mikor 
az egyházi házasságot concubinátusnak nyilvánítja és bün-
tetéssel sújtja. Es nem hiszem, hogy a herczegprimás 
helyeselte volna a polgári házasságnak éppen azt a for-
máját, amely felbonthatónak nyilvánít minden házasságot, 
s igy a katholikus házasságot is. Mert én ugy tudom, — 
s ha tévedek, szívesen alávetem magamat, csak azt ne 
méltóztassanak tőlem kívánni, hogy a katholiczismus 
dolgában Falk Miksa tisztelt képviselőtársunkat, a „Pester 
Lloyd" szerkesztőjét ismerjem el pontifex maximusnak, 
(Elénk derültség a baloldalon és a középen. Elnök csen-
get.) én ugy tudom, hogy a katholikus felfogás szerint, 
mely természetesen nem lehet mérvadó azokra nézve, kik nem 
azon a valláson vannak, a házasságot minden egyéb felmon-
dásra alapított viszonytól éppen az különbözteti meg és az a 
lényege, hogy felbonthatatlan szentség. A kath. házasságnál 
nem lényeges az eskü. Magyarországon a katholikus egyház 
megesketi a házasfeleket. En magam a katholikus egyház 
legnagyobb solemnitásával kötöttem házasságot, de sem 
én, sem feleségem esküt nem tett, mert Magyarország 
határán tul, a katholikus egyház a házasfeleket nem es-
keti meg. Nem lényeges kellék az oltár és az áldás sem, 
mert ezeket az egyház ajánlja, mint az üdv eszközeit, de 
érvényes házasságot lehet kötni a pap passiv assistencziá-
jával, meg lehet kötni akkor is, ha a házasfelek két 
tanúval elmennek az illetékes plébánoshoz és ott a hol 
találják, kijelentik neki, hogy házasságot kötünk, tessék 
tudomásul venni. Es mindenütt, hol a Tridentinum kihir-
detve nincs, ugy tudom, hogy Amerikában, még nemrég, 
a baltimoori zsinat előtt, mely ugy hiszem a jelenlegi 
pápa alatt tartatott, megköthették a házasfelek a 
házasságot maguk pap nélkül, tanuk nélkül, a lénye-
ges és elengedhetetlen kellék mindig csak az, hogy 
az mint felbonthatatlan szentség köttesség. (Igaz ! Ugy 
van! balfelől.) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, márcz. 17. „Flagellum Dei." — 
Gróf Széchenyi István mondása. Akkor mondta, 

midőn Magyarország egét a Kossuth Lajos gyújtogató 
lángszelleme által lángba borulni látta. 

Es a legnagyobb magyar akkor a történelemnek 
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beszélt; azaz, jobban mondva, belőle maga a történelem 
beszélt akkor. 

Kétszer beszélt a történelem, kiváló emlékezetesség-
gel Isten ostoráról. Először maga Atilla mondta ezt vá-
laszul nagy sz. Leo pápának arra a bemutatkozására, 
mikor Róma falainál a világ két legnagyobb hatalmas-
sága találkozott: „En Isten szolgája vagyok," — hogy ő 
meg — „Isten ostora." Másodszor a „legnagyobb magyar" 
kiáltott fel ijedtében és fájdalmában igy, Kossuth Lajosra 
gondolva, a ki mindent ellenkezőleg tervezett és tett, mint 
a hogy azt a „legnagyobb magyar" tervezte és akarta. 

„Flagellum Dei ! " Nem mondta a „legnagyobb magyar" 
szóval, hogy ez Kossuth Lajos; de kimondotta égő agyá-
nak inspirácziójában s talán világos gondolatában is. 

Mert Széchenyi István gróf a legvégsőbb okokig 
minden okozatokat bejáró lángész volt, a ki nemcsak ötletei-
vel teremteni, hanem gondolatainak lánczolatában rendet is 
tudott tartani. 

A „legnagyobb magyar" látva maga előtt ijesztő 
nagyságában az okozatot: a magyar állam szervezetének 
megbontása közepén a nemzet virágának és velejének a 
magyar nemességnek — tönkremenését, ennél a látvány-
nál elkiáltotta magát: „Flagellum Dei!" Gondolhatni-e 
vájjon, hogy az eszével mindenütt ott levő Széchenyi 
István ekkor nem gondolt az — okra ? 

Széchenyi István gróf a természetesen és lassan 
előkészített társadalmi és állami átalakítás helyett viha- ! 
ros, forradalmi felforgatás útjára terelt 48-iki reformban 
veszélyt látott a magyar nemzet zömére, a magyar ne-
mességre nézve. Es a „legnagyobb magyar" a magyar 
nemesség elpusztulásában a haza elpusztulásának előjelét 
látta az égen szeme előtt megjele nt lángokban. Erre 
összeborzadva, egy látnók íélelmetes hangján kimondta, 
hogy „Flagellum Dei !" 

S mit látott vájjon gróf Széchenyi István, mikor 
ijedtében ezt a rettenetes látványt nevével nevezte meg ? 

Emberek közti jogok és viszonyok vészthozó, mert 
viharos megbontását. Ám emberek közti viszonyokat és 
jogokat lehet, nagyon lehet, és sokszor kell is átalakí-
tani. De minden egészséges átalakulás lassú, csaknem 
észrevehetetlen, mint a növekvés a természetben, a nö-
vények világában. A ki a viszonyokat egyik állapotból a 
másikba pillanatok alatt áttörni akarja, az összetöri az 
összetört viszonyokkal együtt az embereket is. S mint-
hogy egy nemzet emberekből áll, az összetört emberek 
sorsában magát a nemzetet éri csapás. 

Tehát a „legnagyobb magyar" 48-ban emberek közti 
viszonyok mindeneket összetörő átalakítására már azt mon-
dotta, hogy — a hazára és nemzetre nézve az „Flagel-
lum Dei" : mit mondana most, midőn Kossuth Lajos 
megtévedt nagy eszének és istenített szavának lángostora 
Isten és emberek közti ezer éves viszonyok széttépésére 
kergeti az embereket. 48-ban Kossuth Lajos a' király 
ellen lázította fel a nemzetet : most az Isten elleni lázitás-
ban vezérkedik, „kormányoz" és parancsnokol. 48-ban 
lángba borította a magyarság politikai és társadalmi éle-
tének egét; most Isten elleni lázitásával lángba borítja 
a magyarság egész a jövőben bízó reménynek legvégsőbb 
menedékét. 

Istennel szakított magyar államiság, nem „nemzeti 
nagylét"-et, hanem nemzeti pusztulást és bukást jelent. 
Ismét lángban áll tehát a magyar ég. Annak utolsó ép 
részeit emésztik a lángok. „Flagellum Dei !" 

Kossuth Lajos küldetése mostani szereplésével van 
teljesen betetőzve. Azért kerülgeti őt a halál is épp a 
mostani események keretében. Most meghalni Kossuthra 
nézve annyi, mint lázitásainak zenithjéről lépni át az 
örökkévalóságnak küszöbét. 

Mikor lelkének intimusa, Helfy ezt suggerálta a 
haldokló „forradalmárának : „A kormányzó úrért az egész 
nemzet imádkozik*, az Isten elleni lázitást nemzetével 
szemben bevégző legnagyobb magyar apostatája a ke-
resztény vallásnak egy atheus desperácziójával ezt felelte : 
„ Hiába imádkozik — rajtam nem segit semmi /" Milyen 
példa! Es ezt egy csuklyájából megugrott német barát-
nak, Luthernek köszönhetjük ! 

„Flagellum Dei." Rajta és rajtunk ! 
Vérkönyeket sirva imádkozzunk — Magyarországért! 

? ? 

Páris, márcz. 5. XIII. Leo állam és egyház közt 
való béke-politikájának legújabb fényes diadala a franczia 
nemzet körében. (Vége.) — 

„A világi és polgári társadalomnak, igy foly-
tatta Spuller kultuszminiszter beszédét, nem kell, nem 
szükséges cserben hagyni semmi jogot, semmiféle hagyo-
mányait az egyházzal szemben, hanem szükséges, hogy 
a demokrácziát, és azokat, kik azt képviselik, uj szellem 
hassa át, a helyet hogy egy nyomorúságos, zaklató és 
koczkázatokkal teljes háborút folytassunk; szükséges, 
hogy az egyházat ne üldözzük ki, ne zárjuk ki, ne 
(lobjuk ki az ország társadalmi életéből."*) (Hosszas 
tetszés és taps, élénk félbeszakításokkal a szélső bal-
oldalról.) 

Egy volt miniszter-elnök Goblet, radikális szoczialista, 
az egyházüldözés egyik nagymestere, miután szemére ve-
tette Spuller miniszternek, hogy az egyházzal egyeségre 
lépett, ez az utóbbi igy válaszolt : 

„Hozzám nem méltatlan dolog, valamint önhöz sem, 
Goblet ur, elismerni a jelenlegi pápában egy nagy erejű 
embert, ki egyúttal a legnagyobb erkölcsi hatalommal 
van felruházva. 

„En azt kívánom tehát, hogy a vallási kérdések 
tanulmányozásában, és e kérdések által követelt meg-
oldásokban a türelmességnek, széleslátásnak, emberséges-
ségnek, igazságosságnak, társadalmi és testvéri szeretet-
nek igen magas szelleme (il piu grande spirito) vezérel-
jen bennünket, ugy hogy az semmi kritikára okot ne 
szolgáltasson. 

„Ez az én programmom és nem hiszem, hogy önök 
jobbat tudnának felmutatni. 

*) Ha a polgári házassággal és az egyháznak magából és a 
társadalomból kizárni akarásával már 100 éves keserves tapaszta-
lást tett franczia állam kultuszminiszterének e szavait a magyar 
kormány meghallaná és a mint illik és kellene meghallgatná : a 
czivilházasságos törvényjavaslatot, mely az egyházat a házasság-
kötésből „kötelezőleg" kizárja, rögtön visszavonná. És ebben nem 
volna semmi szégyen. Sapientis est mutare consilium in melius. 

A szerk. 
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„Türelmesség ma, türelmesség holnap, ha azt akar-
juk, hogy a köztársaság megkezdje valamennyi polgárnak 
kibékülését az elmék és szivek kölcsönös, teljes meg-
egyezésésében." *) (Elénk, hosszantartó taps középen és 
jobbról, közbeszólások balról.) 

Miután Brisson álláspontja mellett még más tagjai 
is a radikális pártnak felszólaltak, a miniszterelnök, 
Casimir-Périer lépett a szószékre. Helyeslőleg csatlako-
zott a kultuszminiszter kijelentéseihez, s a maga részéről 
is kijelentette, hogy fentartani fogja a köztársaság által 
bevégzett müveket t. i. az iskola-törvényt és a katonait 
s általában ő erélyes védője lesz az állam jogainak, de 
arra, hogy vallási kérdésekre nézve a polgárokat egymás 
ellen lázitsa vagy lázban tartsa, nem fog vállalkozni 
s nem fogja magát felhasználtatni soha. {Elénk taps a 
középen és jobbról és a bal némely padjain.) „Es a mikor 
mi tiszteletben fogjuk tartatni az állam jogait, egyúttal 
kötelességünkké fogjuk tenni az egyenetlenség okainak 
kutatásában, hogy gyógyszereket alkalmazzunk és a kedé-
lyeket megbékítsük." 

Azok közt, kik tapsoltak, említésre méltó Humbert 
Alfonz, radikális szocziálista, a párisi községtanács elnöke. **) 

Ezt a szélsőbalon valaki észrevette és Humbert 
szemére lobbantotta, a ki aztán igy felelt a személyes 
támadásra : 

„Tökéletesen ugy van, én tapsoltam a türelmesség 
politikájának. Es ezt önök jegyezzék meg jól !u 

A katholikus állásponton levő képviselőknek kétség-
kívül jobban tetszett volna a dolog, ha valamint a kultusz-
miniszter ugy a miniszterelnök is nem beszélt volna 
annyit a laikus (egyháztól elvált, hitközönyös) állam 
jogairól, és azokról a (kulturharczos) törvényekről, a 
melyek a köztársaságnak u. n. örökségét alkotják. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a mostani ka-
marában, habár a mérsékelt elemek vannak többségben, a 
tulajdonképpeni katholikus elem és a konszervativek kisebb-
ségben vannak, és igy ők együttvéve sem volnának 
képesek a mérsékeltek (opportunista köztársaságiak) nél-
kül a radikális és szocziálista elemet ellensúlyozni. 

Most, hála XIII. Leo békéltető politikájának, a 
mérsékelt republikánus párt a türelmesség útjára tért és 
uj üldözéseket semmi esetre sem akar; azonban a már 
megszavazott törvények uj tárgyalásába sem akar bocsát-
kozni: a miniszterek tehát, kiknek a mérsékeltekre szá-
mitaniok kell, nem beszélhettek másképp, mint a hogy 
beszéltek. 

Hogyha a katholikusok a legutóbbi választásoknál 
a helyett, hogy a mint tették, tömegesen tartózkodtak a 

*). Valóságos evangeliumi igék ( T pax hominibus bonae vo-
luntatis") XIII. Leo pápa által felfrissítve a „legkeresztényebb" 
franczia nemzet legjobbjainak lelkében. Vajha „az uj szellem", az 
állam és egyház közti „béke" szelleme reánk is fuvallana, avval 
az erővel, hogy a ránk borult kulturharcz miazmáit elhordaná 
légkörünkből a Tartarusba. A szerk. 

**) Mert hát Párisban sülnek el a bombák. I t t kell a „kedé-
lyek békitése" ; ott kell az uiaknak bőrüket félteni. 

szavazástól, ellenkezőleg tömegesen követték volna a pápa 
felhívását és egyesült erővel jelentek volna meg az urnák-
nál: jelenleg nem volnának törpe kisebbségben, hanem 
könnyen, ha nem is tettek volna szert absolut több-
ségre, igen tekintélyes számú kisebbségre emelkedhettek 
volna, a melyet aztán a kormány jobban volna kénytelen 
tetteiben és nyilatkozataiban megnyugtatni, s most is még 
hangosabban beszélt volna a vallás tiszteletiről s az em-
iitett törvények visszavonásába bele mert volna fogni. 

A franczia kamara márcz. 3-iki ülésében minden 
esetre XIII. Leo politikája és a vallás szép győzelmet 
aratott. Ily példa után alapos a remény, hogy mindenki 
meg fogja érteni, miszerint a XIII. Leo által kijelölt ut 
egyedül képes visszaadni a békét az egyháznak Franczia-
országban, és hogyha azt akarják a franczia katholiku-
sok, hogy az üldözés törvényei eltöröltessenek, folytonos 
panasz és jajgatás helyett, valamennyinek egyesülni kell 
egy szivvé-lélekké, mintegy egy emberré, és igy megtenni 
azt, a mit a pápa kijelölt, vagyis, hogy kiki múlhatat-
lanul teljesítse az együttes fellépésben a maga kötelességét. 

V E G Y E S E K . 
„Uj szellem": az egyházzal és vallással való 

békesség szelleme szólott Francziaország'oan márczius 
3-án az ország kultuszminiszterének és miniszterelnökének 
ajkairól.Es az „uj" szellemnek megnyilatkozása, az „Univers" 
elismerő hirlelése szerint, sikerrel járta be egész Franczia-
országot „Le mot de M. Spuller fait fortune. La séance 
de samedi dernier sera de celles qui comptent." Nálunk 
Márczius 4-ike az emlékezetes dátum. Akkor volt a 
szabad elvű „országos nagygyűlés." Francziaország, az 
Isten és a vallás elleni harczból a megtérés útjára lé-
pett; a magyar állam vezérei semmit sem okulva a ma-
gukba száló francziák példáján, most akarják nagyban 
megkezdeni az Isten, a vallás, az egyház „állami" meg-
tiprását. Megtiporni meg fogják tiporni az országot; 
ámde Isten oly magasan lakozik fölöttük, hogy óriás 
lármájok még az elhaló szunyogzümmögés alakjában sem 
ér fel az egekbe. 

— Rusehek Antal győrszigeti esperes-plebánost, az 
ismert egyházi irót és kiváló szónokot, Győr város kö-
zönsége győr-nádorvárosi plébánossá választotta meg. 

— Kath. körök. Veszprémben a püspök védnöksége 
alatt kath. kör alakult. Bácsmegyében az utóbbi hetek-
ben Zentán, Almáson és Adán létesültek kath. körök. 

— Columbus mappája. Wieser innsbrucki egyetemi 
tanár a florenczi könyvtárban ráakadt arra a földabroszra, 
melyet maga Columbus készített felfedező utja előtt. E 
térképből látható, hogy Amerikát, üzsia egy földnyul-
ványának hitte, mely Kínából kiszögellik s összefügg 
Indiával. 

— A Budapesti Kath. Kör ez évi közgyűlését ápril 
13-án fogja megtartani. A közgyűlésen Esterházy Miklós 
Móricz gróf fog elnökölni, ki a közgyűlés megnyitása 
alkalmával nagyobb beszédet tart, melyben érinteni fogja 
a jelenleg aktuális kérdéseket is. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (PapnÖ7elde-utcza 8. sz.) 
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liczizmus és protestantizmus. — Vegyesek. 

A legkeservesebb halál napja, mint a legör-
vendetesebb élet napja. 

„Mors et vita duello 
Conflixere mirando." 

Ilyen nap, a milyen a keresztény emberi-
ség nagypéntekje , nincsen több a vi lágtör téne-
lemben. 

Ez a halál és az élet összeütközésének pá-
ratlanul nevezetes napja. 

Pára t l annak mondom a halá l és az élet 
amaz összeütközését, a melynek emlékezetét 
nagypénteken üljük. 

Mert az t agadha ta t l an tény, hogy a halál 
és az élet mindennap ezer és százezer összeüt-
közést provokálnak az emberiség életében, me-
lyeknek vége többnyire , legalább is részben, a 
halál zsákmányolásában fejeződik be e földön, 
részben, igaz, az élet megmentésére , az élet ter-
heinek tovább viselésére vezet, közvetlen ered-
mény gyanánt . Ámde az ily összeütközések halál 
és élet között , melyeknek legjobb eredménye, 
t. i. a földi élet megmentése maga is kétes 
becsű, össze se hasonl i thatók a halál és élet amaz 
összeütközésével, a melynek emlékezetét nagypén-
tekünk örökít i meg, s a mely egy igen nagy oknál 
fogva pára t lanul áll s összehasonlí thatat lan ma-
gasságban a halál és élet mindennapi , még leg-
nevezetesebb összeütközéseinek és csatáinak is 
végtelen sora és tömege fölött . 

A halál és az élet nagypénteki összeütkö-
zése a golgothai középső keresztfán ugyanis ha-
lált és életet eredményezett , halál és élet volt 

egy cselekedetben, a mi csodálatos, sőt egyike a 
legnagyobb csodáknak, mer t a halál és élet ösz-
szeütközése mindig többé-kevésbé vagy az élet 
vagy a halál j avára dönt , de egyszerre mind a 
k e t t ő javára egyenlően és legfőbb fokban soha. 

Krisztus Urunk t e t t e a Golgothán, min t 
e redménye a halál és az élet nagypénteki össze-
ütközésének, szent hi tünk tan í tása szerint, csak-
ugyan egyszerre halál is volt, élet is vol t ; min t 
halál a halálok legkeservesbike, m in t élet, az 
életek legörvendetesbike ; m i n t halál a világ leg-
keservesebb halála volt Krisztus Urunk szemé-
lyére nézve, m i n t élet a legörvendetesebb élet a 
mi bűnös érdemet lenségünk számára. 

Soha keservebb halál nem ér t halandót , 
m i n t Krisztus Urunka t a keresztfán. Soha élő 
lényt örvendetesebb élet meg nem örvendezte-
t e t t , min t bennünket Krisztus Urunk halálában 
a keresztfán. 

Keservesebb halál pedig Krisztusénál azért 
nem volt és nem lesz soha, m e r t mig mi mind-
nyá jan az eredeti bűn és sa já t bűne ink sulyján 
kivül á t lag véve csak kevés más ember bűnének 
sulyját érezzük a gyilkoló halál ál tal okozo t t 
fá jdalomban s azt is nagy vigasztalással érez-
he t jük m i n m a g u n k r a nézve: addig Krisztus 
Urunk az egész világ bűneinek sulyját hordozta 
egész életén á t s érezte a halál óráiban — 
m i n d e n vigasztalás nélkül a maga részéről. 

A bűnös, ha meghal, vigasztalást talál abban, 
hogy Isten kegyelmével ő a halálban megszaba-
dulhat bűnösségéből; míg Krisztus Urunk, mikor 
meghalt , megmás í tha ta t l an isteni végzés sulyja 
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g y a n á n t é rez te lelkén azt, hogy ő h a l á l á b a n 
é r e t t ü n k n e m lehe t m á s m i n t bűn, a vége t t , 
hogy é r e t t ü n k ugyanazon ha l á l á l ta l e g y ú t t a l 
váltság is lehessen. 

Mi. bá r igazi, vagyis büncselekvo bűnösök 
v a g y u n k é l e tünkben s t a l á n h a l á l u n k b a n is, 
mégis j og igény t t a r t h a t u n k é l e tünkben is, ha lá -
l u n k b a n is az á r t a t l a n B á r á n y á l t a l szerze t t 
bünmentességre, vagyis bünmentesitésre. Kr i sz tus 
U r u n k é le tében is, ha l á l ában is, és ped ig főleg 
ha lá lában , bá r büncselekvo soha sem volt , bűnös 
vol t he lye t t ünk , sőt m a g a a bűn vala , személyes 
á r t a t l a n s á g a daczára , b ü n m e n t s é g és m e n t e s i t é s 
nélkül a m a g a részére. 

Valóban, n incs oly keserves halál, m i n t K r . 
U.-é vol t n a g y p é n t e k e n ; v a l a m i n t n incs élő l ény 
számára sem a n n y i r a ö rvende t e s és boldogi tó 
élet, m i n t a mi lyen K. U. n a g y p é n t e k i ha l á l ában 
s z á m u n k r a f a k a d t . 

Kr . U. ha l á l ának nagy keserves vol ta , va la-
m i n t az abból s z á m u n k r a f a k a d t élet nagy bol-
dog magasz tos l é te azonban , a m a g a te l jes nagy -
ságában , azok közé az is teni , csodás do lgok közé 
t a r t oz ik , me lyekrő l csak I s t en szólha t t e l j e s 
i l le tékességgel , erővel és mé l tóságga l . Rég m e g -
m o n d t a m á r Bossue t is az ő u t á n o z h a t a t l a n m a -
gasztos eredet i ségében : 

„II n ' a p p a r t i e n t qu'à Dieu de nous pa r l e r 
des ses g r a n d e u r s ; il n ' a p p e r t i e n t qu'à Dieu cle 
nous pa r l e r aussi de ses bassesses. P o u r pa r l e r 
des g r a n d e u r s de Dieu, nous ne p o u v o n s j a m a i s 
avoir des concep t ions assez h a u t e s ; pour pa r l e r 
des ses humi l i a t i ons , nous n 'ose r ions j a m a i s en 
avoir des pensées assez basses : e t dans l 'une e t 
l ' a u t r e des ces deux choses, il f a u t que Dieu 
nous prescr ive jusqu ' ou nous devons p o r t e r 
la hardiesses de nos expressions." * 

Azér t t e h á t , én is l e téve a to l la t , t e is, k. 
olvasó, abba hagyva az olvasás t , é r zéke inkbő l 
l e lkünkbe visszavonulva imádjuk az i s ten i Fe-
szü le tben a legkeservesebb halá l türelmes szen-
vedőjét s a l egörvende tesebb élet irgalmas szerzőjét és 
osztogatóját, avval az esedezéssel, hogy i r g a l m a s 
t e k i n t e t e t vessen r eánk , most , és az Í t é l e t n a p j á n . 
Amen ! J* 

*) Premier Sermon pour le Vendredi Saint, Oeuv-
res, éd. par Lâchât. Vol. X. p. 1. 

Asbóth János beszéde 
a képviselőház márcz. 9-iki ülésében. 

(Folytatás.) 

Ha Szmialovszky Valér tisztelt képviselőtársam a 
katholikus egyház ezen dogmájával szemben, mint jó ka-
tholikus plaidiroz a házasság felbonthatósága mellett, 
ezért senkinek sincs joga ebben a házban őt megtámadni, 
vagy ezt kifogásolni, azt ő elvégzi a maga lelkiismereté-
vel és a maga egyházával.*) — Hogyha az ő választói is 
oly jó katholikusok ; annál jobb a tisztelt képviselő úrra; 
hogyha az ő választói olyan katholikusok, kik egyházuk 
tanát követik, elvégzi a képviselő ur az ő választóival: 
teljesen kifogástalan az ő állásfoglalása, csak azt ké-
rem, hogy méltóztassanak olyan méltányosak lenni és 
ne méltóztassanak megtámadni minden alkalommal 
azokat a katholikusokat, akik saját egyházuk hitéhez 
ragaszkodni akarnak, azért, mert elleneznek valamit, ami 
még nem is törvény, ami csak egy utazás közben több-
ségét elvesztett kormány szándéka. (Derültség a bal-
oldalon.) 

Tisztelt ház ! A magyar nemzetnek tradicziója ezek-
ben a kérdésekben az, hogy valahányszor protestáns test-
véreinkre akár Bécsből, akár Rómából katholikus felfo-
gásokat, akartak oktrojálni, Magyarországnak katholikus 
lakossága kezet fogott a protestánsokkal a vallásszabad-

; ság eszméjének védelmére. (Igaz! Ugy van! a balolda-
: Ion.) Magyar tradiczió az, hogy ma valóban szabadelvű, 

valóban felvilágosodott és toleráns protestáns férfiak ezt 
viszonozni készek, ez a magyar tradiczió, mert ez az, 
a mi minden körülmények közt fentartotta a nemzeti 
egységet. (Igaz! Ugy van! a baloldalon és a középen.) 
Es, tisztelt ház, hogy ez a nemzeti tradiczió, hogy ez 
a helyes ut, abban megerősitett bennünket az, hogy 
mindazon országokban, ahol magasra tartották a lelkiis-

, mereti szabadságot — és ezen országok nem Franczia-
ország és Poroszország, Angliában és Amerikában soha 
a kötelező polgári házasságot behozni nem akarták. 
Apponyi Albert gróf tisztelt képviselőtársam idézeteket 
olvasott föl. Engedje meg, tisztelt ház, hogy azokhoz 
egygvel én is hozzájárulhassak. (Hall juk ! Halljuk !) 

Lord John Russel, aki talán nem volt ultramontán, 
mert protestáns volt, aki nem volt reakczionárius, mert 
az angol liberális párt vezére volt, 1836. február 12-ikén 
azt mondta, éppen amikor a polgári házasság vitatásáról 
volt szó a kötelező polgári házassággal szemben, hogy 
senki sem kényszerithető lelkiismeretével ellenkező házas-
ság kötésére, és azt mondta, hogy a kötelező polgári 
házasság alapeszméje ellenkezik az angol nép vallásos 
érzelmeivel. Es Angolországban talán azért sem állottak 
ezen alapra, mert igen jól tudták az angol történelemből, 
hogy a kötelező polgári házasság be volt hozva hét esz-
tendőn át, mint a lelkiismereti szabadság és a vallássza-
badság legnagyobb elnyomásainak a korolláriuma. Crom-
well alatt, mikor a puritánok, akik maguk papi rendet 

*) Ez tévedés. Mindenkinek joga van a képviselőházban bár-
kit azon az állásponton, melyet magáénak vall, épp ugy helyeselni 
mint megtámadni. A mit valaki a vitába bevisz, abban köteles 
a krit ikát kiállani. A szeri:. 
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nem ismertek és semmiféle más vallásnak nem engedték 
meg, hogy papokat tartson, voltak az uralmon. 

Tisztelt ház ! En évekkel ezelőtt, midőn a tisztelt 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur, ki, ugylátszik, nem 
nagy érzékkel bir a lelkiismereti szabadság iránt, a zsi-
dóság egy részének lelkiismereti szabadságát akarta vio-
lálni, a zsidóság egy másik részének érdekében, én ezzel 
szembeszálltam, és hogy ezt sikerrel tettem, ezt tartom 
mindig parlamenti pályám egyik büszkeségének. En sem 
akkor, sem ma felekezeti szempontból nem beszéltem, 
mert akkor sem voltam orthodox zsidó és ma sem vagyok 
az. (Derültség balfelől.) En, tisztelt ház, akkor is és ma 
is a lelkiismereti szabadság szempontjából és álláspontjá-
ról beszélek, amelyet valahányszor akármelyik irányban 
megtámadva látok, ugyanezt a vért érzem ereimben forr-
ni, amely századokkal ezelőtt egy másik Asbóth Jánost 
Thököly táborában Bécs falai alá vitt „pro Deo et liber-
tate." (Éljenzés a baloldalon és a középen.) 

Ott, tisztelt ház, ahol a különböző felekezetek nagy 
számban egyaránt jelentékeny számban állanak egymás 
mellett, ott csak egy mód van a valláspolitikai kérdések 
megoldására, a valláspolitikái nehézségek elhárítására. 
(Halljuk! Halljuk!) Ez az egy mód pedig az, mely be-
vált minden körülmények közt, bevált Angliában, hol 
állami egyház van, beválik Amerikában, hol az állam és 
egyház el van választva, és ez a mód nem a kényszer, ez 
a mód a szabadság. (Elénk helyeslés a baloldalon és a 
középen.) 

De, tisztelt ház, ha sem a háznak és többségnek 
tradicziói, sem a szabadságnak érdekei nem hozhatók fel 
a reform mellett, van egy harmadik nagy szempont, mely 
előtt mindnyájan meghajolunk, mert ha ugy állana a do-
log, hogy a nemzeti egység, a nemzeti érdek és a nem-
zeti állam konszolidácziója megkövetelné a reformot, 
akkor messzemenő áldozatokat kellene hoznunk a tradi-
cziók és a szabadság rovására. 

De miután annyira szeretnek hivatkozni a külföldi 
példákra, lássuk, hogy az önök által javasolt intézmény 
minő hatással volt a külföldre. Francziaországban, tisztelt 
ház, sajátságos viszonyok uralkodnak. Mindenütt, ahol a 
reformáczió után a protestántizmus konszolidáczióra és 
szervezetre tudott jutni, ott a protestántizmus felölelte és 
magába szivta azon szellemeket és elemeket, amelyek 
saját lelkiismereti meggyőződésüknél fogva, a katholikus 
egyház kebelében megmaradni nem tudtak ; ott azonban, 
ahol a protestántizmust tűzzel vassal kiirtani sikerült, ott 
ezen elemek szervezetre nem jutván, mint flottáns elemek 
maradtak meg a társadalom és nemzet kebelében és ké-
pezték propagandáját a vallástalanság és felekezetnélküli-
ségnek. De, ha azt hiszi valaki, hogy azután, midőn a 
nagy forradalomban ezen elemek felülkerekedtek és be-
hozták a házasságnak államosítását is, ezáltal a nemzeti 
egység és a nemzeti állam konszolidácziója éretett el: 
az nagy csalódásban van. Mert Francziaországnak, ezen 
nagy és nemes nemzetnek éppen az a baja és ebből ered 
minden baja, hogy a nemzeten végig tátong egy nagy és 
összeforrhatatlan szakadás. 

Az egyik táborban állanak azok, akik mindig az 
egyházban és vallásosságban látják az ellenséget és azt 

mondják: , voila l'ennemi!" ; a másik táborban azok, akik 
ezekkel szemben vallásos meggyőződésüket védeni, érvé-
nyesíteni igyekeznek és, tisztelt ház, ez az a nagy és 
mélyremenő ellentét, amely a franczia nagy nemzetnél 
minden nagy és hazafias erőfeszítés és minden emelkedés 
daczára mindig ujabb és ujabb katasztrófára és bukásra 
vezet. (Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) Ami Olaszországot 
illeti, tisztelt ház, Olaszország azt a benső morális egy-
séget és nemzeti konszolidácziót, melyet ennek a nemes 
nemzetnek mindnyájan kívánunk,— kívánunk már azért is, 
mert téves állítás az, hogy műveltségünk a németekében 
gyökerezik, mert az a sokkal régibb és sokkal fényesebb 
olasz czivilizáczióban találta gyökereit, — akkor fogja 
elérni, mikor meg fogja találni módját a vallási érzelmek 
megnyugtatásának. 

Ami pedig Németországot illeti, tisztelt ház, Né-
metország példáját kövessék azok, akik azt akarják, hogy 
itt is tízéves kulturharcz legyen, mely Németországban az 
állam vereségével Canossánál végződött, és akik azt akar-
ják, hogy itt is, ha a kulturharcznak vége is lesz, meg-
maradjon annak eredménye, a felekezeti alapon álló párt-
szervezet, egy katholikus czentrum, melylyel mindenkor 
számolni kell a kormánynak, mert anélkül kormányozni 
nem tud, — mi, akik ezt nem akarjuk, e példát nem fog-
juk követni. (Elénk helyeslés a balon és középen.) 

Tisztelt uraim ! Nem a nemzeti egység az, amit az 
önök politikája megteremt. Hát nem látják, milyen bom-
lásra vezet ez ? Nem látják saját pártjukban a bomlást ? 
Nem látják, hogy mennyire megváltozott a parlamenti 
helyzet, hogy az egykori többség ma már csak néhai 
többség, hogy a tisztelt függetlenségi párt addig tartja 
fenn a kormányt és abban a perczben ejti el, amikor 
neki tetszik ? (Helyeslés balfelől és a középen. Mozgás a 
szélsőbalon és jobbfelől.) Es ha a miniszter urak (Zaj. 
Halljuk ! Halljuk !) lemondani nem akarnak, hát teremt-
senek meg legalább egy normális parlamenti helyzetet, 
amelyben kifejezést leljen az uj koaliczionális többség. 
Legalább egy miniszter mondjon le és kínáljanak meg 
egy miniszteri székkel valakit a tisztelt függetlenségi 
pártból. (Elénk derültség a baloldalon és a középen ! Zaj 
jobbról. Halljuk! Halljuk!) Én, tisztelt ház, ha a tisztelt 
miniszterelnök urat, aki már nem is szeret itt e házban 
megjelenni, (Derültség balfelől és a középen. Halljuk ! 
Halljuk !) ülve látom az általa tönkretett szabadelvüpárt 
romjain, (Derültség a baloldalon és a középen.) akkor 
mindig eszembe jutnak Delille-nek versei : 

Tel jadis Carthage 
Vit sur ses murs détruits Marius malhereux, 
Et ses deux grands délais se consolait entre eux." 

Igy látta egykor Kárthágó összeomlott falain a bol-
dogtalan Mariust, és ez a két nagy rom egymást igyeke-
zett vigasztalni. (Derültség és tetszés a baloldalon és a 
középen.) 

Hát én azt hiszem, hogy a tisztelt urak maguk is 
tudni fogják, hogy az ő egész politikájuk hogy tépi szét 
a nemzetet, a nemzeti társadalmat, a magyar családot. 
Azt hiszem, hogy maholnap ezt be fogják látni, le fog-
ják vonni ennek a konzekvencziáját, be fogják érni evvel, 

23* 
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nem fogják ezt fokozni, nem fogják azt állandósítani kí-
vánni, hanem vissza fognak vonulni a javaslatokkal együtt. 

Hiszen, tisztelt ház, hogyha mi akkora nagy és egy-
séges nemzet volnánk, mint Francziaország, vagy Német-
ország, hát akkor ezt a szakadást talán könnyebben vi-
selnők el és könnyebben, biztosabban tudnók túlélni. De 
igy azon külső és belső nehézségek közt, melyekben a 
magyar nemzet él, ez a politika, a nemzeti egységnek 
ezen megbontása — valóságos bűn. (Igaz ! Ugy van ! a kö-
zépen.) 

Vagy azt méltóztatnak talán hinni, hogy a nemzeti-
ségeket ki fogják békíteni azzal, hogy azok most már 
vallásukban is megtámadva érzik magukat? Az önök po-
litikája, tisztelt miniszter urak, nem a nemzeti egység, 
hanem a disszoluczió politikája, (Igaz ! Ugy van ! a bal-
oldalon és a középen.) politikai és társadalmi bontás és 
a családnak megbontása az, ami népünk egy nagy részé-
nek kulturai állapota mellett pedig a közerkölcsöknek 
megingatása. (Igaz ! Ugy van ! a baloldalon és a közé-
pen.) Nem iehet tisztelt ház, a nemzetnek szellemét iden-
tifikálni akarni például egy szabadkőműves bürokratának 
felfogásával. (Igaz ! Ugy van ! balfelől.) A szabadkőműves 
bürokrata képzelheti a maga kettős szabadkőműves bü-
rokratái önhittségében és képzelődésében, hogy az állam-
férfiúi bölcseségnek és felvilágosodottságnak Csimborasszója 
az, hogy ha a nép életéből a vallásos aktusok kiszorit-
tatnak bürokratikus aktusok által. De óvakodjanak a nép-
nek életéből a vallásos aktusokat bürokratikus aktusokkal 
kiszorítani, melyek már ugy is túltengnek közéletünkben 
és úgyis már a népet túlontúl sanyargatják, (Igaz! Ugy 
van! a baloldalon és a középen.) óvakodjanak megfosz-
tani a népet a család fogalmának eszményi konczepczió-
jától. (Mozgás jobb felől.) Az emberi szívnek eszményekre 
van szüksége ; a szegény embernek még sokkal inkább 
van erre szüksége, mint annak, aki jól él ; mert a népnek, 
a szegényeknek és a nyomorultaknak, nincsen más ünnepi 
pompájuk, nincs más épülésük, és nincs más vigaszuk, 
mint az, amelyet egyházi és vallásos életükben találnak, 
(Igaz ! Ugy van ! a baloldalon és a középen.) Foszszák 
meg a népet eszményeitől, de azután ne csodálják, hogy 
ha (Halljuk ! Halljuk !) azok a szegények és. nyomorultak 
kiragadva minden földi és minden mennyei örökükből, uj 
eszményt és uj rendet keresnek petróleummal és dinamit-
tal, annak a társadalmi rendnek romjain, amely nekik 
semmit, de semmit sem akar meghagyni. (Élénk tetszés a 
baloldalon és a középen.) Nagyszerűnek és bölcsnek lát-
szik gyakran az, amit okos kodifikátorok teremtenek, ám-
bár talán a jelenlegi javaslatról még ezt sem lehet mon-
dani, (Tetszés közepén és a baloldalon.) de bármily impo-
zánsnak és czélszerünek lássék is az, mindig ephemernek 
fog bizonyulni és sohasem lesz vége a toldás-foldásnak. 
Épp, egészséges és állandó az, ami a népnek szellemében 
gyökerezik, mert az a népek életével él. Valósítsák meg 
javaslatukat. Szívós és elkeseredett ellenállásra fognak 
találni magában a népben. 

Hiszem, hogy talán sikerülhet, hogy ez ellenállást 
idővel taláu meg fogják törni, hogy idővel meg fogják 
törni azt a felfogást, hogy családot alapítani csak temp-
lomban lehet, és utat fognak törni annak a felfogásnak, 

hogy csak az elöljáróságoknál lehet házasságot kötni, a 
hol a cselédkönyveket is osztogatják. (Derültségek a kö-
zépen.) Talán triviálisan hangzott, tisztelt ház, amikor 
egyes tisztelt barátaim : báró Andreánszky Gábor és 
Szalay Károly, marhakönyvekről beszéltek; de méltóz-
tassanak elhinni, hogy ez az életből van véve, és ez 
illusztrálja azt, hogy mily borzasztó eszmezavart fognak 
önök előidézni a népnél? Nekem egy választóm maga ugy 
magyarázta a dolgot, hogy a kötelező polgári házasság 
behozatala abból fog állani, hogyha az ember egy leányt 
feleségül el akar venni, akkor elviszi nem a templomba, 
hanem a jegyzőhöz, a jegyző beírja a marhakönyvbe, 
(Elénk derültség a baloldalon és a középen.) és ha az 
ember tul akar rajta adni, akkor majd megint kitörlik és 
átírják. (Nagy derültség balfelől.) Önök az ellentállást le 
fogják talán győzni, s utat fognak törni annak a felfo-
gásnak, hogy a vallásosság kultusza csak üres forma ; 
hogy maga a vallás nem egyéb, mint babona az egy-
ügyűek vezetésére. De ha csakugyan sikerülni fog önök-
nek utat törni ezeknek a felfogásoknak, akkor legyenek 
elkészülve arra, hogy azt a tért, amelyről igy kiszorítot-
ták a vallásos hagyományokat, a vallásos érzületet és az 
urakhoz való ragaszkodást, el fogja foglalni egy uj esz-
mény, egy misztérium, mely a szeretet keresztény tanai 
helyébe a gyűlölet tanát teszi : annak a tannak helyébe, 
hogy mindnyájan egy Atyának vagyunk gyermekei ; 
annak a tannak a helyébe, hogy szegénynek és gazdagnak 
viselni kell a maga keresztjét ; annak a tannak a helyébe, 
amely tanítja a kölcsönös áldozatkészséget és önmeg-
tagadást. (Mozgás jobbfelől.) A kereszténység e tana 
helyébe lépni fog az a tan, mely a „strugle for life" tana, 
hogy aki jobban bírja, az marja, aki erősebb, az egye 
meg a gyengét, mert ehhez joga van, mert ez a termé-
szeti törvény. (Mozgás jobbfelől.) E tan pedig a ledön-
dött kereszt helyébe azt a bitófát fogja felállítani, de 
nemcsak a nagy urak számára, amelyet a nagy urak 
számára a tisztelt miniszter ur akkreditált organuma már 
felállított. (Igaz ! Ugy van ! balfelől.) 

Mert, tisztelt ház, a mint a természetben, ugy az 
erkölcsi világban sincsen vacuum. Szorítsák ki a régi esz-
ményeket. és a teret el fogják foglalni a szocziálizmus, a 
kommunizmus és az anarchia eszményei. Magyarországon 
még nem volt dinamit-attentátum. Majd lesz! (Mozgás 
jobbfelől.) Ebben a házban még csak fürészpor-bombát 
találtak ; majd fog repülni valóságos is, csak sokáig kor-
mányozzák ilyen bölcsen az országot ! ('Zajos helyeslés 
balfelől ; mozgás jobbról.) Mert azt mondja Madách az 
Ember tragédiájában, (Halljuk!) midőn a Concorde-téren 
a Marseillaise harsonái közt megjelenik a liberális dísz-
menet (Halljuk Halljuk !) : „Felzaklatni és kormányozni 
más!" (Ugy van! balfelől.) 

Tisztelt ház! Még egy konszideráczióval kívánom 
beszédemet befejezni. (Halljuk ! Halljuk !) Ha sem a nem-
zeti hagyomány olt, sem a szabadság, sem a nemzeti egység 
nem képezik kutforrását ennek a politikának : mi képezi 
azt? (Halljuk! Halljuk!) Kathedrai abstrakt eszme, 
amelyet felkarolt a hatalmi törekvés, a hatalmi érdek, de 
nem azon pártnak hatalmi érdeke, mert hiszen azt tönkre-
tette. (Derültség balfelől.) Es ehhez, tisztelt ház, hozzá-
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járult még egy harmadik tényező, s erről a tényezőről a 
legnagyobb tartózkodással és óvatossággal kívánok nyilat-
kozni. (Halljuk ! Halljuk !) mert ismerjük ezen harmadik 
tényező nagyfokú érzékenységét és mert a felekezetek-
nek békés együttélését, nem a viszályt kivánom. Azt 
hiszem, hogy ha szabad volt a katholikusok, vagy 
mondjuk azok egy részének magatartását e házban a 
miniszterelnöki székből is meglehetősen éles birálat tár-
gyává tenni, akkor talán meg lesz engedve, hogy a mélyen 
tisztelt zsidóság egy részének magatartását objektiv — 
mondom — igen óvatos és tartózkodó birálat alá vegyem. 
(Halljuk! Halljuk!) 

En, tisztelt ház, mindig a legélénkebb rokonszenvvel 
és a legmelegebb érdeklődéssel viseltettem a zsidók iránt ; 
és ezen felfogásomon és érzületemen az sem változtatha-
tott semmit, hogy az összes tollforgató Izrael ellenem 
szórja villámait, mióta egy esztendővel ezelőtt bátorkod-
tam utalni annak veszélyességére, hogyha keresztény né-
pünktől — ez utoljára keresztény, ez tény, a melyet 
megváltoztatni nem lehet; sajnos lehet, de igy van — 
elveszszük azt, ami egyedül képezi erkölcsi bázisát, mert 
John Stuart Millt és Comte-ot hiába fogják neki tanitani 
még a gróf Csáky Albin által reformált és fizetésükben 
megjavított néptanítók is. Azt hiszem, abban egyetértünk, 
hogy a zsidó vallásban van egy nagy, szép és nemes 
ethikai alap ; talán méltóztatnak egyetérteni abban is, 
hogy a keresztény vallásban is van egy nagy, szép s ne-
mes ethikai alap. Tudjuk, hogy a mélyen tisztelt zsidóság 
mily szívósan ragaszkodik hagyományaihoz és intézmé-
nyeihez. Ha már most a keresztény népet el fogjuk terelni 
keresztény hagyományaitól, akkor az a keresztény nép el 
fogja veszíteni ethikai alapját, ethikai alapjának elveszté-
sével áldozata lesz a depravácziónak, a depraváczió által 
a faji degenerácziónak és az anyagi romlásnak. Azt pedig 
talán nem méltóztatnak kívánni — meg vagyok győződve 
róla, hogy maguk se kívánják — hogy ebben az ország-
ban csak a zsidóság prosperálhasson. 

Igaz, ha eddig ellenem szórták villámaikat, most 
már van egy villámhárítóm, mert most már a Pester 
Lloyd vezérczikkei és országgyűlési tudósításai inkább 
gróf Apponyiba szoktak beleütni. (Derültség balfelől.) De 
nyugodjunk bele és vigasztalódjunk azzal, hogy éppen a 
Pester Lloyd volt az, mely gróf Szapáry Gyula kormány-
zatának utolsó napjaiban, mondhatni utolsó óráiban nagy 
határozottsággal, józansággal, mondhatni államférfiúi böl-
cseséggel protestált a kötelező polgári házasság forsziro-
zása ellen. (Ugy van! balról.) Sőt a Pester Lloyd tisztelt 
szerkesztője, Falk Miksa tisztelt képviselőtársunk volt az, 
aki akkoriban fölfedezte a protestáns konfesszionális kon-
spirácziót. En tehát megnyugszom és vigasztalom magam 
azzal, hogy órával a kezemben -megtudnám mondani a 
perczet is, mikor tisztelt képviselőtársunk Falk Miksa 
visszatér a Pester Lloyd-dal együtt arra az álláspontra 
és azt fogja mondani : a miniszternek mindig igaza van, 
még akkor is, ha gróf Apponyi Albertnek hivják. (Élénk 
derültség a bal- és szélsőbaloldalon.) 

Mindezen támadások, tisztelt ház, amelyek elég rend-
szeresek és elég kíméletlenek, nem ingatták meg bennem 
a zsidóság iránt való rokonszenvet. Én akkor is, amikor 

az antiszemitizmust akarták ebben az országban meghono-
sítani, szembeszállottam e törekvéssel, mert én nem a fele-
kezeti gyülölségnek, hanem a felekezeti békének vagyok 
hive. Sőt tovább megyek, én a zsidóságot az emberiség 
czivilizácziójában a legnevezetesebb és legnemesebb ténye-
zők egyikének tekintettem. Én az emberi nem czivilizá-
czióját a tudományokban és művészetekben a görögökre, 
a politikában és jogban a rómaiakra, az ethikában*) a zsidó-
ságra vezetem vissza és teljesen egyetértek Disraelivel, 
aki a keresztény hitet a zsidó tradiczióval olykép egyez-
tette össze, hogy a kereszténység végső tökélyre emel-
kedése azon eszményeknek, amelyek a zsidóságban**) fej-
lődtek, valaminthogy a zsidóság szentkönyvei a keresz-
tényeknek is szent könyvei: az ó-szövetség. 

De, tisztelt ház, ,on a les défauts de ses qualités." 
A tisztelt zsidóságnak pedig az volt a hibája — bocsána-
tot kérek, ne - méltóztassanak ezt érzékenyen venni,-
(Derültség a szélsőbaloldalon.) — hogy kellő mértéket 
tartani, a közép uton megmaradni nem tudott; ez volt 
hibája, ez okozta minden bukását, és épp ugy, amint 
anyagi téren a balszerencsében meg tudja magát húzni a 
végletekig, a jó szerencsében koczkáztat mindent, (Ugy 
van! balfelől és a középen.) ugy tesz a politikában is. 

(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUD0SITAS0K. 
Budapest, márcz. 21. Egy szellemóriás testi összeroslca-

dása. — 

K O S S U T H L A J O S . 
1802—1894. 

A nemzet fájdalmában nem szóval, de keserves, fájdal-
mas szívvel, részt veszünk mi is. Mert mi Kossuth Lajos-
ban nem annyira a végletekig ment óriás erejű és lelkese-
dése hazafit, mint inkább a hitét vesztett keresztényt sirat-
juk, az ő reánk kétes lelki homályt hagyó halálában. A 
nemzettel siratjuk benne hosszú századokra kiható, legel-
szántabb akaratú, legtetterősebb. leghősiesebb ihletű ma-
gyar államférfiaink egyikét, a ki, egy fensőbb kéz által, 
gróf Széchenyi Istvánnal és Deák Ferenczczel összeforrasztva 
hozta létre a magyar politikai genialitás három különböző 
egységből alkotott összhangját és egyensúlyát, avval a 
világtörténelem által még végitéletileg teljesen el nem 
intézett befejezéssel, hogy ő, herkulesi erővel kiragadva 
magát Széchenyi és Deák mérséklő befolyása alól, nyilat-
kozatra hivta ki az isteni Gondviselést, a magyar nemzet 
nagyléte vagy elenyészése iránt, avval a vakmerő feltevéssel, 
hogy az isteni Gondviselés ne a mikor neki tetszik és a 
hogy ő szokta lassan, hanem a mikor Kossuth meghatározta 
és abban a keretben, abban az alakban, a hogy Kossuth 
akarta, rohamos sietséggel mondjon Kossuth akaratára 
igent.. És Kossuth Lajos oly erőszakossággal követelte az 

*) Talán jobb lett volna mondani : az Istentől kapott hitben 
és ethikában. Mert az Isten ellen csinált zsidó ethika már az ó-szö-
vetsé^ben is furcsa szerepeket játszott A szerk. 

**) A melyeket a zsidóságban Isten fejlesztett. A szerk. 
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isteni Gondviseléstől a maga akaratára, a mely egyébiránt 
a nemzeti nagylétre vonatkozólag az egész nemzetet magával 
ragadta, a dethronizác-zióra vonatkozólag azonban a nemzet 
nagyobb és józanabb részét nemcsak hidegen hagyta, sőt 
vele szemben idegenkedésbe, ellenkezésbe is kergette, oly 
erőszakosan követelte, mondom, Kossuth Lajos a maga gyarló 
akaratára az isteni Gondviseléstől az igen-t. hogy az isteni 
Gondviselés első tagadó megnyilatkozását a szabadságharcz 
elintézésében nemcsak a nemzeti nagyiétre de a detlironi-
záczióra nézve is csak közbeszóló, nem ügydöntő, nem 
végitéletnek tekintette, s azért a nemzet kibékülését királyával 
helytelenítvén, félrevonult idegen földre, hogy mint állandó 
tiltakozás álljon életében és halálában a jelenlegi törvényes 
állapottal szemben s a dethronizáczió elvének és tettének 
általa szeplőtelennek hitt dicsősége mellett örök tűzként 
lángoljon nemzete emlékezetében. Nagy, óriás elhatározások 
és tettek, nagy, óriás merészségek és hibák jellemzik Kossuth 
Lajost. 

Voltaképpen csakis a magyar nemzetnek kiirthatatlan 
szabadságszeretetéből és független állami törekvéseinek szel-
leméből magyarázható ki az a világtörténelemben rendkívüli 
tünemény, hogy Kossuth Lajos még a reánézve legnagyobb 
szerencsétlenségb en is szerencsés maradt, még tervei buká-
sából is mint. hős és csaknem imádatos tisztelet tárgya 
került elé s mint ilyen megyen át a magyar nemzeti tör-
ténelem lapjaira aranyos betűkkel tündökleni. S ennek a 
páratlan szerencsének a közvetetlen oka az, hogy a nemzet 
nagy része Kossuth Lajos alakját csak fényes oldaláról 
tekinti, arra pedig, hogy mi rejlik árnyékos oldalán kívülről s 
még inkább belül. — ügyet vajmi keveset vetett eddig. 

Egy körömnyit sem tágítunk attól, hogy Kossuth Lajos 
gondviseléses, nagy, óriás alakja Magyarország történelmének, 
hogy ő valóságosan páratlanul áll századunk történetében. 
Páratlanul; de mint mi? . . . Mint — „Isten ostora", ki 
az Isten kezében eszközül szolgálva sok bűnre, lelketlenségre 
és hanyagságra büntetést hozott, sok jóra, nagy lelkesedésre 
és ujjá születésre, akaratlanokat érő lökést és tenni kész 
akarókat serkentő buzdítást adott ; de ugy, hogy magát a 
magyar nemzetet és jövő sorsát véve, talán, — mert ki mer 
a jövőről biztosan beszélni? — mégis jobb lett volna, ha 
Kossuth Lajos 48-ban és azután megmarad az Isten által 
belőle. Széchenyiből és Deákból alakított magyar szellemi 
háromegység egyensúlyának összhangjában és abból erő-
szakosan ki nem tépi magát, mint a hogy tette. 

Kossuth Lajos 48-ban megdöntötte a régi magyar 
politikai, állami és társadalmi rendet s helyébe uj politikai, 
állami és társadalmi rendet állított ideában és igyekezet-
ben. Es eddig nincs hiba konczepcziójában. Ezt mások is, 
a nemzet nagyobb és józanabb része is akarta, óhaj-
totta. A hiba Kossuthnál abban rejlik, hogy ő a szó 
hatalmát azonosnak vette a tett erejével") s azt gon-
dolta, hogy a régi Magyarországból egy tollvonással, 
nehánv törvényczikkel, uj Magyarországot lehet teremteni. 
Kossuth Lajos idealista volt, az idealisták minden hibá-
jával tetézetten megrakva. Azt hitte, hogy az eszmét 

*) •Szavammal meg fogom eleveníteni a tuskókat — mondá 
egyszer a 30-as évek elején, a kortesck nyers hadára czélozva — s meg-
mutatom, hogy szóban gazdagabb vagyok, mint Magyarország minden 
mágnása ezüstben. (Budapesti Hirlap, 1S94. márcz. 21.) 

megpendíteni, a gondolatot szóban kimondani, az aka-
ratot törvényczikkekbe befoglalni — elég. Egy másik 
hibája is az idealistáknak hihetetlen fokban megvolt Kos-
suth Lajos hatalmas agyában : ítéletének megállapítása után 
hibázhatatlannak, tévedéstől mentesnek tartotta magát, 
maga-magától, isteni segedelem nélkül, mely segedelmet 
különben is az ő önelégültsége voltaképpen lelke mélyén 
visszautasított. Mert ne altassa magát senki csalódásban ! 
Kossuth Lajos ősi keresztény hitünk isteni törvénye 
szerint meg volt keresztelve. Homlokán letörölhetetlenül 
ott ragyog a keresztény lét isteni bélyege, a szent kereszt 
jele. Ámde köztudomásu tény, hogy Kossuth Lajos a 
keresztény hittől és istentiszteléstől elpártolt a szabad-
kőművesség humanizmusához, s mint ilyen a keresztény 
vallástól való teljes elszakadásban, apostaziában halt el 
emberi tudás szerint. Azért bár oda kívánjuk és oda gon-
doljuk, Isten végzésének irgalmas döntését föltételezve, a 
gyászkerettel körülvett nagy név fölé a szent kereszt jelét, 
azt mégis kiirni oda a legkínosabb vergődés után sem 
mertük. Nem is irta ki azt oda az általunk látott napi-
lapok közöl egyetlenegy sem. 

Kossuth Lajos, kit azért, mert Magyarország függet-
lenségért többet merészelt, mint a mi lehetséges és szabad 
vala, mindenki mint merész embert bámul, 1848-ban a 
régi magyar állami és társadalmi politika rohamos átala-
kításával nagy, de hát századok óriás munkája által a magyar 
fajra nézve csupán emberi erővel elvégre mégis talán veszély-
telenné tehető politikai veszedelembe sodorta hazáját. 

Es ha e veszély elhárítása valaha sikerülni fog : abban 
Kossuthnak semmi, de semmi érdeme sem leszen. 

Miért? 
Mert ő utolsó tettével, az Istentől s a keresztény val-

lástól való elpártolás szabad elvüségének uralomra lökésé-
vel, még nagyobb veszedelembe, a legnagyobb, az erkölcsi 
tönkremenés veszedelmébe taszította Magyarországot. 

A király után Isten ellen is fellázította a nemzet nagy 
részét. 

A király ellen és király nélkül megcselekedni mert 49-iki 
magyar nemzeti függetlenséget, a mely kétségtelenül veszélyt 
hozott a hazára s folytonos fenyegetés az uralkodó dynasz-
tia ellen, a puszta történeti élettelen emlékek közé csak 
egy lény teheti a földön, de megteheti — emberi lényisé-
génél fogva is. Es ez a földi lény — a magyar király. 

A magyar apostoli király, ha megadja az országnak a 
minden idegen elemtől való teljes Önállóság és függetlenség 
gyakorlását, vagyis a 67-iki kiegyezés, végrehajtását, mert 
jog szerint az minket, Magyarországot ugy is megillet : meg 
van oldva a nagy kérdés, a királylyal élünkön és Ausztriá-
val szövetségben, bontás, rontás nélkül. 

Evvel Kossuth szelleme ártalmatlanná lesz téve a 
dynasztiára nézve s nagy emlék marad ugyan az országra 
nézve, de veszélytelen, mert élettelen. 

Az Isten-elleniség. az Isten-nélküliség uj magyar val-
lásügyi politikáj Inak veszedelmes következményei ellen 
azonban, melynek útjára a nemzet nagy részét Kossuth Lajos 
kergette össze tekintélyének lángostorával, nincs a földön^ 
csak a mennyben, nincs menekvés, csak az Isten irgalmas-
ságában, melyet vért izzadó penitencziával kell könyörögve 
kérni, hogy adjon a keresztény hittől elpártolt nagy politi-
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kai vezér által felidézett vallási és erkölcsi veszedelmek 
kiállására és leküzdésére Magyarország mostani és jövendő 
keresztény lakóinak — túláradó hathatós malasztot a magasból. 

A Magyarországban megkeresztelt, nagy dolgokat meg-
bolygató. nagy eseményeket okozó és intéző, aztán számki-
vetésbe jutott s Turinban tegnap meghalt szellemóriás hazánk-
fiát — a minden emberi tudást meghaladó s minden emberi 
szivet megnyugtató Isten irgalmasságába ajánljuk ! ? ? 

Róma. Katholiczizmus és protestántizmus. — 
(Tények és ellentények.) 

Abban a szakadatlan foglalkozásban, melyben a 
szektáriusok kezébe került Olaszország által a pápaságnak 
szerzett tarthatatlan helyzet tartja őket, némely szabad 
elvű lapok a pápasággal való foglalkozás alól felszabadu-
lásra jogczimet vélnek látni abban, hogy állítólag Német-
országban uj lovagrend alapíttatott, a mely a szabad-
kőművesség tagjainak van fentartva. Ebből a tényből, 
mely magában Németországban is elég érdekes magyará-
zatokra szolgál okul, némely olasz, a ki tulajdonképpen 
nem is igen érdemes e névre, nem kevesebbet von le, 
mint a katholiczizmus hanyatlását és az egyház tekinté-
lyének folytonosan haladó megfogyatkozását. 

Az idő nem jól van megválasztva arra, hogy valaki 
ily izetlenségeknek adjon folyást most, mikor a külföldi 
sajtónak éppen legtekintélyesb képviselői, még szabad elvüek 
is, sehogysem titkolhatják el, sőt a jövő idők jelentős elő-
játékának tekintik a pápai hatalomnak az egész világon 
mutatkozó, egyre növekvő varázsos befolyását. Nem, 
egyátalában nem teljesült az a remény, melyet a szabad-
kőműves Olaszország pártfogói abba a gonosz és balgatag 
várakozásba helyeztek, hogy majd a kath. hit hanyatlását 
fogják látni. Ellenkezőleg, mindenfelől, ellenséges és 
baráti oldalakról, nagy aggodalmak nyilvánulnak jövő 
állandóságáról annak az államnak, annak a politikai ha-
talomnak, mely a világpolgárias szabadkőművességből 
avval a küldetéssel lőn felállítva, hogy üldözze a katholi-
czizmust és döntse meg a pápaságot. 

Hogyha az ügyek állását tisztán politikai oldalúkon 
vesszük, a szektáriusok eme kézzel foghatóan csinált lel-
kesedése, teljesen egyenértékű ellensúlyt kap a leghiva-
talosabb római királyi lapoknak abban a vallomásában, a 
melynek veleje az, hogy a római kérdés kényszerítette 
az olasz kormányt a mai súlyos lépésekre, mely az or-
szágra oly terheket rótt, hogy nincs mód azoknak elviselé-
sére. Hanem mivel némely higeszü szabad elvű ember a 
szabadkőműves lovagrend dekoráczióiból a pápai tekintély 
végére akar következtetni, itt az ideje ezeknek az urak-
nak a figyelmét lekötni azoknak a konferenczia-beszédek-
nek zárszavára, a melyeket a hires protestáns lelkész, 
Pressensée, mult hónapban svájczi Freiburgban tartott. 

A helyett, hogy mint néhány szegénylelkü olasz 
szektárius gondolja, a kath. hit hanyatlásban volna, a 
nevezett protestáns lelkipásztor, a ki ismeri a maga 
embereit, alapjában kimutatta a keresztény hit és taní-
tás hanyatlását a protestáns felekezetek körében ; s nem 
elégedve meg ennek konf-tatálásával, Pressensée nviltan 
kimondotta a kath. egyház fensőbbségét, alkotmányára, 
szervezetére és tanítására nézve; és felszólította hallgatóit, 

hogy üritsék ki lelköket a Róma ellen irányuló elfogult-
ságoktól, a hová az ut érintetlen tisztaságban fen van 
tartva, s a hol a kereszténység jövője központosul. 

Az a bizonyítás, melylyel Pressensée ur foglalkozott, 
s mely a lapok tanítása szerint a nagy protestáns hall-
gatóságra rendkívüli hatást gyakorolt, Newman és 
Manning megtérése körül forgott, ama két protestáns 
férfiú megtérése köriil, a kik mint a római egyház bibor-
nokjai végezték fényes életpályájokat. 

A tudós protestáns szónok igazi ékesszólással irta 
le bizonyításában azokat a lelki furdalásokat és nyug-
talanságokat, melyek ama két hires konvertita lelkét 
megtérésök előtt zavarba tartották ; aztán a kétségek egyre 
szaporodtak ; aztán hogy igyekeztek maguknak bebizo-
nyítani az önkényes, tetszésszerinti hitkutatás (liberum 
examen) tekintélyét s igazolni aztán, hogy végződött ez az 
erőködés annak igazoltságával, hogy bizony a tetszés-
szerinti hitkutatás és hitválasztás elve nagyon gyenge 
elv ; aztán hogy küzködtek a pápaság ellen emelt vádak 
igazolásával, s hogyan végződött ez a törekvésök a vádak 
alaptalanságának kiderülésével, belátásával ; végül bemu-
tatta azt a fenséges lelki nyugalmat, a mely e két hatal-
mas szellemben beállott és a biztos reményt mely bennök 
feléledt, mihelyt a kath. egyházba visszatértek. 

A két hatalmas elméjű protestáns theologus meg-
térésök után egészen otthon találták magukat a kath. 
egyházban s világraszóló, fényes tevékenységet fejtettek ki. 
Manning bibornok fensőbbséges befolyást szerzett Angol-
országban a gazdasági béke és rend körül támadt össze-
ütközések elintézésében és a keresztény szeretetnek a 
társadalmi intézmények fölött való érvényesítésében, mig 
Newman bibornok tanításai az ő konferenczia-beszédeiben 
ugy tüntették fel őt is, a mint Manninget az ő tettei és 
iratai, mint a keresztény vallás fényes megnyilatkozását. 

A bölcseségnek és keresztény szeretetnek ezt a két 
nagy forrását sem a rationalisták protestáns iskolája, 
mely az ószövetséget és az evangéliumot, vagyis az egész 
szent írást oda dobta az istentagadók lábaihoz, sem az 
u. n. orthodox protestáns iskola, mely minden döntő 
tekintélytől meg van fosztva, nem táplálhatta volna kellő 
erővel és tartalommal. 

Ugyanily nyíltsággal bpszélt a nevezett protestáns 
tudós lelkész a protestantizmus gyengüléséről általában. 
Elmondotta, hogy a kritika és a modern tudomány a 
protestánsok előtt megrendítette a keresztény egyház 
történeti alapjait ; elmondotta, hogy a protestánsok ellen-
mondást találnak a hit és a tudomány között; hogy 
nekik már nem kell változhatatlan dogma, hanem elég 
egy kis erkölcs, a nélkül, hogy meg tudnák mondani, 
micsoda alapra (dogmára) van az alapítva. A protestan-
tizmus', igy folytatta szónok, két alapelven sarkallott : a 
szentírás szószerinti inspiráczióján és a Krisztusban való 
hit vagyis bizalom oly kizárólagos elégségességén, hogy az 
üdvösségre egyéb nem szükséges, minta hit vagyis bizalom 
Krisztusban. Ma a protestantizmus ezt a két alapot felforgatta. 
A szentírás ihletessége ma már nem egyesíti a protestánsokat, 
és Jézus Krisztust már többé a protestantizmus nem tárt a 
egy szívvel s lélekkel valóságos Istennek, teremtetlennek, 
az Atyával egy lényegűnek, hanem csak emberi lénynek. 
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Protestáns lelkek számára nincs többé más vezető, 
nincs más tekintély, mint a magára maradni akaró egyéni 
lelkiismeret, az egyéni tetszések tengerére kitéve dióhéjnyi 
gyenge sajka gyanánt. Innen származik a protestantizmus-
nak meghatározhatatlan monaszokká való elporladozása, 
melynek fentartóztatására a protestantizmusban niücs mód. 
Ily körülmények között, folytatá a szónok, a lelkek nemde 
vagy arra szánják el magukat, hogy holt emlékeiliből él-
jenek. vagy pedig, hogy a keresztény tcmitás élő forrása-
hói meríthessenek, nem lesznek-e belekergetve maga a 
protestantizmus által a római egyházba, a mely az ő vál-
tozatlan Credójában korunk válságai és a jövő idők felfor-
dulásai számára meg tudja találni a szükséges meg-
oldásokat. 

S a hivatolt végszó, melylyel a hires protestáns lel-
kész végzé, ime itt van: „Azt, a mit Newman és Manning 
lelkiismerete elfogadott, hogyan lehet a priori tévesnek 
mondani ? Mikor ennyi tudománytól és vallásosságtól át-
hatott embereket a római egyház karjaiba látunk mene-
külni, ki fogja merni őket ócsárolni?" 

Nem akarunk ezekből a nyilatkozatokból, melyek 
alapos és lelkiismeretes tanulmányok gyümölcsei, minden 
konzekvencziát levonni, de legalább a jelen időkre nézve, 
tagadhatatlan az, hogy a mik itt jelezve vannak, mint 
jövő dolgok, egészen mások, mint azok, miket néhány 
szektárius beteg olasz agyvelő abból következtet, hogy 
Németországban lovagrendet alapitottak szabadkőművesek 
szamara. 

Nagyobb hiúság is történt már ennél a világon ! 

VEGYESEK. 
*** A vatikáni csill.agyizsgálóból — egy jelentés 

olvasható az „Osservatore Romano" márcz. 14 iki számá-
ban. Ebből megtudtuk, hogy márczius 1-én este Wolf 
Heidelbergában felfedezett két 12-ed rangú, és márcz. 
5-én este Courty Bordeaux ban egy 10-ed rangú boly-
gócskát (pianetino). Mily nagy öröm, mily nagy dicsőség, 
mily világraszóló esemény egy 12 ed rangú csillagocská-
nak az első megpillantása! Hát az vájjon milyen esemény 
számába megy, mikor oly lángeszek mint Kossuth, oly 
okos emberek mint Magyarország kormánya és szabad-
elvű meg függetlenségi pártja (tisztelet a kivételeknek) 
száz meg százezer szemmel biró ember élén nem látják 
a napot az égen, mikor az süt és hirdeti fennen: „Én 
vagyok a te Urad és Istened, idegen istenid (például az 
egyéni tetszés, az én) ne legyenek Én előttem ? !" Igen, hát 
ez vájjon mily esemény ! . . . Egy aszteroid bolygó csil-
lagot megpillantani dicsőség ; Istent, a csillagok alkotóját 
nem látni, vagyis ott a hol Isten akarata van, ott a 
helyett a gyarló én tetszését látni, — ez is „dicsőség." 
Az egész szabad elvű tábor zugó éljen-t kiált neki. Két-
féle dicsőség. Amaz egy porszem a valódi dicsőségből, 
emez tengernyi nagy szégyen! 

— Bérmálás. Vaszary Kolos herczegprimás e hó 
17-én házi kápolnájában bérmálást végzett. Simon Ödön 
mosonyi alispán Elemér nevű fiára adta fel a bérmálás 
szentségét. A bérmaatya Esterházy Miklós herczeg volt. 

— Csúszka György kalocsai érsek urat lourdesi utja 
alkalmából valamint távozásakor, ugy most, miután szeren-
csésen hazaérkezett, lelkes óváczióban részesítették a keczeli 
hivek. Mikor Lourdesba indulóban volt. a keczeli kath. hivek 
a következő távirattal üdvözölték : „A legjobb atyának gyer-
meki kegyelettel átküLdik akeczeliek sziveiket, rakja le azo-
kat a szeplőtelen szent Szűz lábaihoz." Mikor pedig most, 
Lourdesból hazatérvén, f. hó 13-án délután Budapestről 
Kalocsára menetben a keczeli állomásra érkezett, a ke-
czeliek, a község elüljáróságának vezetése alatt, valami 
160 kocsi telided teli megrakva emberekkel és a kik a 
kocsikon el nem fértek, gyalog szerrel valami 2000-en 
összeseregelve rendkivül lelkes ünnepelésben részesítették 
a szeretett főpásztort, ugy hogy ő excljának ki kellett 
szállnia a vonatból. Taraczkok durrogása, zene és szűnni 
nem akaró éljenzés köz1: lépett ki a főpásztor a vasúti 
kocsiból. Könv ragyogott a szemében Kis leánykák örök-
zöld koszorúkkal kedveskedtek, Szentléleky jegyző pedig 
lelkes szavakban üdvözölte, mire ő exja szokott páratlan 
leereszkedésével válaszolt, elbeszélve, röviden zarándok-
utjának lefolyását is, aztán áldását adta az örvendező 
népre. A nagyhetet s a húsvéti ünnepeket ő exja szék-
helyén töltendi. 

— Küldöttség a budapesti érseki vikáriusnál. Rákos-
falva községből vasárnap dr Biró és Stelly igazgatótanitó 
vezetése alatt küldöttség tisztelgett Cselka Nándor érseki 
helynöknél. A küldöttség azt kérte a püspöktől, hogy 
Rákosfalva szakittassék el az Erzsébet-városi plébániától, 
mert az nekik nagyon messze van és szervezzenek részükre 
külön lelkészi állomást. A püspök szívesen fogadta a kül-
döttséget s megbízta őket, hogy állítsanak össze egy 
bizottságot, mely megállapítsa, hogy e terv gyakorla-
tilag kivihetc-e. Ha erről meggyőződtek, akkor a plébánia 
meg lesz. 

— Minoritarendi tudor. A minorita-rend egri házá-
nak egyik fiatal és derék tagja Csabay K. Paulin, hit-
szónok és hitelemző, í. hó 6-án kitűnő eredménynyel tett 
szigorlatot, és 10-én a kánonjog tudorává avattatott a 
budapesti kir. tud. egyetemen. 

— Gyászmise az egri lyceum alapitójáért. Gróf 
Esterházy Károly egri püspökért, a Lyceum építőjéért és 
alapítójáért, a lyceumi kápolnában évenkint gyászmise 
szokott tartatni márczius 15-én, mint a nagynevű püspök 
halálának évforduló napján. Ez évben Kozma Károly pré-
post-kanonok, lyceumi prodirektor végezte az isteni tisz-
teletet. Esterházy 1762-től 1799-ig volt egri püspök, s 
ezek utolsója, mert utódja már érsekké lett. 

— Sajtóhiba-igazitás. A budapesti tudósításban a 195. lap 
első felének 2. sorában alulról egész helyett egén olvasandó. 

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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Budapesten, márczius 24. 

ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

24. I. Félév. 1894 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Alleluja ! — Asbóth János beszéde a képviselőház márez. 9-iki ülésében. — Szalay Károly 
beszéde a képviselőház márcz. 5-iki ülésében. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Apponyi Albert gróf Kossuth Lajosról. — 

N y i t r a : Hogy csinálták ők ? — Vegyesek. 

Alleluja ! 
Teljes feltámadás, teljes halhatatlanság! 
Ez a mi húsvéti örömünk, üdvözletünk, 

kivánságunk ! 
Christus resurgens ex mortuis jam 

non moritur, mors illi ultra non domi-
nabitur. Bom. VI. 9.) 

„Omnis simil i tudo claudicat." Minden ha-
sonlatosság hiányos. A mik hasonlók, hasonlók 
abban a mikben hasonlók; másban különböznek. 

Ismeretes dolog, hogy a húsvéti to jásoknak 
húsvét i jelentőségük van. Hasonl i tanak mint 
symbolumok ahhoz, a mit; a húsvéti ünnep a 
keresztény h i té le t körében je len t és megörök i t : 
az u j lelki élet forrásához, Krisztushoz. 

A tojás az élet forrása, bölcsője, csirája, 
gyökere, mint Krisztus Urunk a mi malasztos, 
istenies lelki é le tünknek. 

A húsvét i to jás piros, mer t Krisztus Urunk 
k ion to t t szentséges vérével bo r i to t t an vált a mi 
lelki életünknek él te tő gyökerévé. 

A húsvéti piros to jás főzve kerül haszná-
la tba ; m e r t Krisztus Urunk is élete kioltásával, 
halva l e t t a mi új jászületésünknek forrása és 
uj é le tünknek tápláléka. 

Eddig t a r t a piros húsvéti tojás és az isteni 
Üdvözitőnk közt levő, reánk nézve symbolikus 
hasonlatosság. Ezentúl megszűnik a ke t tő között 
minden hasonlóság. 

És valóban : a megfő t t tojás megszűnik az 
élet csirája és bölcsője lenni. Megfőtt tojásból, 
lóg lakója, hogy a magas egeket beröpködje, 

nem kel ki többé. A főzés a to jásra nézve vál-
toz ta t l anu l megszünte t te azt az állapotot , hogy 
az az élet cs i rá já t a maga életrevalóságában 
hord ja magában, s hogy az az élet bölcsője legyen. 

Nem igy van ez Krisztus Urunkkal , a ki t a 
húsvéti to jás jelképez. Krisztus Urunkban a szen-
vedés és a kereszthalál annyi ra nem ölte meg 
az életet és az élet föltételeit , hogy éppen ellen-
kezőleg szenvedése és halála lőn a maga dicső-
séges t e s t i fe l támadásának, va lamin t a mi lelki 
új jászületésünknek s majdan testi fel támadá-
sunknak is forrása, csirája, gyökere és bölcsője, 
sőt több, oka, okozója, szülője. 

A szent a tyák u tán Bossuet nem habozot t 
egyik legfényesebb egyházi beszédében Krisztus 
Urunk s i r já t , mely a halál bevégzettségét jelenti , 
a szentséges szűz Anya méhéhez, anyaságához 
hasonlitani, az életre, különösen a mi istenies 
lelki é le tünkre való k iha tás tekinte tében. *) 

A tel jes hasonlatosság t ehá t a húsvéti piros 
to jás és Krisztus Urunk közt o t t szűnik meg, 
a hol a húsvéti to jás megfőzve az élet tel jes 
k io l to t t ságá t és pusztulását je lent i , mig Krisztus 
Urunk meghalva és sirba e l temetve is az élet, a 
fe l támadás és ha lha ta t l anság tel jességét t a r t j a 
magába bezárva. 

*) 0 Marie, nous ne craindrons pas de nous adresser 
à vous aujourd'hui : 1' amertume de vos douleurs est 
changée en un sentiment de joie ineffable. Vous avez 
déjà appris la nouvelles que votre Fils bien-aimé a au 
tombeau une nouvelle naissance, et vous n' avez point 
porté d' envie à son saint sépulcre de ce qu'il lui 
servi de seconde mère." (Premier sermon pour le jour de 
Pâques). Oeuvres, éd. Vivès v. x. p. 94. 

24 
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Hiába minden melengetés ; a főzés ál tal | 
mintegy megölt to jás t semmiféle életerő nem 
fogja többé feltörni, felzárni ; mig Krisztus 
Urunk s i r já t az o t t levő, a halál á l tal ki nem 
ölt életerő, halála u tán ha rmadnapon fe l tár ta , 
hogy dicsőségesen kiemelkedjék a halál pihenő 
helyéből a mi tel jes fe l támadásunknak és te l jes 
ha lha ta t lanságunknak út törője , szerzője és min ta -
képe, Jézus Krisztus. 

Teljes fel támadásról , tel jes ha lha ta t lanság-
ról beszélünk i t t . Há t van nem teljes is? 

H a j h ! van bizony, sok emberre nézve. 
Mindnyájan fe l támadunk, mindnyájan ha lha ta t -
lanok vagyunk és leszünk; de nem egyenlően. 

A halálos bűnben elhunytak fel fognak 
t ámadn i és ha lha ta t l anok lesznek, élni fognak 
mindörökre . Ámde mily hiányos, mily nyomo-
rult le.-z az ő fel támadásuk, az ő ha lha ta t l an-
ságuk! 

Miért ? 
Mert a fe l támadásban az ő tes tükkel egye-

sülendő lelkök holt lélek lesz, s az örökkévaló-
ságba igy á tmenendő lelkök ha lha ta t l an lesz 
ugyan, azaz nem fog meg.-zünni élni soha, de 
alá lesz vetve a lelki halál u ra lmának és az ő 
rémséges, keserves következményeinek. 

Mit ér az ily fel támadás, mit ér az ily hal-
ha ta t lanság ? ! 

Azért há t siessünk lelkünk számára mig 
időnk van e földön, biztositani az Ítélet nap já ra 
az igazi, a teljes fel támadást , s az örökké való-
ság számára az igazi, a tel jes, a haláltalan hal-
hatatlanságot. 

Erre csak egy u t vezet : Krisztus Urunk ha-
lá lának és fe l támadásának példája és ú j j á t e remtő 
ereje. A mint Kr. U. meghal t és e l temet te ték 
a bűnnek, nekünk is meg kell halnunk te l jesen 
a bűnnek, vagyis a bűnös életre nézve olyanná kell 
lennünk, min t az e l temete t t ha lo t t az életre 
nézve Az nem elég, hogy a bűn meghal jon ne-
k ü n k ; a fődolog, hogy mi is meghal junk a 
bűnnek. 

Ekkor vá rha t juk aztán, hogy Krisztussal fel 
is fogunk t ámadni a bűn ha ta lma alól, vagyis 
ugy fogunk fe l t ámadni az Ítélet nap já ra és ugy 
fogunk ha lha ta t l anokká lenni az örökkévalóság-
ban, a mint Krisztus Urunk, t. i. igazán és telje-
sen, hogy a halál és az ő keserves következ-
ményei ne uralkodjanak ra j tunk . 

„Christus resurgens ex mor tu i j a m non 
mori tur , mors illi u l t ra non dominabitur." 

I t t a példánk, i t t a vigasztalásunk, i t t a 
buzdításunk. 

Hála legyen az Is tennek ! 
Alleluja ! *** 

Asbóth János beszéde 
a képviselőház márcz. 9-iki ülésében. 

(Vége). 

Ha valahol, az ember azt gondolná, Magyarországon 
találta meg a zsidóság azt a hont, ahol megelégedetten 
élhetne. (Ugy van ! a szélsőbalon.) Intézményeink és intéz-
kedéseink nagy része olyan, mintha csak egyenesen a 
zsidóság érdekében létesült volna. (Ugy van ! a középen.) 
Nemcsak teljes egyenjogúságot és jogegyenlőséget élvez-
nek ők, hanem egy szűkkeblű választói cenzus azt ered-
ményezi, hogy a tisztelt zsidóság számarányát messze 
meghaladó mértékben vesz részt . . . (Mozgás jobb félő'. 
Halljuk! Halljuk! balról.) 

Rosenberg Gyula : Hol ? (Zaj.) 
Ugrón Zoltán : A választók és a virilisták között. (Zaj.) 
Az-elnök: Csendet kérek. 
Asbóth János : . . . a választók között. (Ugy van ! 

a szélsőbaloldalon.) Plutokrátikus intézmény a virilista in-
tézmény is, mely ugy volt konczipiálva és kontemplálva, 
hogy konzervatív intézmény legyen, (Halljuk ! Halljuk !) 
hogy biztosítson bizonyos befolyást a törvényhatósági köz-
ügyekre minden körülmények közt azon elemeknek, ame-
lyek azelőtt egyedül birtak ott jogosultsággal és biztosít-
son nemzeti érdekből azért, hogy jelen lehessenek ott 
azok, akik birtokuk által, úgyszólván, nemzedékről nemze-
dékre összenőttek Magyarországgal. 

Az igy képzelt és konczipiált intézmény megváltoz-
tatta természetét, mert nálunk a gyors törvény gyártásban 
meg szoktak feledkezni annak a hiztositékairól is, hogy 
aztán csakugyau azok az elemek jussanak ez intézmény 
keretébe, amelyek biztositékát nyújtják annak, hogy ezzel 
a néppel s annak érdekeivel össze vannak nőve. 

És ezen intézmény folytán azt látjuk, hogy az Árpá i 
apánk nyomdokain Munkácsnál honfoglalásra bejövő len-
gyel és orosz jövevények egypár évi korcsmai uzsora után, 
amelylyel a jobbágyot, akit felszabadítottunk terhei alól, 
felszabadítják földje alól, (Derültség balfelől és a közé-
pen.) bejönnek a megye termébe és ott politikai jogokat 
gyakorolnak privilégium alapján, mert a virilis intézmény 
plutokrátikus privilégium, mely jog semmi arányban sincs 
azon kapocscsal, amely őket a hazához füzi. (Ugy van ! 
balfelől.) 

Nagy Sándor : És ezt támogatja Apponyi ! (Zaj.) 
Az elnök: Csendet kérek! 
Asbóth János: Az ottan gyakorolt politikai jogok 

befolyása révén regálebérlők lesznek ; némely szerencsét-
len exisztencziák támogatásával — ne nevezzünk neveket, 
nyugodjanak békén a halottak — befolyását szereznek a 
parlamentben, bemutatják őket a miniszterelnöknek, fel-
veszik a Rákóczy, Bercsényi nevet, kapnak nemességet, 
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ugy bogy száz év múlva majd egy ujabb „Munkácsy" le 
fogja őket festeni az akkori felsőház számára, mely, a 
kornak színvonalára emelkedve, amely nem ismer az em-
berek közt semmi más különbséget, mint hogy kinek van 
éí kinek nincs pénze, akkor már ilyen honfoglalókból fog 
állani. (Derültség balfelől és középen.) 

A pénzintézetekben és kivált a sajtóban a tisztelt 
zsidóság egy olyan hatalmi tényezővé emelkedett, amely 
az ország közügyére messzemenő, gyakran döntő befolyást 
gyakorol. Azt kellene tehát hinni, hogy Magyarországon a 
tisztelt zsidóságnak valóságos Eldorádója van és hogy itt 
megelégedetten élnek. De a „l'apetit vient en mangeant." 
Van a tisztelt zsidóságnak egy része, — és én csak erről 
akarok beszélni, erre irányul kritikám, és nem az egészre, 
— amely legkevésbé forrott össze ezzel a nemzettel, 
amely magával hozott ebbe az országba egy gyűlöletet, 
amelyet itt nem szivhatott magába, mert itt nincs rá 
semmi ok. Magával hozta Németországból és Oroszország-
ból az ottani antiszemitizmus által táplált gyűlöletet, 
amelynek itt semmi talaja s alapja nincs. A zsidóságnak 
ez a része az, amely elvesztette azt a nagy és nemes 
ethikai bázist, mely a judaizmusban vau, de nem akarja 
acceptálni azt az ethikai bázist, mely a kereszténységben 
van és a társadalmi egybeolvasztást ugy képzeli, hogy 
tehát a keresztény társadalmat kell megfosztani a keresz-
ténység ethikai báziásától. A zsidóságnak ez a része azt 
hiszi, hogy itt az idő, most vagy soha ! hogy azon ha-
talmi pozicziót, melyet elért a sajtóban, pénzintézetekben, 
felhasználja a végső harczra a keresztény társadalomnak 
keresztény hagyományai ellen. Régóta készül ezen moz-
galom a suba alatt, a szabadkőműves páholyokban, ame-
lyeket a zsidók ezen része alapított és vezet és minden-
nap olvashatjuk a lapjaikban a bulletineket, amelyekben 
a Tarnopolból ideszakadt ifjak kioktatják a magyar em-
bert, akinek ezer esztendő óta fogalma sem volt arról, hogy 
mit parancsol az igazi magyar hpzafiság, tudniillik a ke-
resztény hagyományok kidobását. (Zaj jobbfelől. Halljuk! 
Halljuk! a baloldalon.) En meg vagyok arról győződve, 
hogy ebben az országban a magyar nemzet generózus 
természeténél az országban uralkodó tolerancziánál fogva 
a zsidóság mindent elért volna, ha mérsékelte volna igé-
nyeit arra, mik valóban érdekei, "jogos igényei ; de sem-
mit sem fog elérni, ha azt tűzi ki czélul, hogy a keresz-
tény népet és társadalmat megfoszsza keresztény hagyo-
mányaitól. Ezért a zsidóság ezen részének törekvéseivel 
szemben appellálunk a zsidóság azon másik részére, ame-
lyet ilyen gyűlölet nem vezet. (Zaj és mozgás a jobb-
oldalon. Halljuk ! Halljuk !) És kérjük őket még pedig 
összetett kézzel . . . (Zaj.) 

Az elnök: Csendet kérek! 
Asbóth János : . . . és ha ez hízeleghet önérzetük-

nek, és megfelel hatalmi pozicziójuknak, amelyet elértek 
saját tehetségeiknél és érdemeiknél fogva, nemcsak kér-
jük, hanem alázattal könyörgünk, hogy ne nyújtsanak 
kezet ahhoz, hogy bele vigyék ebbe az országba a test-
vérharczot és azért, mert Magyarországon az antiszemi-
tizmus soha meggyökerezni nem tudott, meggyökereztes-
sék az antikrisztianizmus. (Zaj és mozgás a jobbol-
dalon.) 

Rosenberg Gyula: Komolyan hiszi ezt? (Nagy moz-
gás balfelől.) 

Asbóth János : Tegyék lehetővé, hogy ebben az or-
szágban testvérileg megélhessünk és ne szorítsák oda a 
dolgokat, (Zaj a jobboldalon. Halljuk! Halljuk! a bal-
oldalon.) hogy ebben az országban végig zúgjon temp-
lomról-templomra a vallásharcznak vészharangja. (Mozgás 
jobbról.) Mivel pedig a kormány politikája ez a vallás-
háború, még pedig politikai hatalmi okból az a vallás-
háború, a melyről Deák Ferencz azt mondotta, hogy nen,-
csak veszélyes, hanem utálatos is : ezen politikát elvetem, 
a törvényjavaslatot gróf Apponyi Alberttel együtt a bi-
zottsághoz visszavetem. (Tetszés és éljenzés a baloldalon 
és középen.) 

Szalay Károly beszéde 
a képviselőház márcs. 5-iki ülésében. 

T. ház! (Halljuk! Halljuk!) Az előttem szólt t. 
képviselőtársam, ne méltóztassék udvariatlanságnak venni, 
ha beszédére tüzetesen nem válaszolok ; meg fogja találni 
általános megjegyzéseire az éa ellenvetésemet beszédem 
fonalán (Halljuk ! Halijuk !) 

A tegnapi napon a kormány pártjának •— mert 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter ur nyilatkozata után. 
nem mondhatom, hogy a kormánynak — nagy napja volt. 
En t. ház, előre magam elé tettem a szabályt, a melyet 
most a t. igazságügyminiszter ur felemiitett és nagyon 
megnéztem és megfigyeltem azt a tüntetést, — már-
czius 4-iki szabad elvű nagygyűlésre czéloz, — ennek 
benyomásáról akarok itt most számot adni. (Halljuk ! 
Halljuk !) 

Nem engedhetem meg azt se magamnak, mert egé-
szen tárgyilagos akarok maradni, hogy azt kérdezzem, 
hogy azon a közönséges tüntetésen, hogyan érezhette 
magát a Rákóczy, meg Bocskay zászló, csak azt akarom 
a t. rendező uraktól kérdezni, miért hiányzott ott II. 
András királyunk zászlaja? En reám csakugyan örvende-
tes, lélekemelő benyomást tett a tegnapi tüntetés, 
mert a kormány pártjának már a kormányzat rendes 
eszközei nem elégségesek hatalmuk fentartására. (Elénk 
helyeslés a bal- és szélsőbalon.) A mint elkéri az ellen-
zéknek s különösen e pártnak egyik elvét, a mint elkéri 
szavazatait, ugy elkéri annak eszközeit. (Igaz! Ugy van 
a bal és szélsőbalon.) a demonstrálást, az izgatást. (Elénk 
tetszés és derültség a bal és szélsőbaloldalon.) 

De hát ki ellen izgat a kormány — bocsánatot, a 
pártja? A többség ellen ? Hiszen ország-világnak kérkedik, 
hogy a kormány pártja egy óriási többség, egy kompakt 
többség ! A korona ellen ? Hogyan lehet a korona párt-
járól feltenni, hogy a fejedelem ellen izgat, hiszen uton-
utfélen halljuk, hogy nemcsak azokba egyezett bele a 
korona, amit tudunk, de a z o k b a is, a mit nem tudunk. (De-
rültség balfelől.) 

Mi ellen izgat a kormánypárt? Izgat saját öntu-
duta ellen. (Élénk helyeslés a bal és szélsőbalon.) hogy 
ne lássa azt a láthatatlan kezet, a mely égő betűkkel 
irta a falra azt e jóslást, hogy az önök napjai meg van-
nak számlálva, akármit csinálnak is; hogy az önök napja, 

24* 
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a mely borosjenői és kőszegi beszédek alkalmával délfelé 
közeledett, tegnap nagy sebesen elhagyta a déli vonalat 
és lenyugvóra készül. (Igaz ! Ugy van ! a bal és szélső-
baloldalon.) 

Ezért nagy az én örömöm, ezért üdvözlöm én a 
tegnapi napot, nem azért, mintha reményleném, hogy a 
mi napunk kél fel. A mi napunk még nem kel fel, de 
mégis üdvözlöm a tegnapi napot, mert ismét tul leszünk 
egry oly napon, mely nekünk soha sem volt kedves. (Igaz 
Ugy van ! a szélső baloldalon.) 

En az előttünk fekvő törvényjavaslatot még általá-
nosságban sem fogadom el, a részletes tárgyalás alap-
jául. (Elénk helyeslés a baloldalon. Helyeslések a szélső-
baloldalon.) 

Midőn ebbeli megállapodásomat indokolni megki-
sértem, nem teszem ezt azon felhivás folytán, a mely e 
padokból elhangzott, mert azt hiszem, hogy saját állá-
somnak ugy felelek meg legjobban, ha azt a felhívást, 
amennyire lehet és legalább ez időben elfelejtem, hanem 
teszem azért, mert a mint méltóztatnak majd meggyő-
ződni, e kérdésben meglehetős különálló és merev állás-
pontot foglalok el, a melyet indokolni óhajtok. (Halljuk ! 
Halljuk!) 

Megengedem, tisztelt ház, hogy előadásom folyamán 
talán érzékeny húrokat is érintek, de ne méltóztassék 
azt szándékomnak betudni, mert e szándék egészen távol 
áll tőlem, hanem méltóztassék azt inkább annak betudni, 
hogy teljesen őszinte akarok lenni. (Halljuk ! Hallják !) 

Engem az e törvényjavaslatba lefektetett elvvel, a 
kötelező polgári házassággal, elvi meggyőződésem helyez 
ellentétbe és ezen meggyőződésemnek nem ma adok elő-
ször kifejezést. Régibb időkről nem is akarok szólni, de 
kifejezést adtam ennek határozottan és megváltozhatat-
lanul utolsó választásom alkalmával kifejtett programmom-
ban és ezen programm alapján lettem én szinte függet-
lenségi és 48-as párt elveit valló, de ezen kérdést pro-
grammjába fel nem vett ellenjelölttel szemben oly 
többséggel megválasztva, mint a minővel itt e házban 
talán nem sokan dicsekedhetnek. 

Ezen elvemnek kifejezést adtam akkor, mikor a 
függetlenségi és 48-as párt ezen országgyűlés kezdetén 
a kötelező polgári házasságot felirati javaslatában han-
goztatta. En ez ellen tiltakoztam és a pártkörből és nem 
a pártból, melyből soha nem állok ki, ismétlem, a párt-
körből csak azért nem váltam ki, mert boldogult vezé-
rünk, Irányi Dániel t. elnökünk, ez irányban megnyug-
tatást nyújtott, a melyet pártom az általánosan ismert 
májusi határozatban ismételt. Hogy ez igy van t. ház, 
egyáltalában nem szükséges, hogy akkor, mikor én elveim 
alapján állok, a hitelvek homokjába dugjam fejemet és 
még kevésbé szükséges, sőt nézetem szerint egyenesen 
ki is van zárva, hogy akkor, midőn ez elvek alapján 
állok, meg egyrészt pártom elveihez a legszigorúbban 
ragaszkodom, másrészt a kormány taktikai czéljának zsold-
jába szegődjem. (Elénk helyeslés a baloldalon és a középen.) 

T. ház ! A szólamok korát éljük. A szólamoknak 
az a tulajdonságuk, hogy ha azok lényegét vizsgáljuk, 
ha azokat közelebbről nézzük, ugy járunk velők, mint a 
hogy járt — ha nem csalódom — Buffon az ördöggel, 

vagy az ördög Buffonnal, midőn ez Buffont azzal fenye-
gette, hogy felfalja, ha ezt vagy amazt, amit tőle kiván 
nem veszi meg. Ez ránézett az ördögre és mert látta, 
hogy körme hasított, megvetőleg igy szólt: „Hasított 
köröm ! nem húsevő." (Derültség balfelől.) 

Ilyen szólam, t. ház, az, — ami sokszor fel lett már 
említve, — hogy először születik az ember és csak azután 
lesz valamely vallásfelekezet tagjává. Hát ha ezt ugy 
fogjuk fel, mint a hogy Szász Károly t. képviselőtársam 
megmagyarázta, akkor — ámbár nem iátok benne valami 
nagy bölcseséget, — elhiszem, hogy először csakugyan 
születnie kell az embernek, s csak azután keresztelhetik 
meg, mert bajos volna előbb megkeresztelnie, mielőtt még 
megszületett volna. (Derültség balfelől.) 

De ha más értelemben fogja fel ezt valaki, akkor 
határozottan tagadnom kell e szólamnak még az értelmét 
is, mert meglehetős hosszú politikai pályámon sohasem 
tapasztaltam, hogy hazám iránti kötelességem teljesítését 
az, hogy én vallásomhoz, mint katholikus szigorúan ra-
gaszkodom, gátolta volna, ellenkezőleg igenis tapasztaltam, 
hogy hazám iránti kötelességem teljesítését a vallásomhoz 
való szigorú ragaszkodás elősegítette. (Igaz ! Ugy van ! a 
szélsőbalon.) Ilyen szólam az is, hogy ezen kérdés tár-
gyalásánál felejtse el mindenki felekezeti álláspontját s 
itt tisztán mint képviselő beszéljen és ne törődjék azzal, 
hogy ez a felekezeteket hogyan érinti s hatásában milyen, 
ne törődjék azzal, vájjon saját magára, saját érzésére, 
saját meggyőződésére miként gyakorol hatást ezen tör-
vényjavaslat ? 

Azt hiszem, hogy ez is csak olyan szólam, mert 
ugy vagyok meggyőződve, hogy mi ezen törvényeket nem 
automatáknak, hanem létező embereknek, létező feleke-
zeteknek csináljuk, kiknek vallási meggyőződését vagy 
sérti, vagy megerősiti, vagy nem érinti ezen törvény. 
Annál furcsább ez a szólam, mert majd minden szónok, 
ki védelmébe vette a törvényjavaslatot, minket katholiku-
sokat arról akart meggyőzni s az előttem szólott igen 
tisztelt képviselő ur is ilyen formán nyilatkozott, hogy ez 
a törvényjavaslat sem az egyház dogmáiba nem ütközik, 
sem az egyes katholikus ember lelkiismereti szabadságát 
nem sérti. Ennél az állitásnál legelői ment Veszter Imre 
igen tisztelt képviselőtársam. Eu tudom, hogy ő igen jó 
jogász. Azt sem vonom kétségbe, hogy nagy politikus. 
De tovább megyek ; még azt is el akarom hinni, hogy 
akkor, a mikor ide belépett, minden felekezetességét künn 
hagyta a folyosón. (Derültség a baloldalon.) Még tovább 
megyek ; azt is el akarom hinni, hogy véghetetlenül erős 
állású ellenzéki ember. (Derültség a baloldalon.) Hogyne ! 
Hiszen nem azt állitotta-e Visontai Soma képviselő tár-
sammal egyetemben, hogy azért nem akarja megbuktatni 
a kormányt s azért nem tagadja meg ezen törvényjavas-
latot, mert a kormány kabinetkérdést csinált belőle? 
Hogyne lenne tehát erős ellenzéki ember ő, aki akkor 
akarja megbuktatni a kormányt, amidőn nem lehet, mert 
a kormány kabinetkérdést nem csinál ? (Elénk derültség 
balfelől.) 

Még tovább megyek s hogy kedvében járjak, azt is 
elhiszem, hogy ő Magyarországon a legkonzekvensebb 
ember. Hogyne ! hiszen beszédében azt mondotta, hogy 
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akkor, a midőn a bizottság, — tehát ő is, mert tagja az 
igazságügyi bizottságnak — nem mondhat bírálatot és 
nem ajánlhatja a törvényjavaslatot, melynek összes anya-
gát az utolsó részletig, nem ismeri, de nem is ismerheti, 
no pedig itt, azt hallottuk, hogy véletlenül nem tagadta 
meg a törvényjavaslat elfogadását, sőt nagyon is pártolta. 

De hát én annyira jó indulattal vagyok képviselő-
társam iránt, azért, ha kivánja, csakhogy teljesen kedvében 
járjak, arra is kész vagyok tanúskodni, hogy a t. kép-
viselő ur nemcsak igen jó jogász, hanem még jobb tech-
nikus, aki ugy ért a vasútépítéshez, vagy a gyárak építé-
séhez, mint nagyon kevesen. (Elénk derültség a szélső-
balon.) De azután az én hiszékenységem megáll ott, hogy 
a t. képviselő ur és Visontai Soma t. képviselőtársam 
legyenek hivatva arra, hogy ők Ítéljék és magyarázzák 
meg nekem katholikus embernek azt, hogy az én katho-
likus érzületemet mi sérti. Ezt már nem hiszem. (Derült-
ség a szélsőbalon.) 

Sokat mondottak itt, t. ház, arról, hogy e törvény-
javaslat az egyház dogmáiba ütközik és az egyház jogait 
sérti-e vagy sem? Azt hiszem, t. ház, helyesen cselekszem, 
ha az egyházról nem sokat beszélek, nem azért, mintha 
annak a javát szivemen épugy nem viselném, mint bárki 
más ; hanem azért, mert tudom, hogy az isteni eredeténél 
és örök igazságánál fogva ugvis megdönthetetlen és az én 
védelmemre nem szorul. 

De igen is beszélni akarok saját, a magam, mint 
katholikus embernek a sérelméről. Es itt azután már 
annál erősebben és bizonyosabban állítom, hogy e tör-
vényjavaslat által a katholikus lelkiismereti szabadsága 
helyrehozhatlanul meg lesz sértve, még pedig nemcsak 
azért, a mit már Polónyi Géza t. k^pviseiőtársam is em-
iitett, hogy egy katholikus ember, kinek dogmája azt 
mondta, hogy a házasság felbonthatatlan, az állam által 
kényszerítve van felbontható házasságot kötni, nemcsak 
azért, a mit korántsem lehet oly példákkal elütni, hogy 
hiszen nem tartozik mindenki elválni, hanem a sérelem 
szerintem az, a midőn nekem vallásom egy szentségét 
csak a polgári hatóság engedelyével lehet felvennem s a 
sérelem, hogy az én papomnak azon szentségét, amelyet 
kiszolgáltatni kötelessége, csakis a polgári hatóság enge-
délyével lehet kiszolgáltatnia (Igaz ! Ugy van ! a szélső-
baloldalon.) Ez a lelkiismereti szabadság korlátozása, itt 
van megsértve az én egyéni lelkiismereti szabadságom. 

JBölönyi Ödön: Ez csak egyéni dolog! 
Szalay Károly : Bocsánatot kérek t. képviselőtár-

samtól, ha ezt nem érti, hát akkor nem tudom, vájjon 
megérti-e ezt a külömbséget, hogy ha valaki a saját jó-
szántából nyolcz napon keresztül nem megy ki a szobá-
ból s azt a szobát semmi körülmények közt el nem 
hagyja, vagy pedig — nem mondom diffamáló esetben, 
melyben lelkiismeretét s becsületét is megsérti — egy-
szerűen azért, mert mondhatjuk párbajt vívott s a biró-
ság nyolcz napi államfogházra Ítélte, egy és ugyanaz 
lesz-e az eredmény az egyénre mindkét esetben? Nem 
lesz. Ez a külömbség, t. képviselőtársam, méltóztassék e 
felett gondolkodni s akkor lehetetlen, hogy az én állás-
pontomat megczáfolja. (Elénk felkiáltások a szélsőbalol-
dalon : Egy miniszter sincs itt ! Hol a kormány ?) 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter: Itt vagyok! 
(Felkiáltások a szélsőbalon ! Nincsen a helyén !) Nem is 
megyek ! 

Szalay Károly : De midőn saját magam álláspontja 
mellett a legmerevebben állok, épp oly elengedhetetlenül 
vallom az elvet, a mit ma Beöthy Ákos t. képviselőtár-
sam hangoztatott, a „suum cuique" elvét, nem akarom azt, 
hogy a mi nekem nem kedves, az másnak kedves legyen. 
En nem akarok senkit meggyőződésének gyakorlatában 
vagy kifejezésében gátolni, *) azért a mint elvileg perhorres-
kálom a kötelező polgári házasságot, ugy egyáltalában 
nincs kifogásom **) a permissziv polgári házasság bármely 
formája ellen. (Helyeslés a szélsőbalon.) 

Azt is értem, t. ház, ha valaki azt mondja, hogy 
bármily nagy kincs legyen is, bármily nagy jog legyen 
az egyén és lelkiismereti szabadság, lehetnek oly köteles-
ségnek, a melyek az egyénnek parancsolják, hogy a maga 
szabadságát, a saját egyéni érdekét háttérbe szoritva, a 
közérdeknek alárendelje. 

Hát mivel akartak a túloldalról erről minket e kö-
telesség jelenlétéről meggyőzni? Legelőször, t. ház, azt 
mondták, hogy ez a törvényjavaslat a közszükségnek felel 
meg. Egész politikai pályámon keresztül nagyon szeret-
tem, t. ház, hogy az ilyen kérdésekben és átalában azok-
ban a kérdésekben, a melyekkel politikailag foglalkoz-
tam, meglehetős tájékozottságot szerezzek a viszonyok 
iránt. Ebben a kérdésben is csak ugy jártam el. Itt volt 
a katholikus gyűlés és itt volt a tegnapi nagy tüntetés. 
Két szemközt álló tény ez, melyek sem egyikének, sem 
másikának horderejét eltagadni nem lehet, de nem is 
lehet legkevésbé sem szándékom, hogy eltagadjam. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 24. Apponyi Albert gróf Kossuth 

Lajosról és a jelen körülmények közt neki megadható 
végtisztességröl — a képviselőház tegnapi ülésében nyi-
latkozott határozati javaslat kiséretében. Mondtuk mi 
már számtalanszor, hogy oly mélyen és oly messze 
látó államférfia Magyarországnak régóta nem volt, mint 
gróf Apponyi Albert. Széchenyi, Deák, Andrássy nem 
nagy filozófiai iskolázáson mentek keresztül Kossuth 
Lajossal együtt ; náluk a természetes józan ész nagy-
sága praedominált és világitott. Apponyi Albert a leg-
iskolázottabb, legkimüveltebb elméjű gondolkodó, a 
legnagyobb magyar gyakorlati filozóf. És ez statusférfiui 
nagysáságának csak az egyik gyökere. E nagyság másik 
gyökere abban rejlik, hogy mig a vallásos Széchenyi 
István lelke kellő theologiai iskolázás nélkül a vak-
buzgóság és desparáczió közt vergődött ide s tova, 
Deák és Andrássyban pedig nagy hiányokkal érvénye-
sült a káté, Kossuth Lajos pedig nyiltan szakított a 
keresztény vallással, Apponyi Albert gróf egy szak-

*) Hát bizony néha a felebaráti szeretet megkívánja, bogy 
felebarátunk rossz meggyőződésében s annak nyilvánításában leg-
alább is figyelmeztetőleg gátoljuk. A szerk. 

**) Ez baj. A szerk. 
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értő theologus szabatosságával tud válogatni az elke-
rülhetetlen malumok közt s hajszálnyira tudja meg-
mondani a minus malum helyét és tűrhető kerületét. A 
zsidó vallás reczepcziója, az nagy próbára fogja még 
tenni Apponyi Albert államférfiúi bölcsességét ; de az 
lesz az utolsó próba. Harmadik főgyökere Apponyi 
Albert statusférfiui nagyságának az ő, tántorithatatlan 
lojalitással összenőtt nemzeti alapérzülete, az ö kinöt-
sége és táplálkozása a nemzeti élet talajából. Ez az ő 
közös vonása Széchenyivel, Deákkal, Andrássyval, 
Kossuth-tal. Ez az ö szivgyökere. Ama két oldal, ama 
két főgyökér az ő distinctivuma, az ő kiváló sajátsága. 

Most, Kossuth Lajos halála és temetése alkalmá-
ból, ismét bebizonyította Apponyi, hogy ő az állam-
férfiúi cselekvésnek a századok folyamába való nagy-
szabású beillesztéséhez legjobban ért valamenyi állam-
férfiaink között. Az igazság mérlegén, melynek mértéke 
az államok békéjének, a dynasztiák biztonságának, a 
nemzetek virágzásának főfeltétele, ő tudja legjobban, 
egész a hajszálig kimérni a minimumok és a maximu-
mok közt a békéltető igazság mérlegének egyensuly-
ját. Ez az oka, hogy a Kossuth Lajosnak adandó vég-
tisztességről szóló tegnapi beszédét és határozati javas-
latát, mint a világos látásnak," az igazságosságnak s a 
mérséklettel karöltve járó nyugodt bátorságnak minta-
képét, szükségesnek láttuk t. olvasóinknak bemutatni, 
a mint következik : 

„Apponyi kegyelete. 
Gróf Apponyi Albert: Egy gyászoló nemzet nevében 

beszélünk, a részvét komolyságával eltelt világ szine előtt. 
Ki volt az, a ki félszázados távollét után csak oly közel 
áll nemzete szivéhez, mint akkor, a mikor annak sorsát 
intézte? Ki volt az, a kit a népnek liódolata, mely csak a 
hatalomnak szokott meghajolni, körülvesz szegénységében, 
magányában, elhagyatottságában ? 

Ki volt Kossuth Lajos? 
E kérdésre most alahul meg a felelet. Az élőt körül-

veszi a kontroverziák köde ; gyenge mécsvilágként pislog 
benne a muló vélemény. De a halál zord szellője szétfújja 
a ködöt, eloltja az apró lámpát és fölkél a történelem napja. 
E fölkelő nap világosságánál kezdjük látni, hogy ki volt 
Kossuth Lajos? (Ugy van! balfelől.) 

Nézzük e nemzetet mielőtt az ő keze sorsának kere-
tébe belenyúlt ? Nemzet volt-e ? Állam volt-e ? Szabad volt-e ? 
Az európai népcsaládhoz tartozott-e ? Törvény és történelmi 
hagyomány szerint igen ; de tényleg ? Tényleg a kiváltsá-
gok és a rabságok ellentétei által szétdarabolt tömegek, ön-
álló kormány nélküli, idegen hatalomnak meghódolt tarto-
mány, meddően panaszkodó tehetetlen országgyűlést, a 
művelt világtól elmaradt, tőle elzárt népet látunk, olykor 
ébredő, egyesekben villamfénynyel megnyilvánuló, de a tö-
megeket át nem ható nemzeti tudattal. A biztos enyészetnek 
képe ez. 

És ma ? Istennek hála, egységes nemzet vagyunk, 
egyenjogú polgárokból alakult szabad nemzet, melynek kép-
viselete döntő hatalom, mely az összes müveit nemzeteknek 
méltó testvére, mely önálló nemzetnek, önálló államnak 
érzi magát, s e tudattól áthatva intézi sorsát. Ez az erő-
teljes, reményt sugárzó életnek része. 

E két Magyarország különbsége mondja meg nekünk 
hogy ki volt Kossuth Lajos. Az elsőt találta, a másodikat 
megalkotta. 

Nem ő egyedül. Oh nem ! Bün volna a kegyelet ünne-
pébe kegyeletlenséget vegyíteni; egyik nagyunk iránti há-
lánkat többi nagyjaink iránti hálátlansággal kifejezni. Sokan 
voltak Ők a jelesek, a nagyok, a felejthetetlenek, a kik az 
uj honalkotás e müvét végezték, akik Kossuthtal voltak, 
akik. Kossuth ellen, de ugyanezen czélra munkálkodtak De 
a régi állapotok korhadtsága meghiúsított volna minden 
nemes törekvést, ha Kossuth Lajos izzó szenvedélye és az 
emberek fölötti rettentő hatalma azokat szét nem töri. 
(Élénk helyeslés a baloldalon.) és a nemzeti gyengeség sü-
lyedt állapotából a rögtöni átmenet arra az erőkifejtésre, 
mely egy világot bámulatra ragadott, el nem képzelhető ama 
hajthatatlan lélek kergető ereje nélkül, mely e napokban 
hagyta el földi lakóhelyét. (Élénk helyeslés a bal- és szélső-
baloldalon.) 

Kossuth Lajosnak történelmi helye tehát korunk alko-
tói közt van. (Élénk helyeslés és tetszés a bal- és a szélső-
baloldalon.) azon honalkotók közt, a kik, midőn a nemzet 
önállóságát körülbástyázták, egyszersmind bevezették e nem-
zetet a müveit népek eszmekörébe és érzelmi világába, 
részesévé tették az emberiség nagy haladási munkájának 
egyenrangú és tisztelt tagjává a nagy népcsaládnak. A ma-
gyarságnak világtörténelmi hivatása épp ugy mint a nemzeti 
fejlődése Kossuth Lajos nevében symbolumot talál. (Igaz ! 
Ugy van ! a baloldalon.) Ez titka a nemzetek részvétének, 
ez mértéke a mi kegyeletünknek és hálánknak. (Tetszés 
balfelől). 

Én, tisztelt ház, abban a sajnos helyzetben vagyok, 
hogy amiket a ház mélyen tisztelt elnöke a kegyelet ki-
fejezéseként javaslatba hozott, nem tarthatom kielégítőknek. 
(Élénk helyeslés a bal- és szélsőbaloldalon.) Én is, ugy a 
magam, mint elvbarátaim nevében határozati javaslatot 
leszek bátor beadni, amely az előttem szólott tisztelt kép-
viselőtársaim indítványától egy pontban különbözik; abban 
a pontban, hogy én a kegyelet nyilvánítását azon korlátok 
közt tartom csak lehetőnek, amelyeket mi magunk, a tör-
vényhozás más tényezőinek belevonása nélkül leróhatunk; 
(Élénk helyeslés a baloldalon.) amit azonban e határig 
meg lehet tenni, azt hitem és meggyőzó'désem szerint min-
denkor meg is kell tenni. (Élénk helyeslés a baloldalon.) 
Minthogy pedig a tisztelt elnök ur javaslata ezt a mindent, 
amit az általam megjelölt határok közt megtenni lehet, 
nem foglalja magában, azért vagyok bátor a magam és 
elvbarátaim nevében a következő határozati javaslatot tenni 
le a ház asztalára. (Halljuk! Halljuk! Olvassa.) 

Határozati javaslat. 
Az isteni gondviselés változhatatlan végzete Kossuth 

Lajost az élők sorából elszólítván, a képviselőház, mint a 
nemzetnek törvényes képviselete és érzelmeinek hivatott 
tolmácsa határozatilag kimondja: 

hogy Kossuth Lajos a magyar nemzet újjászületése, 
egysége, önállósága, alkotmányos fejlődése, szabadsága és 
nemzeti jövőjének a nemzet erejéből biztosítása körül 
elévülhetetlen érdemeket szerzett ; 

és hogy ezért a magyar nemzet elismeréssel és 
örökké tartó hálával őrzi meg Kossuth Lajos emlékét; 
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továbbá kifejezést ád a nemzet fájdalmának a Kos-
suth Lajos elhunyta által szenvedett nagy vesztesség felett, 
Kossuth Lajost a nemzet halottjának nyilvánítja és 
ebből folyólag a következő intézkedésekben állapodik meg : 

A temetéshez és a végtisztességhez tartozó minden 
szertartás és a síremlék felállítása a képviselőház költsé-
gén történik ; (Helyeslés balfelől.) 

a képviselőház magát a temetésen küldöttség által 
képviselteti; a képviselőház nevében a boldogultnak ko-
porsójára koszorú tétetik le; 

a képviselőház a végtisztesség befejezéseig nyilvános 
ülést nem tart, kivévén, ha éppen e tárgyban határozathoza-
talnak szüksége állana elé ; 

a képviselőház elnökét megbizza, hogy a nagy halott 
hamvainak hazaszállítása iránt a ház nevében az elhunyt 
családjával magát érintkezésbe tegye ; a hazaszállítás 
szintén a képviselőház költségén történjék ; (Helyeslés 
balfelől.) 

a képviselőház a nemzetet adakozásra hivja fel, hogy 
a nemzethez és a nagy halotthoz méltó szobor állittassék 
fel; az országos gyűjtés vezetésére, a befolyó pénzek 
kezelésére, és a további intézkedések előkészitésére saját 
kebeléből bizottságot küld ki, mely működéséről időnként 
a háznak jelentést tesz ; 

a képviselőház megbizza elnökét, hogy a gyászeset-
ről és a képviselőház ezen határozatáról az összes hazai 
törvényhatóságokat hivatalosan értesítse ; (Helyeslés balfelől.) 

a boldogult családjának a képviselőház részvétét 
fejezze ki ; 

fejezze ki a képviselőház jegyzőkönyvileg hálás 
köszönetét az olasz nemzetnek és Turin városának ama 
nemes figyelemért és vendégszeretetért, melyben hazánk 
nagy fiát, Kossuth Lajost élte fogytáig részesitette ; s 
utasitsa a ház elnökét, hogy a képviselőház köszönetét az 
olasz képviselőházzal és Turin város hatóságával közölje. 
(Élénk helyeslés.)" 

Eddig Apponyi parentatiója. 
De.mortuis nil nisi bene. Kossuth viszonya a ker. 

valláshoz, részint azért, mert a pirlament nem lehet zsi-
nat, részint azért, mert ott rejlik Kossuth szellemének 
árnyékoldala, Apponyi nagy tapintatosságánál fogva nem 
akart foglalkozni ; nem is foglalkozott. ? ? 

Nyitra, márcz. 18. Hogy csinálták ők? — 
Lapunk egy előkelő jóakarója, irja a fenti kelettel 

a „Nyitramegyei Szemle", a nyitramegyei főnemesség egyik 
legkiválóbb egyénisége, levelet intézett egyik barátjához, 
báró S. S.-hoz, a német birodalmi czentrum tagjához, 
hogy magyarázná meg főbb vonásokban, azon bámulatos 
varázserőt, mely a németországi czentrum pártot meg-
teremtette. 

A lelkes német főúr alább közlött soraibau válaszol, 
n elyeket egész terjedelmökben közlünk, egyrészt azért, 
mert avatott oldalról éppen azon kérdéseket penditi meg. 
melyeket napjainkban a katholikus közóhaj is előtérbe 
tol Magyarországon. Másodszor azért, mert végtelenül jól 
esik az a tudat, hogy tőlünk távol eső férfiaknak, a katho-
likus ügyért lelkesülő, lángoló politikusoknak jóváhagyá-

sát, helyeslését találjuk azon vállalatban, melyet alapítot-
tunk, s azon irányban, melyet követünk. 

Uj erőt, uj erkölcsi támogatást merítünk e sorokból, 
mely ösztönözni fog ernyedetlen tevékenységre, még akkor 
is, ha törekvésünket nem jutalmazná is mindjárt látszó-
lagos külső siker : mert az igaz meggyőződés által haj-
tott eszmék hatalma előbb-utóbb megtör minden akadályt, 
győzedelmeskedik minden kicsinyes aggályokon. De hadd 
beszéljen a levél maga : 

Kedves barátom! 
Nagy érdeklődéssel olvastam leveledet s felette meg-

örültem, hogy te is a magyar katholikus mozgalomhoz 
csatlakozni akarsz. Ha a nép csakugyan veletek van, 
akkor nem kételkedem győzelmetek sikerében, mert ahol 
a korona és a nép együtt érez, ott a liberábs szab< d-
kőmüves rendszer sem maradhat tartós a miniszteri 
padokon. 

A mi „czentrum"-unk a küzdelemben és küzdelem 
által fejlődött s pártéletünkben annyira döntő és hatalmas 
tényezővé lett, hogy okvetlen számolni kell vele. Ezt 
eredményezte egy kisebbség, és pedig olyan kisebbség, 
mely csak a legritkább esetben tud rokonszenvezni a kor-
mány nézeteivel. 

Nekem ugy látszik, hogy három tényező volt az, 
mely a czentrumpártot létre hozta. 

Először az ellenfél támadásai, másodszor a nálunk 
igen kifejlődött s különösen a fiatal papság által vezetett 
egyleti élet s végre a sajtó. 

Mindenek előtt pedig legfontosabb a sajtó. Ha a 
katholikus mozgalmat az országban tartóssá akarjátok 
tenni, akkor először egy nagy, jól vezetett, a mai igé-
nyeknek megfelelő korrekt katholikus lapra van szükség, 
mely a bécs—budapesti sajtóval kiálija a versenyt. Az 
ilyen lap alapítása mindenek előtt pénzkérdés. Sikerül a 
részvényeket az ilyen lapra elhelyezni, s a részvénytőkét 
oly magas mérvben összehozni, hogy a munkatársak s 
más egyéb jól lesznek fizetve, akkor kétségtelennek tar-
tom, bogy a lap vezetésére csakhamar tekintélyes embert 
lehet megnyerni. 

De ezen egy nagyobb, az országgyűlés tagjaival szo-
rosabb összeköttetésben álló hírlapon kívül kellene még 
a helyi, katholikus lapok egész hálózatát alapítani a 
megyék számára.*) (Az eredetiben is „für die Komitate." 
Szerk.) Nekünk itt politikai irányú heti lapjaink vannak, 
melyek 30,000 előfizetővel, sőt az egyik 90 ezer elő-
fizetővel rendelkezik, s melyek i?egyedévenkint 50 
fillérbe (30 kr) kerülnek. A legegyszerűbb házakban is 
lehet találni e heti lapokat. 

Ezen sajtónak, különösen a választások idején fő-
kötelessége felvilágositólag működni. A papságnak aztán 
élére kell állani a helyi szervezkedésnek és a világi elem-
mel vállvetve működni. Az tagadhatlan dolog, hogy ná-
lunk, Németországban sohasem jött volna létre a czentrum 
a papság közreműködése nélkül ; mert ezek szervezete 
rendkívül tömör, továbbá minden községben vannak, s 

*) Tulajdonképpen a fővárosban legalább három, katholikus 
politikai nppilapnak kellene megjelenni. Ez a minimum. Egy az 
intelligencziának, egy a polgári osztálynak, egy 200,000 példányban 
járó képes napi lap a népnek. Ez a minimum. A szerk. 
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befolyásukkal a jó ügyért igen sokat tehetnek. Vájjon az 
egyháziak ugyanoly befolyást gyakorolnak-e nálatok a 
népre, mint minálunk, azt természetes -n nem tudom meg-
ítélni. Nálatok még egy uj tényező járul hozzá, s ez a 
főnemesség. 

Itt nálunk, hol a forradalom sok ősrégi családot 
elsöpört s hol a nemességnek egyáltalában nincs meg 
azon állása az országban, mint nálatok, ha mindjárt sok 
érdemet szerzett is az előkelő nemesség a katholikus 
ügy létesítése körül, de a katholikus papság segítsége 
nélkül a czentrumhoz hasonló hatalmat sohasem hozha-
tott volna létre. Hogy az emberek mindenkor rendelkezésre 
álljanak: a városokban számos egylet alakult.*) Mindenek-
előtt emlitem a katholikus legényegyleteket, melyek majd-
nem minden, még a legkisebb városban is vagy saját 
vagy legalább bérelt házzal birnak, hol az iparosok min-
den este, vagy legalább minden héten összejönnek és szó-
rakoznak. 

Ha a czentrumról magáról és annak szervezetéről 
akarsz közelebbről tudomást szerezni, ugy tanácslom ne-
ked, hogy fordulj a czentrumpárt elnökéhez, Hompesch 
grófhoz Berlinbe. Ha a katholikus egyletek életét, moz-
galmát akarod ismerni és személyes érintkezésbe akarsz 
lépni a csen'rum főintézőivel, uary tanácslom, hogy te és 
néhányan közületek Kölnbe jöjjetek a német katholiku-
s >k egyetemes gyűlésére, mely aug. 26—30-án fog meg-
tartatni. A helyi bizottság elnöke: Custodis, igazságügyi 
tanácsos Kölnben. Ezen egyetemes gj iiiés állandó biztosa 
Löwenstein herczeg, Csehországban. Bizonyára nagy fel-
tűnést keltene és a katholikus mozgalomnak ujabb lökést 
adna, ha ott közőletek számosan megjelennének. 

Ha még egyik-másik pontban felvilágosítást adhat-
nék, legnagyobb készséggel megteszem, s felette örven-
denék azon, ha ez az ügy egy kedves viszontlátást hozna 
köztünk létre, mindenesetre azonban kérlek, ha Kölnbe 
jönnél, engem arról előre értesíts. 

Szívélyes üdvözlettel híved 
S. 

V E G Y E S E K . 
*** Társadalmunk egészen kivetktzik maholnap ke-

resztény jellegéből. És ezt két tényezőnek tulajdonithatjuk : 
1. a zsidóságnak, mely kíméletlenül érvényesiti a maga 
szellemét, felfogását és akaratát a megigért reczepczióban 
foglalt „tökéletes egyenlőség és viszonosság" keretében és 
„farsangi" mulatságokat rendez a keresztény böjt ideje 
alatt ; 2. tulajdonithatjuk ezt a felfordulást a keresztény 
lakosság, a katholikusok lelketlenségének, melylyel böjtben 
az önmegtagadás és megtartóztatás ideje alatt is képesek 
zajos mulatságokat és tánczokat rendezni. így ez sokáig, 

*) Mióta hirdeti ezt a „Religio" ! Mióta ismétlem, ismétlem 
csaknem az unalomig azt, hogy a kath. egyetértésnek és összetar- i 
tásnak állandósítása egyesegyedül a kath. egyesületek által ér-
hető el ? ! A szerk. ! 

nagy társadalmi és állami bajok bekövetkezése nélkül nem 
mehet. Isten büntetése felül is, alul is máris mutatkozik. 
Például ha betartotta volna az apostoli király kormánya 
a zöldcsütörtöki norma-napot és a keresztény vallás ne-
vezetes napja abban a tiszteletben részesült volna, mely-
ben részesült a keresztény korszak régesrégi ideje óta, — 
nem kellett volna Kossuthnak kierőszakolni a nagycsü-
törtöki színházi szünetet. Az Isten tiszteletének védőszár-
nyai alatt Kossuth tisztelete is érvényesülbetett volna. A 
mit a hatalmasok Istentől megtagadnak, hogy mindenki 
számba vegye az Istent, nem követelhetik m^g magok-
nak a visszautasítás koczkáztatása nélkül. A hol az Isten 
tisztelete „Csáky szalmája," ott hatalom és hatóság ne 
számítson békés tiszteletre és engedelmességre. 

— Uj pápai kamarások. XIII. Leo pápa Vaszary 
Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek előterjesz-
tésére Bergmann József pazmaneumi vicerektort és Kri-
zsán Mihály budapest-józsefvárosi segédlelkészt tisztelet-
beli pápai kamarásokká, König Ágoston budapest-kriszti-
navárosi segédlelkészt pedig tisztb. pápai káplánná nevezte 
ki. Két tanítvány, egy jó barát, tetőtől-talpig megérdemlik 
a kitüntetést. Ad multos annos ! 

— A herczegprimás mint tűzoltó. Az esztergomi 
tüzoltó-egyesület legközelebb ünnepli meg negyedszázados 
jubileumát. Az ünnepélyre a város közönsége nagy elő-
készületeket tesz, mert azon a herczegprimás is részt fog 
venni és az egyesület zászlóját ő fogja felszentelni. Az 
esztergomi tüzoltó-egyesület megalakítása körül a herczeg-
primásnak, a ki ezelőtt 25 évvel Esztergomban tanár 
volt, nagy érdeme van. Az ország főpapja az esztergomi 
tűzoltó egyesületnek nem csak amolyan névleges tagja 
volt és nem olyan tűzoltó volt, a ki csupán párádét 
csapott és a veszély elől elmenekült, hanem mindenütt 
ott volt, a hol az emberélet és vagyon veszedelemben 
volt. Sokan vannak még Esztergomban, a kik szemtanúi 
voltak, mikor az ország mostani egyházfejedelme egy 
negyedszázad előtt, mint benczéstaoár tevékeny részt vett 
egy nagyobb tűzvész alkalmával az oltási munkálatokban 
és felhatolt az egyik égőház tetejére, ásott, dolgozott a 
lángok közelében, a többi tűzoltókkal versenyezve. Az 
úgynevezett Magyarovics-féle ház égett és Vaszary Kolos, 
az ország mostani főpapja ott volt az égőház tetején a 
lángok között. A primás közreműködése mellett meg-
alakított tüzoltó-egyesület az elmúlt 25 év alatt 105 
tűzesetnél működött és az 1876-ik nagy árviz alkalmával 
két héten keresztül 178 tűzoltó állandóan szolgálatot 
teljesített és nagy összegre menő vagyout mentett meg. 

— Zarándoklás Rómába. Roder Florentin áldozár 
vezetése alatt junius hó 25-én indulnak a r. kath. hivek 
Rómába, hogy hódolatukat bemutassák a pápának. Az 
útiköltség, oda és vissza, ellátással együtt, II. osztályban 
42 frt, III osztályban 30 frt. Jegyeket a ferenczrendiek 
házának sekrestyéjében lehet váltani. 

Kiadótulajdonos ós 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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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

PAPAE XIII. 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD 

• EPISCOPOS POLONOS 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 

ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS POLONIS 

LEO PP. XIII. 
VENERABILES FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Caritatis provident iaeque Nostrae peculiare 
tes t imonium quod aliis catholicis gentibus per 
in terval la exhibuimus, u t datis ad earum Episco-
pos singularibus l i t teris, documenta Apostolicae 
exhortat ionis imper t i remus, id similiter vobis ex 
oppor tuni ta te praes tare posse, iamdiu Nos in-
gens desiderium tenebat . Equidem populum 
is tum, genere, sermone, religioso r i tu varium, 
uno Nos omnem, quod alias ediximus, eodemque 
studio complect imur et fovemus; neque unquam 

nisi iucundissime de ipso cogitamus, cuius et 
praeclara spira t memoria ges tarum rerum, et 
magnam erga Nos coniunctam cum fiducia pieta-
t em cons tanter agnovimus. — In ceteris enim 
laudibus, laus mer i to mane t eximia pat r ibus illis 
vestris, qui, t r emefac tâ Europa ad impetus ho-
s t ium christ iani nominis praepotent ium, pecto-
rum suorum praesidia in te r primos, insignibus 
praeliis, opposuerunt , iidem religionis et civilis 
cultus vindices acerr imi fidissimique custodes. 
His de promeri t is palam est a Nobis non mul-
tos an te menses cum gaudio commemoratum, 
tunc scilicet quum nonnull i vestrum, Yenerabiles 
Fra t res , pia fidelium agmina peregre ad Nos 
sa lu ta tum gra tu la tumque adduxistis ; ex qua pul-
cherr ima fidei testificatione, pe rg ra ta adfuit oc-
casio u t avi tae religionis decus, per multos 
re rum et difficiles casus in tegrum, vividum, Po-
loniae vicissim gra tu laremur . — Iamvero sacris 
eius rat ionibus si, quan tum era t in Nobis, nihil 
an tea prodesse destit imus, id posse vei amplius 
cupimus, atque in praesent ia efficere consilium 
es t : eâ nimirum causa, ut sollicitudinis in vos 
Nostrae aper t ior extet coram Ecclesia declaratio, 
u tque etiam ves t rum omnium animi in catholi-
cae professionis officiis, roborata virtute, subsi-
diis auctis, confi rmentur et praestent . Hoc autem 
facere ins t i tu imus alacriore quidem cum spe, 
propterea quod cognitum perspectumque habe-
mus qua vos, Yenerabiles Fratres , sollertia in-
terpré tés volunta t is Nostrae et minis t r i esse 
consueveritis, et quo proposi.to in summis ve-
s t rorum gregum bonis tuendis augendisque ela-

25 
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boret is Quos autem in ipsis praestabiles fructus 
expetimus, i t a Deus, qui ad al loquendum movit , 
benignus idem secundet. 

Beneficium divinae ver i t a t i s et gratiae, quod 
humano generi religione sua Christus Dominus 
a t tu l i t , t an t ae excellentiae ut i l i ta t isque est, cum 
quo aliud nullum in ullo genere ne conferri 
quidem possit, nedum possit aequari. Cuius vir-
tus beneficii, mult iplex, u t omnes norunt , et 
saluberrima, mirum in modum affluit ad singu-
los et ad universos, ad societatem domesticam 
et ad civilem, ad prosper i ta tem caducae vi tae 
iuvandam et ad fe l ic i ta tem adipiscendam vitae 
immortal is . Ex quo continuo apparet , gentes 
catholica religione donatas, sicut maximo bono-
rum omnium in ea pot iuntur , i ta officiorum om-
nium maximo adstr ingi eiusde.m colendae et dili-
gendae. Simul vero apparet , rem non esse eiusmodi, 
quam ad suum cuiusque arbi t r ium vel singuli vel 
civitates recte se praes tare posse confidant, ve-
r u m qua dumtaxa t rat ione, qua disciplina, quo 
ordine ipse definivit e t iussit religionis divinus 
auctor : videlicet magis ter io et ducto Ecclesiae* 
quae ab ipso t amquam columna et firm amentum 
veritatisconstituta est, eiusque singulari ope 
per omnes aetates viguit , vigebitque, r a t a 
promissione, perpetuo : Ego vobiscum, sum omni-
bus diebus, usque ad cönsummationem saeculi. 
— Iure igi tur genti vestrae t a m clarus religionis 
honor ab avis et major ibus ideo stet i t , quod 
Ecclesiae mat r i summa semper adhaesit fide, 
parique in obsequio Pontif icum romanorum et 
in obedientia sacrorum Ant i s t i tum, quos illi p ro 
po tes ta te designarent, immota pers t i t i t semper. 
Inde quam mul ta ad vos commode et o rnamenta 
profiuxerint, quam praesent ina in trepidis rebus 
solatia ceperitis, quan ta habeatis e t i amnum 
adiumenta, vosmet grat is tenet is animis, g ra te 
profitemini. — Manifestum quotidie est, quaenam 
gravissimarum rerum in populis imperi isque 
consequantur momenta , Ecclesia catholica vel 
observata et digno loco habi ta vel per iniuriam 
contempt ionemve laesa. Quum enim in doctrina 
et lege Evangelii ea cont ineantur quae ad salu-
tem perfect ionemque hominis, t u m in fide et 
cognitione, t um in usu et actione vitae, usquequaque 
proficiant; quumque earn doctr inam et legem 
Ecclesia, divino a Christo iure, t radere possit e t 

I. Tim. III. 15. 
2) Matth. XXVIII. 20. 

religione sancire ; ipsa propterea , divino munere, 
vi magna pollet modérat r ice humanae societatis, 
in qua et faut r ix est generosae vir tut is et lectissi-
morum bonorum effectrix. — At Ecclesia vero, 
cui divinitus romanus Pont i fex praeest, t an tum 
abest ut, ex auctor i ta t i s t a n t a amplitudine ' 
quidquam sibi de alieno ar roget iure au t cuius-
quam obliquis studiis conniveat , u t potius de 
iure suo saepe remi t ta t , indulgendo; a tque sum-
mis et infimis sapient i consulens aequitate, sese 
omnibus gubernat r icem et mat rem exhibeat 
sollertissimam. Quapropter illi iniuste faciunt 
qui hac et iam in re veteres contra ipsam 
calumnias, iam tot ies r e fu ta t a s planeque contritas, 
in lucem n i tun tu r revehere, nova vituperat ionis 
specie confictas : neque ii minus reprehendendi, 
qui eâdem de causa diffidunt Ecclesiae, eique 
suspicionem confiant apud rectores civi ta tum et 
in publicis legumlatorum coetibus, a quibus nempe 
laus plur ima ipsi debetur et grat ia . Nihil enim 
omnino ea docet au t praecipit quod maiesta t i 
principurn, quod incolumi ta t i et progredienti 
populorum vitae, ullo modo officiât vel adver-
setur ; mu l t a immo ex Christiana sapientiae 
assidue profér t ad communem eorum ut i l i ta tem 
sanequam conducibilia. In quibus haec memo-
r a t u digna : pr incipatum qui teneant , eos imaginem 
divinae in homines potes ta t is providentiaeque 
referre ; eorum impér ium debere iustum esse et 
im i t a r i divinum, boni ta te t empera tum paterna, 
a tque unice emolumenta spectare civi tat is ; ab 
ipsis ra t ionem Deo iudici a l iquando reddendam, 
eamque pro celsiore dignitat is loco graviorem: 
qui vero s int sub potestate, debere constanter 
reverent iam et fidem servare principibus, 
t amquam Deo regn.um per homines exer-
centi, eisdem obtemperare, non solum propter 
iram, sed etiam propter conscientiam1) p r o ipsis 
adh ibe re obsecrationes, orationes, postulationes, 
gratiarum actiones 2) debere sanctam custodire 
disciplinam civi tat is ; ab improborum machina-
t ionibus sectisque abstinere, nec quidquam facere 
seditiose ; omnia conferre ad t ranquil lam in 
iust i t ia pacem tenendam. — Ista et similia 
praecepta ins t i tu taque evangelica, quae ab 
Ecclesia t an topere suadentnr, ubi in pretio 
sunt et re ipsa valent, praestant issimos ibi 
f ruc tus afferre non cessant, eosque afferunt in 

1) Rom. XIII. 5. 
2) I. Tim. II. 1 - 2 . 
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illis gentibus uberiores, in quibus Ecclesia l iberiore 
u t i t u r sui muneris facul tate . Eisdem vero re f ragar i 
praeceptis et Ecclesiae ductum recusare, idem 
est ac refragari volunta t i divinae et insigne 
beneficium abiicere ; nihil u t in civi tate vere 
prosperum hones tumque permaneat , permixta 
delabantur omnia , anxia ca lami ta tum formidine 
et rectores et populi occupentur. — Habet i s 
quidem, Venerabiiis Fratres , de his rerum capi-
t ibus iam fusius a Nobis t rad i ta per occasionem 
praescr ip ta : eadem tarnen visum est summat im 
revocare, quo navi tas vestra, novo quasi auspicio 
f ré ta auctor i ta t is Nostrae, impensius in idem 
feliciusque contendat . Illud certe op t imum faus-
tumque fuer i t in gregibus vestris, si afflatus 
caveantur t u r b u l e n t o r u m hominum, pessimis 
art ibus nihil iam non scelestissime audent ium 
ad evertenda delenda imper ia ; si nullae officiorum 
partes, quae civium sunt bonorum, desiderentur ; 
si ex fide Deo débi ta et sacra, fides erga r em 
publicam et principes efflorescat. 

De societate item domestica, de iuventut is 
et sacri ordinis ins t i tu t ione, de modis opt imis 
christ ianae t r ac tandae cari tat is , di l igentiam acuité. 
— Integr i tás et honestas domesticae convictio-
nis, ex qua praecipue sanitas fundi tur in venas 
societatis civilis, repetenda est pr imum a san-
ct i ta te coniugii, quod secundum Dei et Ecclesiae 
praecepta in i tum sit, unum et individuum. Tum 
opor te t iura et officia in ter coniuges inviolata 
esse et quanta maxima fieri possit concordia e t 
car i ta te expleri; prolis tu i t ione commodisque, 
potissimum educationi , parentes consulere; suo 
ipsos documento vitae, quo nihil p raes tan t ius 
est neque efficacius, antecedere. Ins t i tu t ioni ta -
rnen l iberorum rectae probaeque nequaquam illi 
a rb i t ren tur se posse, u t par est, prospicere, nisi 
summopere evigilando. Neque enim ab iis t an -
t um scholis lyceisque defugiendum est, ubi do-
ctrinis error de religione, dedi tâ opera, admi-
sceatur, vel ubi propemodum dominetur impietas, 
sed ab iis et iam in quibus de christianis insti-
tus et moribus, per inde ac de importunis rebus, 
nulla sit praeceptio nec disciplina. Nam quorum 
ingénia l i t teris et ar t ibus erudiuntur , eosdem 
profecto necesse est par i te r cognitione cultuque 
erudiri divinarum rerum, utpote qui, admonente 
ipsa et iubente na tura , non minus quam civi-
tat i , multoque amplius, debeant Deo, quique id-
circo in lucem suscepti sint, u t civitati servien-

tes, ad mansuram in caelo pat r iam iter dir igant 
suum studioseque conficiant. In hoc autem ces-
sandum minime erit, procedente cum eorum 
ae ta te cul tura civili; quin e t iam eo insistendum 
enixius, t um quod iuventus cupidi tate sciendi, 
u t nunc praeser t im ag i t an tu r studia, vehemen-
tius quotidie urge tur , t um quod eidem maiora 
quotidie impenden t de fide pericula, magnis iam 
deploratis t a n t a in re iacturis. Quod vero de 
ra t ione sacrae doctr inae tradendae, de magistro-
rum prob i ta te et perit ia, de l ibrorum delectu, 
quasdam Ecclesia censet vindicare sibi cautiones, 
quosdam modos praefinire, id sane suopte iure 
faci t ; neque id potes t non facere, pro eo quo 
tene tur gravissimo officio providendi ne quid 
usquam ir repat , ab in tegr i ta te al ienum fidei mo-
rumve, quod christ iano populo noceat. — Sacram 
porro ins t i tu t ionem, quae imper t i a tu r in scholis, 
ea confirmet et compleat quae certis temporibus 
praescript isque habea tu r in curiis ac templis, 
ubi eiusdem fidei car i ta t isque germina, quasi in 
solo suo, uberius nu t r iun tu r et proveniunt . 

Haec satis per se ipsa monent, singulari opus esse 
diligentia et opera ad informandum ordinem clericalem; 
qui, divino oraculo, talis succrescere debet atque sacrum 
ita tenere propositum, ut sal terrae et lux mundi ha-
beatur et sit. Utraque laus, quae doctrinâ sana vitaeque 
sanctimonia praecipue continetur, in adolescente quidem 
clero potissime accuranda est, neque tamen minus est 
custodienda et provehenda in clero adulto, qui proxime 
incumbit ad consummationem sanctorum in opus ministerii, 
in aedificationem corporis Christi.— De sacris semi-
nariis clericornm bene est Nobis cognitum, Venerabiles 
Fratres, minime partes deesse vestras ; ut, potius quam 
admoveamus incitamenta, comprobationem testari deceat 
vobis eisque omnibus quorum ipsa laetantur procurandi et 
docendi labore assiduo. Sane, temporibus quae inciderunt 
tam Ecclesiae iniquis, quum hostes veritatis invalescunt, 
quum corruptelarum pestis iam non serpit occulta, sed 
impudens in omnia grassatur, si plura quam antea 
levamenta et remedia expectanda sunt a sacerdotali ordine, 
is nimirum maiore quam antea cura et exercitatione 
comparandus est ad bonum certamen Edei et ad parem 
virtutis omnis dignitatem. Quae de ratione dirigenda 
studiorum sunt a Nobis identidem normae praestitutae, in 
re praesertim philosophica, theologica, biblica, probe 
nostis : ad eas instate ut sese magistri perdiligenter 
componant, neve ullam praetermittant ex doctrinis ceteris, 
quae gravioribus illis ornamento sunt, et sacerdotalibus 
muniis addunt commentatione. Instantibus similiter vobis, 
moderatores disciplinae et pietatis (homines qui esse 
debent integritate et prudentia spectatissimi), sic rationem 
temperent vitae communis, sic alumnorum animos confor-
ment exerceantque, ut virtutum congruentium quotidiani 

!) Eph. IV. 12. 
25* 
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in ipsis progressus eluceant: atque hue illud etiam spectet, 
omnem ut addiscaut matureque iuduant prudentiam in iis 
attingendis quae civilis sint potestatis. Hoc sane modo 
ex sacris illis veluti palaestris et castris nova continenter 
militia, eaque optime instrueta, prodibit, quae suppetias 
veniat laborantibus in pulvere et sole, atque defessos 
emeritosque intégra suppléât. Verum, in ipsa sacrorum 
munerum perfunetione, facile videtis quantum periculi 
virtus vei solida offendat, et quam sit humánum 
languescere in propositis ab eisque deficere. Itaque eo 
simul pertineant curae vestrae ut sacerdotibus apposite 
praebeatis quo studia doctrinae recolere possint et augere, 
in primis quo contentius possint, redintegratis interdum 
animorum viribus, et perfectioni vacare suae et aliorum 
sempiternae saluti prodesse. — Talem vos, Venerabiles 
Fratres, rite in oculis vestris eduetum atque probatum si 
habueritis clerum, sentietis profecto vobis pastorale munus, 
non allevari solum, sed etiam abundare optatis in grege 
fructibus : quorum licet sperare copiam a cleri maxime 
exemplo et actuosa caritate. 

Eiusdem caritatis praeeeptum, quod magnum in 
Christo est, omuibus ex quovis ordine commendatissimum 
sit, idque singuli perficere studeant, quemadmodum Ioan-
nes monet apostolus, opere et veritate: nullo enim alio 
vinculo aut praesidio constare ad firmitatem familiae et 
civitates possunt, neque, id quod pluris est, christianae 
dignitatis mérita adipisci. Quae Nos considérantes, deplo-
rantesque tam multa mala et acerba, eo posthabito di-
missove praecepto, publice et privatim consecuta, saepe-
numero in eadem re Apostolicam vocem edidimus : singu-
lariter fecimus per litteras encyclicas, quarum initium est 
Novarum rerum, ubi principia retulimus, ad causam de 
conditione opificum ex veritate et aequitate evangelica 
dirimendam aptiora. Ea ipsa nunc renovatâ admonitione 
inculcamus. Sanctâ movente et ducente caritate, quantam 
catholica instituta, sodalitia artificum, mutuo opitulantium 
consociationes, id genus plura, vim liabeant virtutemque 
vel ad leniendas tenuiorum aerumnas vel ad infimam ple-
bem recte erudiendam, apertum experiendo est : qui autem 
consilium vel auctoritatem, pecuniam vel operam ad ista 
conférant in quibus vertitur multorum salus, etiam sem-
piterna, ii verissime de religione et de civibus suis pro-
merentur egregie. (Yége köv.) 

Szalay Károly beszéde 
a képviselőház márcz. 5-ïki ülésében. 

(Folytatás.) 

En tehát, t. képviselőház, az értesülés legelső kutfor-
rásához : megkerestem magát azt az egyszerű népet, a 
kinek esze oly helyesen jár, hogy Darányi t. képviselő-
társam még Deák Ferencznek eszejárását is ahhoz hason-
lította. És minő eredményre jutottam ? (Halljuk! Halljuk!) 

Előrebocsátom, hogy Somogyvármegyében nem csak 
az én kerületemben, hanem, mint talán t. képviselőtár-
saim igazolni fogják, a vármegye egyéb területén is meg-
lehetős politikai hitellel birok, különösen tudják azt, 
hogy persze már eddigi pártállásomnál fogva is rendesen 

a kisebbség és az elnyomottak mellett kellett szükség-
szerüleg állanom. Nem egyszer történik meg, hogy akkor, 
midőn érdekükben sértve érzik magukat, a megye külön-
böző vidékéről hozzám fordulnak. 

Igy történt most is. Szorosan kerülni fogom azt, 
hogy talán egyik vagy másik képviselőtársamra hivat-
kozzam. Tisztán csak magukat a tényeket fogom az 
igen tisztelt képviselőháznak egész rövidséggel tudo-
mására hozni. (Halljuk ! Halljuk ! a szélsőbaloldalon.) 
Az egyik részén a megyének — és azt előre bátor va-
gyok kijelenteni, hogy itt nem csupán katholikusokról 
van szó, hanem mondják jóravaló polgár emberek, akik 
különböző vallásfelekezetüek, ugy, amint éppen jön — a 
megyének egyik részén mondom, azt mondják : a kor-
mánynak ezen jog- és vallássértő javaslatát döntsük meg. 
A másik azt mondja, — a jelzőt, azt már kihagyom — 
hogy katholikus ember a polgári házasságot nem akar-
hatja . . . 

Miklós Gyula : Ezt plébános irta ! (Derültség jobb-
felöl.) 

Szalay Károly : a szegény nép nyakába varrni, mint 
valami rossz szűrt. Mások azt mondják, hogy „igaz bá-
nattal nézzük, hogy halálos mérget szeretne nekünk kül-
deni a kormány a polgári házassággal." (Egy hang jobb-
felől : Melyik plébános irta ?) Kérem, református emberek. 
Bajos volna, hogy plébánosuk legyen. (Derültség balfelől.) 
Itt van igenis egy katholikus, aki azt mondja, nyilt do-
log, hogy a kormány a katholikus vallás megalázására 
törekszik és boszupolitikát követ. Ezek a szelidek, t. kép-
viselőház, hanem vannak itt más forma hangú levelek is. 

Vajay István : Halljuk a mérgeseket ! 
Szalay Károly: Például egy helyen azt mondják: az 

Isten verje meg azt is, aki kigondolta ; ez mind csak a 
nép terhére fogna válni; jobb volna bizony, ha azon 
javítanának, ami már ugy el van rontva eddig is, mert 
ez csak mind a nép veszedelmére van. 

Még ez is szelid, pedig azt mondja a nép, hogy 
„az Isten ne engedje ezt létrejönni és ne áldja meg azt, 
aki létrehozta." 

Vajay István : Halljuk a mérgesét ! 
Szalay Károly: Hanem van itt egy különös jelen-

ség. Ezelőtt 45 évvel, Somogymegyében egy népgyűlésen 
egy különös beszédet hallottam ; az illető ilyenformán 
szónokolt: atyámfiai, most kell a szegény embernek meg-
gondolni, mire változtassa a sorát, mert gondolják meg 
kigyelmetek, hogy a vad az erdőben az uré, a hal a víz-
ben az uré, a madár a levegőben az uré, de a gyümölcs 
a fán is az uré, mienk csak a kár, a mit a vad okoz, és 
a hernyó, a mely lerágja a levelet ; hogy a szónok kon-
klúzióra nem jutott, az onnan van, mert közbeszóltam s 
véget vetettem a beszédnek. S az illető mit ir most ne-
kem? Azt mondja : „Minden pápista undorodva néz ennek 
a rongyos törvényjavaslatnak a szemébe, (Derültség.) 
mindenki, a ki katholikus tejet szopott, megcsömörülhet 
az ily irtóztató, istentagadó, pogány törvénytől. Nem 
lehet sokáig az Isten igazságos törvényeivel játékot űzni, 
majd megsokalja ezt valaki." Aztán nekem ad jó taná-
csot, hogy támogassam a klérust és a főrendiházat. Ha 
ez a törvényjavaslat abban az emberben ily változást 
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idézett elő, hogy egyik szélsőségből elvitte a másikba, 
méltóztassék elképzelni, hogy mi lesz a törvény követ-
kezménye a gyakorlatban. (Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) 

Kiss Albert : A. két szélsőségből a középre jut. 
Szalay Károly : Adja a jó Isten, de ezen az uton 

soha sem fogják oda vezetni. 
De az igazságügyminiszter ur szinte szólammal — 

mert szerintem nem más — akarja velünk elfogadtatni e 
törvényjavaslatot. Azt mondja, a nemzet politikai egységé-
nek kifejezője, jogi intézményeinek egysége. Nézzük ezt 
közelről. Ha ez igaz — szerintem nem igaz — akkor 
hogyan birja el a miniszter ur a felelősséget, mely őt ter-
heli, hogy például Erdélyben, tehát a politikai Magyar-
ország egy sebezhető részében, eltűri azt, a jogi egység 
nagyobb dicsőségére, hogy van egy osztrák polgári tör-
vénykönyv és egy magyar perrendtartás és egy magyar 
büntetőtörvénykönyv. Vagy hogyan tud felelőssége érde-
kében a képviselőháznak egy olyan törvényt javasolni, 
mely Horvátországgal szemben azt az egyetlenegy jog-
egységet, a mely létezik, felbonthatatlanul és visszavon-
hatatlanul megtöri. Hát Magyarország és Horvátország 
nem politikai egység? Es ez nem egy politikai nemzet? 
De nem is igy van igazságügyminiszter ur. 

A nemzet politikai egységének kifejezése nem jogi 
intézményeinek egysége, hanem, ha már igazságszolgálta-
tásról beszélünk, a bíráskodás egysége az; a biráskodás 
egysége ellen pedig ugy hiszem ebben a házban aligha 
volna ember, aki kifogást emelne. (Ugy van ! a szélsőbal-
oldalon.) De hogyan is lehet oly országban, minő Magyar-
ország, ahol oszlopos felekezetek vannak és a hol a fele-
kezetek számaránya ugy áll, hogy minden politikai insti-
tucziónál tekintetbe kell azt venni, hacsak nem akarjuk 
a következéseket megkeserülni, vájjon az az egyik vagy 
másik felekezet vallási nézeteivel nem áll-e homlokegye-
nest ellentétben. Már most hogyan lehet jogintézmények 
egységét létesíteni Magyarországon ? 

Vagy ugy, hogy a kánonjogot fogadjuk el, mint 
általában a nagy többségnek házasság jogát. Természete-
sen ez teljes lehetetlenség,*) mert hiszen szemközt találnók 
magunkat az egész protestáns világgal, éppen azon elvnél 
fogva, hogy senkire sem szabad ráerőszakolni azt, ami 
lelkiismeretére kényszert gyakorol, az lehetetlenség. Már 
most, ha ez lehetetlenség, kérdem az igen t. előadó úr-
tól, micsoda logika van abban, hogy a többség törvényét 
nem szabad ugyan a kisebbségre alkalmazni, de megfor-
dítva, a kisebbség törvényét szabad alkalmazni a több-
ségre. (Ugy van ! Ugy van ! a szélsőbalon.) Pedig, hogy 
ez ugy van, legalább legnagyobb részében, azt azok, a 
kik nem tudták, megtanulhatták Kovács Albert igen t. 
képviselőtársamnak remek beszédéből. 

Vagy nem kell respektálni sem az egyiket, sem a 
masikat, hanem egységes házassági törvényt kell alkotni, 
a mely azután az egyik felekezetet csak ugy sérti, mint 
a másikat s akkor a helyett, hogy az egyiket, vagy a 
másikat találnók magunkkal szemközt, mindkettőt szem-
ben találjuk magunkkal, ezt nem tartom politikai bölcse-
ségnek, ez végzetes elhatározás volna. (Helyeslés a bal-

oldalon. Szónok iratai közt keres. Derültség jobbról és 
felkiáltások : Keresi a beszédének fonalát ! Felkiáltások a 
szélsőbalon: Ezen is lehet nevetni?) 

Lits Gyula : Mi akkor nem nevettünk, a mikor egy 
nagy emberük belesült a beszédjébe. (Ugy van! Ugy van 
a szélsőbalon.) 

Elnök : Méltóztassanak csendben lenni képviselő 
urak ! 

Szalay Károly : Végtelenül örülnék, ha még odafia-
talodnám, hogy az igen t. túloldalnak azzal szerezhetnék 
jó kedvet, hogy belesüljek. (Éljenzés a szélsőbaloldalon.) 
Azért kerestem a törvényjavaslatot, mert szó szerint aka-
rom idézni a törvényjavaslat szavait és éppen koromnál 
fogva emlékező tehetségem nem mindenkor áll helyt. 
(Éljenzés a szélső baloldalon.) 

Az igazságügyi bizottság jelentése világosan preczi-
zirozza amaz okokat, melyek miatt szükséges a polgári 
házasság intézményének behozatala. Beszédem folyamán 
már előre is jeleztem, hogy azt az álláspontot én is el-
fogadom :*) (olvassa) „A vallás szabadgyakorlata tárgyában 
megalkotandó törvény a mai házassági jog mellett nem 
léptethető életbe" ; — tökéletesen igaz — „az izraeliták 
reczepcziójáról alkotandó törvény értékének fontosságát 
veszítené, ha a házassági jog ujabb szabályozásával „cultus 
disparitas" házasságbontó akadályának eddig fenn állott 
válaszfala le nem romboltatnék."**) Tökéletesen igaz. De mi-
csoda állambölcseség az, hogy a helyett, hogy ebben a két 
preczizen megnevezett esetben az illetőknek cselekvései 
szabadságát biztositanók, a római katholikus egyházat 
mélyen megsértsük. Ám ha tetszik, mi akadályozza azt 
meg, a polgári házasság permissiv formájánál fogva, hogy 
egy izraelita egy keresztény nőt el ne vegyen ? Senki. 
Hanem hát azt mondják, az ily házasság inferior lesz. 

Hát, t. ház, ezt nem itt a házban találták ki elő-
ször. Megmondja azt világosan a t. igazságügyminiszter ur 
indokolásában, hogy különbség lesz, akármit beszélnek, 
ezután és a matrimonium legitimum és matrimonium ratum 
közt, méltóztassanak elhinni, mindig meglesz Magyar-
országon, és adja az Isten, hogy sokáig meglegyen is a 
különbség. 

Ezek azok a szempontok, a melyeket az én állás-
pontom helyességére vonatkozólag bátor voltam felhozni. 
De még az esetre is, ha azon az állásponton állnék, a 
melyen áll igen sok barátom s elvtársam, nem fogadnám 
el a törvényjavaslatot. Hiába biztatott Matuska Péter t. 
előttem szóló képviselő ur, kénytelen vagyok bevallani, 
daczára minden tiszteletemnek, a melylyel a t. igazság-
ügyminiszter ur tehetsége és szellemi erejének adózom, 
miként ezen javaslat kodifikácziónális működésének dicső-
ségére szolgálónak nem tartom. Mindjárt megmondom az 
okát. Elfogadom, igaznak vallom, a mikre Kovács Albert 
t. képviselőtársam már rámutatott. 

Ezen kivül micsoda kondifikáczió az, t. ház, amely 
ezen tényeknek, amelyeket elrendel, meghatározását nem-
csak, hogy nem követeli, de meg sem adja. Például : ki 
tanulja meg ezen törvényjavaslatból, mi az eljegyzés ? 

*) Már miért volna lehetetlen a „suum cuique", az egyedül 
jogos jogegység alapján ? A szerlc. 

*) Elég rosszul. 
**) Micsoda katholikusság ez ? 

A szerlc. 
A szerlc. 
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Ezen meghatározás innen ki nem maradhat, hiszen azzal 
méltóztatik dicsekedni, hogy ez kódex. A kódexben pedig 
csak benne kell lenni a meghatározásnak. (Egy hang: 
Tankönyvbe való.) Megengedem, hogy tankönyvbe is való, 
de ide is való ; mert ha én valami magánjogi következ-
tetést vonok le, akkor meg kell mondanom, hogy mikor 
áll be a cselekmény. Ez pedig már nem tankönyvbe való. 
Mert ha valaki azt mondja, hogy mi eljegyeztük egymást: 
mi által tanúsítja, hogy az eljegyzés megtörtént, ha a 
törvény magáról az eljegyzés aktusáról semmit sem szól? 
(Ugy van ! Ugy van ! a szélsőbaloldalon.) 

De hát van ebben a törvényjavaslatban más furcsa-
ság is. Bátor voltam jelezni egyéni álláspontomat ; én 
nem állok a házasság felbonthatóságának alapján. De 
kérdem azoktól, akik ez alapon állnak, lehet-e a házas-
ságnak birói elválasztására indító nagyobb okot elképzelni, 
mint a hűtlen elhagyást ? Hiszen akkor a házasfelek már 
de facto széjjelmentek, a házasság már de facto nem 
létezik. A bíróságnak tehát nem kell tennie semmi mást, 
mint a felek által létesített tényleges állapotot törvénye-
sen szankcziónálni. 

A miniszter ur ezen törvényjavaslatban, ezt igaz, 
válási oknak elismeri, hanem csak akkor, ha először ki-
eszközlöm az ítéletet, miként az elhagyott fél hozzám 
visszatérni tartozik. Ennek is megvan a rácziója, tudom. 
Hanem ezzel szemben áll a második bontó ok, amely azt 
mondja, hogy az egyik házastárs kérheti a felbontást 
akkor, ha a másik házastárs vétséget követ el. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Még valami más 
is van ott ! 

Szalay Károly : Bocsánatot kérek, természetes, hogy 
hozzáteszi a törvényjavaslat azt, hogy ha a házas együtt 
élhetés ez által alteráltatik. Ki fogja ezt kimondani ? Ez 
nem préciz dolog. Hát majd a bíróság fogja ezt kimon-
dani? Es ha egyik biró a. maga szubjektív érzése szerint 
azt fogja mondani, hogy ilyen körülmények közt a há-
zasfelek együtt élhetnek és ilyen körülmények között 
nem élhetnek együtt? Igy kodifikálni nem szabad. 

Nagy érdemül hozza fel a tisztelt igazságügyminisz-
ter ur, hogy az eddigi felfogás, amely az engesztelhetet-
len gyűlölség körül fenforgott idáig, e törvényből kitö-
röltetik és ez szerinte a házasság tartósságára nézve 
nagy momentum. Nézetem szerint nem az, sőt a mit a 
törvényjavaslat substituai, az ennél sokkal rosszabb, sub-
stituál egy nagy hazugságot, vagy nagy durvaságot. A 
házasságban a bántalmazás egymás között e törvény sze-
rint az elválásra ok. Már most mit kell tenni a házas-
feleknek ? (Egy hang a szélsőbaloldalon : Megverni egy-
mást ! Derültség.) nem ! először is csak hazudni, hogy 
megverte, persze, ha ez nem használ, akkor tényleg jobb 
abba hagyni. (Derültség a szélső baloldalon.) 

Vajay István : Nagyszerű erkölcsi alap ! 
(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma, márcz. 23. A szent kereszt. — 
Jele a megváltásnak, jelvénye a győzelemnek, a 

hol csak kiemelkedik, a kereszt fája az életnek éltető 

szelleme, a czivilizácziónak, a lelki műveltségnek 
forrása. 

Idő és tér nem határolják el hatalmának uralko-
dását; a belőle kisugárzó szelid fény szétveri a min-
denféle tévedések sötétségeit ; diadalmai nem homá-
lyosulnak el soha, s dicsőségének u j és uj kihajtásai 
nem hullatják le viruló zöld lombjaikat soha. 

De hogyha a kereszt mindig talál uj ós uj látó 
határokat, melyeket meg kell világositania, találkozik 
egyúttal sötét felhőkkel is, melyek őt magát is ho-
mályba akarják boritani ; és hogyha az ő enyészhetetlen 
uralmához egyre ujabb földek s ujabb alattvalók csat-
lakoznak, történnek másrészről, sajnos, igazságtalan-
ságok ós törvényeknek nevezett erőszakoskodások 
is, zsarnokok részéről, kik útjában feltartóztatni sze-
retnék a szent keresztet. Vannak egyesek, családok, 
kormányok, kik az égből lesugárzó világosság előtt 
megátalkodottan szemet hunynak, s hogy egyáltalában 
ne lássák a mennyei világosságot, körülveszik magokat 
szándékosan csinált sötétséggel. Vannak egyének, csa-
ládok, kormányok, melyek eszeveszett lázadást foly-
tatnak ez ellen a békességet szerző kormánypálcza 
ellen, s annak kedves igája helyett a legmegalázóbb 
rabszolgaságba haj t ják homlokukat. 

Ez a siralmas vakság, ez a vakmerő lázadás szo-
morú öröksége és keserű gyümölcse, összfoglalata és 
egyúttal megérdemlett büntetése a kereszt és a keresz-
ténység elhanyagolásának, a kereszttől való siralmas 
elpártolásnak, apostasiának. 

A kereszt nemcsak jelvénye a megváltásnak, hanem 
annak eszköze is, a kereszt nem csupán jelvénye egy 
dicsőséges diadalnak, hanem egyúttal trónja az isteni 
felségnek és iskolája az egyesek, családok és egész 
népek legfenségesebb nevelésének. 

J a j azoknak az egyeseknek, családoknak és népek-
nek, melyek ehhez az iskolához hűtlenekké válnak !*) 
J a j azoknak az államoknak is, melyek a kereszt isko-
lája ellen harczolnak és tanitásait másféle tano' 
elfojtani akarják !**) 

A földi tudomány emelkedjék bár merész röpü-
léssel fel egész a legmagasabb csúcsokig, a hová em-
beri gondolat feljutni kivánhat ; vagy ereszkedjék le 
kutató tekintetével a természet legelrejtettebb titkaiba, 
s nyissa fel bár, a meddig csak tetszik, az ő bámulói 
szeme előtt a teremtésnek nagy könyvét ; a midőn azt 
fogja hinni, hogy ezt a könyvet egészen .elolvasta és 
minden lapján tökéletesen megértette ; midőn elérke-
zettnek fogja vélni az időt, hogy sikereinek hasznát 
vegye és behajtsa a társadalom elismerő hódolatát, a 
melynek vezéreül és mesteréül ajánlotta fel magát : ha 
egy szenvedő emberrel fog "találkozni és annak fájdal-
mát nem fogja tudni enyhíteni ; ha találkozni fog egy 
gyenge teremtéssel, a kit ugy hivnak hogy „nő", s a 
ki a maga gyengeségében meg tudja találni a hősies-
ségnek azt az erejét és hatalmát, melyet, te, földi tu-

*) Például — „zsidóreezepczió" által ! A szerte. 
**) Például „felekezetlenség'-gel — vagyis a vallástalanság 

állami szervezésével ! _ A szerte. 
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domány, nem vagy képes beléje önteni : akkor, te, 
földi tudomány, köteles és kénytelen leszesz megszé-
gyenített fejedet meghajtani, köteles és kénytelen 
leszesz elismerni, mennyire szegény és szűkölködő, 
mennyi hiányokkal megvert iskola az az iskola, mely 
a kereszt és a keresztre feszitett Isten-ember iskolá-
jával mer szembeszállni. 

A társadalomnak, hogy fenállhasson rend kell ; 
rendet pedig a társadalomba a tekintély iránt való 
engedelmesség önt. Nos ? a kereszt — a halálig hű 
engedelmesség"iskolája. A társadalomnak különösen jó-
akaratra, szeretetre van szüksége. Nos? a kereszt az 
önfeláldozás hősi fokáre emelt szeretet iskolája. A tár-
sadalomnak, hogy fenállhasson, szüksége van nagy lelki 
erősségre és lemondásra tagjaiban. Nos? a kereszt — 
iskolája a szenvedésnek és az abban beváló lelki erős-
ségnek. A társadalomnak, hogy némi jólétet teremthes-
sen, szüksége van gyengéd érzelmekre, szüksége van 
a jól megértett igazi testvériesség kedvező kiterjeszke-
déseire. Nos ? a kereszt a legszentebb érzelmek s a tár-
sadalmi egyenlőtlenségek legfenségesebb eszmék szent 
magasságában való nivellirozásának kiegyenlitésének 
iskolája. A társadalomnak, hogy viszontagságai közt 
megállhasson, szüksége van hitre halhatatlan rendelte-
tésébe, szüksége, van szóval reményre és nagy szeretetre. 
Nos ? hitet, reményt, szeretet hiába keresünk a positiv és 
elvont tudományok körében, mert azok csak a kereszt-
ben vannak csodálatosan összeállítva és szervezve. 

Ingassátok meg ezt a hitet, száritsátok ki ezt a 
reményt, oltsátok ki ezt a szeretetet : és összes isko-
láitok, összes tanszékeitek, összes állami intézményei-
tek nem lesznek képesek létrehozni egy rendezett álla-
mot, nem fognak békéssé, boldoggá tenni egyetlen egy 
népet se. Igy áll a dolog; döntsétek meg ezeket a védő fala-
kat és ti védteleneknek fogjátok magatokat találni 
szemben avval a társadalommal, melyről nagy zajjal 
hirdetik, hogy ti, a ti eszméitek és elveitek uralkodnak 
íölötte. Szóval: űzzétek el a keresztet, és szemben 
veletek a dynamit fog követeléseivel feltámadni. 

Minden socialpolitikai törvényeitekkel, ha eltávo-
lítjátok a sokaság szeme elől a keresztet, nem fog 
sikerülnetek őt meggyőzni ; minden fegyvereitekkel, ha 
ezt az egyet, melyet az Isten-ember vére öntözött meg, 
vetitek, nem fogtok elég erővel birni a sokaság meg-
fékezésére. 

Es azért, ha ellopjátok a néptől a keresztet, 
megfosztjátok őt a jelen élet támaszától és a túlvilágra 
szóló rendeltetéseinek reményétől. Majd más biztatáso-
kat és kárpótlásokat fog a nép követelni, a melyeket 
okvetlenül elvégre is elégteleneknek fog találni. Aztán 
ha teljesen megfosztottátok öt a kereszt és a mennyor-
szág vigasztalásától, a mely neki meg van igérve, a 
nép tőletek nemcsak követelni fogja, de erőszakkal el 
is fogja venni a földet, nemcsak azt, melyről a kereszt 
iskolája arra oktat benneteket, hogy osztozzatok meg 
raj ta a szegényekkel, hanem magát a rendet, a békét, 
a családi élet alapját, az apai tekintélyt, javaitokat, 
életeteket, mind ezt el fogja venni. 

Hogyha mi tulozunk, beszéljetek ti, kik aggodal-

mas gondokkal igyekeztek a fenyegető hullámok ellen 
gyenge akadályokat állitani ; beszéljetek ti, kik, miután 
megtámadtátok a keresztet az egyházban, az egyház 

dicső fejében, az egyház szolgáiban, megijedve a jele-
nettől, mely előttetek megnyílik, mint a zsidók midőn 
a kálváriáról lejöttek, már elindultatok melleteket verve 
és bevallva : „Valóban ez az egyház Krisztus igazi, 
szent jegyese!" 

Szűnjetek meg ezt csak titokban suttogni ; hanem 
inkább, aggodalmával annak, ki az eddig szenvedett 
kárt pótolhatatlannak tartja, s levertségével annak, ki 
a bocsánatot nem meri reményleni, hangoztassátok ezt 
nyiltan, kikiáltva az ég és föld előtt, s egyesítve szó-
zatotokat az egyházéval, evvel a mienkkel, kik most 
ennek a keresztnek lábánál kitárjuk karjainkat mint 
testvérek és felszólítunk benneteket, hogy velünk zeng-
jétek el, ennek a mi nyugtalanságtól hányatott korunk-
nak egyedüli reményét hirdető hymnuszát: 0 crux, ave, 
spes unica!" 0. R. 

Páris. Katholikus és protestáns hitterjesztők. — 
A protestáns Angolország a protestáns bit terjesz-

tésére évenkint 50 millió franknyi bagatell összeget ad ki 
A mily nagy a kiadás, oly kicsiny a megtértek, 

összege. Az eredmény csekélysége, mondhatni, semmisége, 
egy csöppet sem csökkenti azonban'az 1600 főnyi seregre rugó 
angol protestáns „hitterjesztők" zsebeibe vándorló ster-
lingek millióit. Ezek aztán igazi feneketlen zsákok. A 
pénz is eltűnik, megtérések sem mutatkoznak. Igazán, se 
pénz se posztó : ez^a protestáns hitterjesztés eredménye és 
egész története. Hogyís mondta csak Marshal az ő hírne-
ves könyvében? Oly halászok a protestáns hitterjesztök, 
a kik egy békát sem tudnak fogni, nemhogy még hala-
kat fogdosnának. 

Az angol protestáns hitterjesztők megbízó levelére 
'ez van irva : „Érvényes ennyi és ennyi sterling havi fize-
tésre." 

Lássuk az érem másik oldalát. Lássuk a katholikus 
hitterjesztőket és hitterjesztést. 

Boldogult Lavigerie bibornok is megbízó levelet 
adott az ő Afrikába küldött hitterjesztőinek, csakhogy 
arra egészen más volt irva. Ez ni : „Érvényes a vértanúi 
halálra." 

Egy alkalommal a rodezi egyházmegye egy papja 
jelentkezett a bibornoknál s térdre borulva átadva ajánló 
papírjait, kérte utasításait. 

A bibornok, miután az iratokat elolvasta és rendben 
találta, kapta magát és ezt irta alá : „ Visis pro mar-
tyrio". Aztán visszaadta a térdeplőnek, avval a kérdéssel' 
hogy elfogadja-e a kijelölt föltételt ?; 

„Hiszen, volt a válasz, csakis ezért jöttem eminen-
cziádhoz." 

„Igy hát jól van. Menjen Isten nevében". 
És a hitterjesztő örömtől röpdeső lélekkel sietett a 

„legsötétebb Afrikába", s nem telt bele egy év, a vér-
tanúság pálmáját elnyerte. 

A mit Francziaország tesz Afrikában, azt egy nem-
zet sem teszi a bitterjesztés érdekében. A legszabadabb 
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elvű lapok egyike, a „Matin", dicsekedve emliti egyik leg-
utóbbi számában, hogy Francziaországból Afrikában jelen-
leg 4000 hitterjesztő működik, nem számítva a segitő 
testvéreket, a katechistákat, az apáczákat. 

Az angolok pénzt, a francziák hitet, emberszeretetet, 
lelkesedést, életet áldoznak a keresztény vallás terjesz-
tésére. 

Ha nincs protestáns elszakadás Európában, most 
már Ázsia és Afrika nagy része katholikus keresztény 
volna! Es ez nagyrészt „gestum Dei" volna „per Francos." 

IRODALOM. 
— „Emléklapok Dr Samassa József egri érseksége 

huszadik évfordulójának megünnepléséről" czim alatt 
érdekes mű hagyta el legközelebb az egri lyceumi sajtót. 
A 14 ivre terjedő diszes kiállítású könyvet az egyszerű, 
mély bensőséggel irt Előszó szerint az a czél, az a szán-
dék hozta létre, hogy az egri érsek mult évi okt. 26-án 
befejezett husz éves érseksége megünneplésének „megható 
mozzanatai, jelenségei feljegyezve maradjanak az utókor-
nak is, a kegyelet emlékéül s a valónak hű tükréül." 
Három főrészre osztva tartalmazza egyenként a tisz-
telgések, ünneplések hü leírását, a mondott beszédekkel ; 
az érsekhez intézett üdvözlő iratokat, táviratokat, az 
érsek válaszaival ; s végül a lapoknak az ünnep alkalmá-
ból tett nyilatkozatait. Kitűzött czéljának méltóan 
megfelel. Valóban szerencsés gondolat volt, azt az emlé-
kezetes ünneplést ez alakban is emlékezetessé tenni. 
Nagy élvezettel és tanulsággal olvassák azt a késő idők-
ben is. 

V E G Y E S E K . 
*** Kossuth Lajos és a kath. egyház. Világos 

mind a kettőnek álláspontja egymással szemben. Ennek 
megfelelően, hiteles értesülés szerint, Esztergomból utasí-
tás jött az egyház és az egyházi személyek, mint ilyenek 
magatartására vonatkozólag. Az utasítás fő pontjai a 
communicatio in sacris tilalmából folynak: 1. nem lehet 
az elhunytért misézni, 2. nem lehet ravatalához és teme-
téséhez harangozni, 3. nem lehet a templomokra érte 
gyászlobogókat kitűzni. Suum cuique. 

— A Falestrina-jubileum Milanóban f. évi ápril 15-én 
kezdődik. Jó lenne, ha tőlünk is kimenne valaki. 

— Az osztrák püspökök a jövő hó elején ülnek ösz-
sze konferencziába. Az iskola-ügyön kivül a szocziális 
kérdés is tanácskozások tárgya leszen. 

— Adomány. Császka Gy. kalocsai érsek ur ő 
excellentiája a növendék papság sz. Ágoston-egyletének, 
a majdnem félszázados önképző irodalmi iskolának, 100 
forintot adományozott, s ezzel az egylet ezidei kiadvá-
nyának mielőbbi közrebocsátását lehetővé tette. 

— Teljes rokonszenvével kiséri minden igaz katho-

likus az irek törekvéseit hazájok politikai önállóságuk 
kivivására. Gladstone utódai az angol állampolitika szabad-
elvű, szabadságszerető és pártoló vezetésében követni 
fogják a nyugalomba vonult pártvezér példáját. Már 
országos bizottság van kiküldve az Anglia és Írország 
közti financzialis viszony megvizsgálására. 

— Az egyház története a legújabb világrészben. Mó-
rán bibornok sidneyi érsek irta az egyháztörténelemnek 
ezt az érdekes részét s kiadta Sidneyben az „Oceanic 
Publishing Company." Czime a műnek: „History of the 
Church in Australasia." 

— Hire jár, hogy Magyarország püspöki kara egy 
kath. egyetem szervezésének tervével foglalkozik s leg-
közelebb bizottságot is akar kiküldeni. Informáczióink 
szerint a hir ebben az alakban alaptalan. Egyes püs-
pükök, igenis, megbízható s minden ügyben, minden 
körülmények közt helyt álló világi katholikus értelmesség 
nevelése czéljából, a legsürgősebb teendőknek tartják egy 
katholikus tudomány-egyetem szervezését ; de a bizott-
ság kiküldéséig a püspöki karban a dolog még nem 
érett meg. 

— A penitencziatartás szentségének hatalma. Veroná-
ban történt. Az állami adóhivatalban megjelent egy 
pap és oda állt a befizetések asztalának korlátjai elé. 
„Óhajt talán fizetni?" kérdé a tisztviselő. „Nem," vála-
szolá a pap. „Három ezer lirát kell átadnom. A 
vicenzai püspök adta át nekem, mint az államot meg-
illető pénzt." Ezzel kihúzta tárczáját s leolvasott 3000 
lirát. Ennyit adott át a vicenzai püspöknek egy bűnös, 
aki az államot eddig az összegig megkárosította. A bűn-
bánó természetesen ismeretlen marad. O is megjavul, az 
állam is jogos tulajdonához jut. Ilyen a penitenczitartás 
szentsége. Azt mondják, a papok találták fel. Ilyet 
ember nem talált fel soha. (Osservatore Romano, már-
czius 24.) 

— Baptista apostolok Pestmegyében. Pestmegyében 
egy idő óta nagyon szaporodnak a baptisták. A megyei 
hatóságok kutatni kezdték ennek okát s rájöttek, hogy 
nagyszámú baptista apostolok járnak községről-községre 
s éjjeli összejöveteleken hirdetik tanaikat. Ezeknek az 
apostoloknak működése nagyon gyanús, mert a vallásos 
tanok helyett izgató szocziálista elveket hirdetnek. A me-
gyei hatóságok most el fogják tiltani a gyanús apostol-
járást. Még most megtehetik, de haféletbe lép a „vallás-
szabadságról" tervezett törvény, a baptisták és más ha-
sonló apostolok szabadon hirdethetik tanaikat. 

Szerkesztőségi telefon. 

Szatmár : Megjött- Egy kis türelmet. — Balaton mellett : 
Miért nem tettünk Kossuth neve fölé a gyászkeretben keresztet, 
erre a feleletünk az, hogy gyászjelentésben keresztények közt a 
kereszt nem csupán azt jelenti, hogy az illető f , vagyis meghalt, 
hanem inkább és főleg, hogy az illető a f-énységben, vagyis Krisz-
tusban halt meg emberi legjobb tudás szerint. Kossuthról ennek 
ellenkezője van emberileg konstatálva. Ergo. 

Kiadótulajdonos ós 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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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

PAPAE XIII. 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD 

EPISCOPOS POLONOS 

VENERABILIBVS FRATRIBYS 

ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS POLONIS 

LEO PP. XIII. 
VENERABILES FRATRES 

SALYTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

(Vége.) 

Ad haec, gent i Polonae universe dicta, cer ta 
quaedam subiicere übet , quae singulat im, pro 
locorum in quibus versamini conditione, usui 
fore censemus; a tque adeo ex his ipsis quae 
dedimus monit is quaedam l ibet eo al t ius in ani-
mis vestris defigere. — Vos primum, u t plures 
numero, qui Russico imperio paretis, iure est 
quod catholicae professionis nomine collaudemus, 
hor ta t ione muniamus. Caput est hor ta t ionis No-

strae, u t is tum constant iae animum in sancta 
fide colenda re t ineat is acr i ter et foveatis, in qua 
id bonum habetis, quod principium et fons est, 
u t diximus, maximorum bonorum. Hoc ut ique 
christ ianus animus ceteris rebus omnibus longe 
an tepona t opor te t ; hoc ipsum, u t sunt divina 
iussa e t splendida sanctorum hominum facta, 
nec ullis f rac tus difficultatibus deserat, et sum-
mis viribus laboribusque custodiat ; eiusdemque 
v i r tu te fultus, solatium et opem, quoscumque 
bumanae res eventus adducant, aeque certissime 
ac pa t ien te r a Deo memori expectet. — Ad Nos 
quod a t t inet , re rum ves t ra rum quae sit condi-
tio, equidem, pro munere Nostro, habemus com-
p e r t u m ; valdeque ista delectat fiducia quam in 
Nobis, filiorum instar, p lu r imam collocatis. Sic 
igitur, admonemus, fallaciis omnino reiectis quae 
contra benevolentiam et sollicitudinem in vos 
Nos t ram nequiter serantur, hoc sit vobis penitus 
persuasum, nihil Nos minus quam Pontifices 
decessores, sicut pro ceteris popalar ibus vestris, 
i t a pro vobis suscepisse et intendisse curas ; qui 
etiam, vestram u t sustineamus fiduciam, omnia 
para t i sumus et laboriose connit i et persequi 
confidenter. Iuvat memoria repetere, inde Nos a 
Pontif icatus exordiis, de re catholica istic rele-
vanda cogitantes, opportune apud Imperiale Con-
silium officia interposuisse, u t ea contenderemus 
quae simul dignitas huius Apostolicae Sedis, 
simul ra t ionum vestrarum patrocinium videren-
tu r deposcere. Quibus ex officiis consecutum est, 
u t anno MDCCCLXXXII certa cum illo pactio-
num capita sint const i tuta : haec inter , Episcopis 

26 
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liberam fore .copiara moderandi ad canonicas j 
leges seminar ia clericornm ; t um Academiam 
ecclesiasticam Pet ropol i tanam, quae Polonis quo-
que pa te t alumnis, iurisdictioni plene t radendam 
Archiepiscopi Mohyloviensis, a tque in melius 
adducendam, ad ampliorem cleri et religionis 
catholicae ut i l i ta tem : accepta praeterea fide, 
quampr imum abrogatum au t mi t i ga tum iri sin-
gulares eas leges, quas clerus vester severiores 
sibi conquerebatur . Illo ex tempore nunquam 
Nos, vel capta vel quaesita occasione, pacta con-
venta expostulare desiimus. Quin immo easdem 
expostulat iones ad ipsum deferri piacúit poten-
t iss imum Imperatorem, cuius et exploratum in 
Nos amicitiae animum et s tudium iust i t iae ex-
celsum obtes ta t i enixe sumus in causa ves t r a : 
neque in t e rmi t t emus rogat iones ad Ipsum per 
tempus adhibere, eas potissime commendantes 
Deo, quippe cor regis in manu Domini.*) — Vos 
autem, Venerabiles Fra t res , pergi te digni ta tem 
sacrosanctaque iura religionis catholicae Nobis-
cum tue r i : quae tunc vere proposi to potes t 
const are suo et bénéficia afferre quae debet, 
quum iustae securi tat is l iber ta t isque compos, 
idoneis praesidiis ins t ru i tu r ad actionem, quan-
t u m oporteat , explicandam. Quoniam vero ipsi 
perspicitis qualem dederimus demum operam 
t ranqui l l i t a t i publici ordinis conciliandae in gen-
tibus continendaeque, iidem agere ne cessetis, u t 
sublimiorum po tes t a tum observant ia et publicae 
ob tempera t io disciplinae in clero par i te rque in 
ceteris firme cons is tâ t : a tque ita, omni prorsus 
offensionis vel reprehensionis causa submota, 
omnique specie insimulationis in reverent iam 
conversa, catholico nomini sua laus manea t et 
accrescat. — Item sit vestrum in id incumbere, 
u t quidquam ne desit de summa fidelium salute, 
neque in adminis t randis curiis, neque in pabulo 
divini verbi impert iendo, neque in alendo reli-
gionis sp i r i tu ; u t puer i et adolescentes, maxime 
in scholis sacra catechesi di l igenter imbuantur , 
idque, quanto magis fieri possit, opera sacerdo-
tum, quibus sit a vobis id legi t ime demanda-
tum ; u t cultui divino et decor sacrarum aedium 
et festus sol lemnitatum honor plane congruant , 
uode fides haur i t bona incrementa . Rectissime 
porro feceritis, praecavendo discrimina, si qua 
forte hisce in rebus ins tare v idean tu r : ob eam-
que causam ne dubitet is r a t a s ipsas cum hac 

*) Prov. XXI. 1. 

; Apostolica Sede conventiones gravi ter quidern 
prudenterque appellare. Talia n imirum et di-
scrimina abesse et convenient ia bona contingere, 
non Polonis t an tummodo , sed cunctis qui sin-
cera publicae rei car i ta te ducantur, gratum esse 
et optabile debet. Ecclesia enim catholica, quod 
principio docuimus quotidieque eminet , sie na ta 
ins t i tu taque est, u t c ivi tat ibus et populis, nihil 
admodum detr iment i , sed multipliées vero et 
decoras ut i l i tates, in re rum et iam mortal ium 
genere, nunquam non par ia t feliciter. 

Vos deinde qui in di t ione estis incli tae 
Domus Habspurgensis, r epu ta te animis quantum 
augusto Imperátor i , religionis avitae studiosissi-
mo, debeatis. lus ta igi tur in Eum fides gra tum-
que obsequium luculentius a vobis in dies pa tea t : 
pa tea t Studium non dissimile ea persequendi 
omnia, quae ad catholicae religionis incolumita-
tem et decus vel iam sunt opt ime consti tuta 
vel t empóra et res provide const i tuenda sua-
deant . — Univers i tä ten! Cracoviensem, vetustam 
atque nobilem doctr inarum sedem, valde opta-
mus in tegr i ta tem et p raes tan t iam tuer i suam, 
a tque et iam aemulari laudes tal ium Academia-
rum, quas insignis Episcoporum cura et libera-
l i tas pr iva torum non paucas, faventibus Nobis, 
per haec ipsa tempóra excitavit . Quemadmodum 
in illis, i t a in vestra. sollert iâ dilecti Filii Nostri 
Cardinalis Episcopi moderante , gravissimae quae-
que disciplinae cum fide amico foedere coëuntes, 
et, quan tum ab ea lu minis m u t u a n t u r et firmi-
tat is , t an tum subsidii ad ipsius defensionem 
referentes , u t inam iuven tu t i lectissimae magis 
magisque in par tes omnes s int profuturae . — 
I tem vestra magni interesse debet, Nostra certe 
in teres t maxime, vigere apud vos in omnium 
exis t imat ione ordines Religiosorum ; qui, vir tut is 
quam consectantur perfectione et doctrina varia 
f ructuosoque in excolendis animis labore com-
mendat i , t amquam apparat iores copiae praesto 
sunt Ecclesiae, eisque non minus civitas ad ho-
nestissima quaeque adiutoribus optimis omni 
t empore usa est. Nominat imque Galiciam respi-
cientes summa volunta te perant iquum comme-
moramus Basilianum ordinem, in quo instau-
rando peculiaria quaedam consilia et curas 
iampridem Ipsi posuimus. Non mediocrem enim-
vero laet i t iae f ruc tum ideo capimus, quod ex-
pecta t ion! ille Nostrae alacri religione obsecun-
dans, n i t i tu r pleno gradu ad superiorum tempo-
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rum glóriám, quum ecclesiae Ruthenae multis 
módis ext i t i t sa lu ta r i s : cuius eiusdem salutis 
auspicia, Episcoporum vigi lant iâ et cura torum 
industr iâ , iam ex ipso praeclariora in dies ni-
tescunt . — Hic au tem quoniam de Ruthenis 
incidit mentio, earn sinite i te remus cohortat io-
nem, ut vos cum ipsis, quamquam originum 
r i tuumque dissimil i tudo intercedat , arct ius vo-
lunta tes amaii t iusque societatis, p rout eos con-
decet quos regionum, civitatis, maximeqae fidei 
sociat communio. Hos enim sicut Ecclesia bene-
merentes habet et diligit filios, eisque légit imas 
consuetudines ac r i tus proprios sapienti consilio 
permi t t i t , non a l i te r vos, praecedente clero, sic 
habete et colite u t f ratres , quorum sit cor unum 
et anima una, eo d e m u m conspirant ium, ut uni 
Deo et Domino amplif ieetur gloria, simulque 
f ruc tus omni ius t i t iae mul t ip l icentur in pulcri-
tudme pacis. 

Libenti p a r i t e r animo orat ionem ad vos 
convertimus, qui provinciám incolitis Gnesnen-
sem et Posnaniensem. Siquidem hoc in ter cetera 
gra tum est recordari , quemadmodum ex civibus 
ipsis vestris, omnium u t e rant vota , ad i l lustrem 
sancti Adalbert! sedem virum eveximus pietate, 
prudent ia , ca r i t a te eximium. Grat ius est au tem 
videre, qua vos obedientia, quo amore guberna-
t ioni eius mi t i operosaeque unanimi studeatis : 
ex quo vere sperandum, religionis catholicae 
s ta tum fore apud vos bonis auctibus quotidie 
laetiorem. Eadem vero spes quo magis affirme-
tur optat isque plenius respondeat, non sine causa 
iubemus vos magnanimae aequi ta t i confidere 
serenissimi Impera tor i s ; cuius praeterea propen-
sam in vos ac benevolam mentem ex Ipso coram 
haud semel pernovimus, sane adfu turam vobis, 
in verecundia legum, in omnique recte factorum 
Christiana laude perseverant ibus. 

Haec, Yenerabiles Fratres , praescr ipta e t 
ho r t amen ta gregibus quisque vestris sic nunt ie t is 
velimus, u t vestrâ e t iam opera fructuosiora eve-
niant. In his agnoscant carissimi filii quam 
magno ipsorum gra t ia affectu car i ta t i s u r g e m u r ; 
haec au tem ipsi, u t opta t i ss imum Nobis est, 
pari accipiant observant ia et pietate. Quae qui-
dem si diligenter, id quod pro certo habemus, 
constanterque coluerint, profecto po te run t quam 
fidei ex t emporum gravi ta te pericula declinare, 
t um pa t rum memorabil ia decora custodire, ani-
mos et exempla referre, manant ibus inde ad 

huius quoque solat ium vitae emolumentis quam 
optimis. — Secundam autem divini auxilii co-
piam, precatoribus adhibit is gloriosissima Vir-
gine Maria, Iosepho sanctissimo, cuius hodie 
solemnibus christ ianus populus gaudet, sanctis-
que Caelitibus Poloniae Patronis, vehementer 
Nobiscum, quaesumus, implorate. Huius rei auspi-
cium atque praecipuae benevolentiae Nostrae 
tes tem, Apostolicam benedictionem, vobis et 
clero populoque universo vigilantiae vestrae 
commisso, pe ramante r in Domino imper t imus . 

Da tum Romae apud S. Pe t rum die XIX 
Márti i anno MDCCCXCIY, Pontif icatus Nost r i 
decimo septimo. 

LEO PP. XIII. 

Szalay Károly beszéde 
a képviselőház már es. 5-ïki ülésében. 

(Vége.) 

Szalay Károly : T. ház ! En azt a törvényjavaslatot, 
ha azon állásponton állnék is, nem fogadnám el ; mert 
az nézetem szerint végrehajthatatlan, vagy ha végre lesz 
is hajtva, kiszámíthatatlan bonyodalmakat fog okozni. 
Nem akarom ismételni azt, a mit előttem már bölcseb-
ben elmondtak, hanem egy körülményre vagyok bátor 
felhivni a t. ház és a t. miniszter ur figyelmét. Ez a 
körülmény az, hogy a görög katholikus papok háza-
sodnak. 

Kiss Albert : Jól teszik ! (Derültség.) 
Szalay Károly : Hogy jól teszik-e vagy nem, az 

mindenkinek egyéni, saját meggyőződése. Lehet-e itt a 
gör. kath. papság házasodási eseténél azt mondani, amit 
katholikus papokról szoktak mondani: a tolerari potest? 
Ott nem tolerari posseról lehet szó, ott cselekvőleg lép 
fel a pap. Méltóztassanak elképzelni olyan állapotot, 
midőn a görög pap vasárnap azt hirdeti, hogy a házas-
ság Istentől rendelt intézmény és szentség, amelyet csak 
ő, Isten szolgája szolgáltathat ki, és másnap pedig ő áll 
a falu borbélya elé és saját magát esketteti össze általa. 
(Élénk derültség a bal és szélsőbalon.) 

Ez olyan dolog, a melylyel játszani nem szabad. 
(Igaz ! Ugy van ! a bal és szélsőbalon.) A vallás egy 
csúcsíves templom, abból egyetlenegy követ kell kihúzni 
és senki sem tudja, nem dül-e össze az egész. (Igaz! 
Ugy van ! a szélsőbalon.) Hiszen, t. ház, ha egyszer az a 
szegény ember nem hiszi el a papjának, hogy a házas-
ság szentség, majd talán elhiszi neki, hogy a teve inkább 
megy "keresztül a tű fokán, mint hogy a gazdag a meny-
országba jut ? ha nem kecsegteti többé a menyország, 
akkor a földi javakból fogja kikérni a maga osztályrészét, 
annyival inkább, mert azt a keze munkájával és fárad-
ságával ő szerzi meg. (Igaz ! Ugy van ! a szélsőbalon.) 

De nem akarok immorálni ennél a kérdésnél, Ítélje 
meg a tisztelt miniszter ur bölcsesége, mit csinál a görög 
papjaival, gondolom, azok ő rá szavaztak. Én most nem 
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olyan esetet vagyok bátor a t. miniszter ur figyelmébe 
ajánlani, a milyenéket ő éppen szellemi erejénél fogva — 
hogy ugy mondjam — tuczatszámra hoz fel a törvény-
javaslatban és a mely esetek talán itt-ott a valóságban is 
csakugyan előfordulnak ; hanem egy megtörtént esetet 
hozok fel a t. igazságügyminiszter urnák, és ezt tenni 
választóim iránti kötelességem. (Halljuk ! Halljuk !) 

Engem a házassági törvényjavaslatra vonatkozólag 
kerületemnek egy igen tudós, a politikával igen keveset, 
a hivők jóllétével pedig nagyon sokat foglalkozó papja 
egy kérdéssel keresett fel, de én arra a kérdésre nem 
tudtam felelni : Általam tehát az illető teszi fel ezt a 
kérdést az igen t. igazságügyminiszter urnák. Remélem, 
lesz kegyes megfelelni rá és megnyugtatni őt, a ki — 
nehogy itt valami rossz hirnévbe keveredjen, — koránt-
sem ultramontán, mert evangelikus pap. (Halljuk ! 
Halljuk ! olvassa.) „A polgári házasságra vonatkozólag 
bátor vagyok egy kérdést tenni. Méltóztatik tudni, hogy 
nálunk nem a Dráva, hanem az úgynevezett Sdálla a 
határ Magyar- és Horvátország között. 

Azt is méltóztatik tudni, hogy a Dráván inneni föld-
részen van 3 horvátországi falu s nagyon sok úgynevezett 
szállás. E szállások is képeznének egy pár nagy falut. 
Ezeken a Horvátországhoz tartozó szállásokon lakik ágost. 
hitv. evang. is. Most már, ha Magyarországon meglesz a 
polgári házasság, Horvátországban pedig megmarad a 
mostani állapot, akkor hol kelnek egybe a Dráván inneni 
földrészen lakó s egyházilag az én gyülekezetemhez tar-
tozó evang. vallásúak? 

Horvátországban, illetőségük helyén nem kelhetnek 
egybe, ott nem lévén polgári házasság, természetesen 
hozzám jönnek mint rendes papjukhoz, de én sem adha-
tom össze őket, mert Magyarországban meg polgári há-
zasság van. 

Talán azt mondaná erre Wekerle Sándor miniszter-
elnök ur, menjenek Zágrábba, ott is van lutheránus pap. 
Van ! De egy szót sem tud magyarul, és az én hiveim 
meg nem értenek más nyelvet, csak a magyart. 

Meg azután ezekhez a szállásokhoz Gyékényes, mely-
hez egyházilag tartoznak, csak fél óra, Zágráb meg 12 
mérföld. De tudjuk azt is, hogy a papnak a házasság 
megkötésére illetősége csak bizonyos előfeltételek mellett 
van. Hát bizony, oda sem mehetnek ezek a horvát szál-
lási evangélikusok egybeeskettetés végett, hanem élnek 
majd nagyobb dicsőségére a polgári házasságnak, élnek 
vadházasságban, pedig hiveim között eddig egyetlen egy 
vadházasságban élő pár sincsen. Vagy tehetem-e én, mint 
rendes papjuk e horvát szállási evangélikusoknak, el me-
hetek-e Horvátországba, az ide fél órától másfélórányi 
távolságra lévő házaikhoz, hogy egybe eskethessem őket? 

Továbbá, én fogom-e vezetni tovább is itt Magyar-
országon horvát hiveim anyakönyveit? 

Igen szeretném tudni, hogy az itt csak nagyjában 
fölvetett kérdésekre, mint lehet megfelelni ? 

íme tehát ismét egyike azoknak az eseteknek, a 
melyek ezen törvény végtelen nagy előkészültségére val-
lanak (Derültség balfelől.), mert ugy látszik az igen t. mi-
niszter ur és a kormány azt se tudta, hogy vannak 
magyarországi egyházak, a melyeknek illetékessége Hor-

vátországba és viszont vannak horvátországi egyházak, a 
melyek filiale-jok Magyarországra kitérj ednek. Hogy ezen 
kérdést miként fogja megoldani a t. miniszter ur, azt 
nem tudom. Megengedem, hogy olyanféle példákkal és 
okoskodással, a melyeket — engedje meg a t. miniszter 
ur — tőle már nem egyszer hallottunk, el lehet intézni, 
de nem lehet elintézni ugy, hogy az igazság is megma-
radjon, s az a szegény pap is megnyugvást találjon. 

Hosszasabban meg lett itt már vitatva az anya-
könyvvezetés és az anyakönyvvezetők kérdése. En nem 
osztom azt a nézetetr hogy Magyarországon a jelen szer-
kezetben azon anyakönyveket vezetni, ezt a törvényt ebből 
az okból végrehajtani ne lehetne. De osztom és vallom 
azt a nézetet, hogy az igen t. belügyminiszter ur ezt 
ugyan soha végrehajtani nem fogja. 

Nem akarok hosszasabban szólni arról az álláspont-
ról, (Halljuk ! Halljuk !) melyet a t. belügyminiszter ur 
elfoglal ; ki azt mondja, hogy ha Francziaországban tud-
ják vezetni a mairek az anyakönyveket, a kiknek pedig 
még az a kvalifikácziójuk sincs meg, hogy irni vagy ol-
vasni tudnának, miért ne tudnák vezetni azt nálunk. 

Megengedem, hogy az az anyakönyv, melyet az az 
irni olvasni nem tudó maire vezet, sokkal biztosabb, mint 
a melyet vezettet a t. belügyminiszter ur, mert az leg-
alább rovás, és annak egyik fele az illető félnél lesz és 
meg fogják azt őrizni időkön keresztül nemzedékről nem-
zedékre. (Derültség balfelől.) 

Egyébként, ugy látszik, hogy a t. belügyminiszter 
ur érvelése nem egészen konzekvens; mert midőn beszé-
dének egyik részében azt mondja, Francziaországban az 
anyakönyveket egészen hibátlanul vezetik, majd annak 
más részében ismét azt mondja, határozottan rosszabbul 
megy a dolog e tekintetben Francziaországban, mint más-
hol. (Derültség balfelől.) 

Már bocsásson meg az igen t. miniszter ur, a kinek 
ez a logikája, arra mindent rábizok, csak az anyakönyvi 
vezetésének berendezését nem, mert nemzedékek jóléte 
függ az anyakönyvek helyes vezetésétől. 

De nem bizom rá az igen t. miniszter úrra az anya-
könyvvezetők kinevezését sem, mert a ki azt mondja, 
hogy adót kivetni sokkal nagyobb fontosságú dolog, mint 
anyakönyvet vezetni, az lehet igen kitűnő uri ember, de 
arra semmiképpen se alkalmatos, hogy az anyakönyvve-
zető kvalifikáczióját megitélje. (Helyeslés a szélsőbalon.) 

Nagyon, de nagyon sokat bizik a t. belügyminiszter 
ur azokba az utasításokba. A miniszter ur eddig csak 
okos embereknek szokott utasítást adni, a kik azután azt 
is megértik belőle, a mi nincs benne. (Derültség a szélső-
balon.) A belügyminiszter ur igen nagy súlyt fektet ezen 
utasításokra. En erre nézve nem okoskodom, csak pél-
dára fogok hivatkozui. 

Ugy hiszem, már egyszerűbb dolog a világon alig 
képzelhető, mint az útadó kivetése. Azt is gondolom, sőt 
tudom, hogy az útadó törvény végrehajtására oly kimerítő 
utasítást adott a minisztérium, melyben csekély hiján a 
közegeknek az is meg lett mondva, hogy mikor ebédel-
jenek. (Derültség.) 

Es mi lett a következése? 
Somogy vármegyében a legelső kivetés ellen, 6000 
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appelláta lett beadva. Ha ezzel valaki azt akarja bizonyí-
tani, hogy utasításokkal meg lehet tanítani oly embere-
ket, a kiknek arról, mit tegyenek, — hogy ugy mond-
jam hazulról — fogalmuk sincs, ugy az mindenre alkal-
mas lehet, csak arra nem, hogy ilyen intézményt léptessen 
életbe. (Ugy van ! Ugy van ! a szélsőbalon.) 

De, t. képviselőház, ha már erről szólok, nem aka-
rok a negáczió terén maradni, hanem figyelmeztetem a 
t. igazságügyminiszter urat egyre, s ez az, hogy a magyar 
ember természeténél fogva arisztokrata. A legutolsó pol-
gárember is sokat ad arra, hogy ő polgár ember, meg 
az öreg apja is, meg a nem tudom hányadik öregapja is 
az volt. Ebből folyólag én szerencsétlenebb rendelkezést 
nem képzelek, mint azon intézkedést, hogy ott, ahol a 
marhalevelet állítják ki, eskessék őket is össze. (Igaz ! 
Ugy van ! a baloldalon.) 

Ez nem is szükséges. S az én igénytelen nézetem 
szerint, ha van módja annak, hogy végrehajtassék ez a 
törvény ; ha valamikor törvény lesz belőle, a mitől Isten 
mentsen meg, az, hogy a végrehajtás a legszélesebb ön-
kormányzati|alapra|fektettessék, a végrehajtás a legmegbíz-
hatóbb egyénre bizassék, természetesen nem e rendszer 
mellett, hanem olyan rendszer mellett, mely az önkor-
mányzat iránti érzéket s a kötelesség érzetet oltsa az 
emberek lelkébe, hogy tartsa kötelességének a közügy 
folytatását. Mert az csakugyan lehetetlen, s erre különö-
sen felhívom az igazságügyminiszter ur figyelmét, hogy 
akkor, a midőn két egyén egyesüléséről van szó, akkor 
elég — én nem tudom, kit fognak majd a polgári anya-
könyvezéssel megbízni — tehát akkor, amidőn az egyén 
saját maga felett rendelkezik, a községházára, de akkor, 
a midőn 5 frtról akar a két házastárs egymás javára 
rendelkezni, akkor a közjegyzőhöz kell mennie : a törvény 
tehát sokkal nagyobbra becsüli az 5 frtot, mint magát a 
személyt. (Igaz! Ugy van! a baloldalon) 

Ily tekinteteket nem lehet, nem szabad figyelmen 
kivül hagyni akkor, mikor a társadalomra mélyen kiható 
kérdésekről van szó. (Elénk helyeslés a szélsőbaloldalon.) 
s ezekre annál inkább kellene figyelmet fordítani, mert a 
ki e kérdésekkel foglalkozik, — és az igazságügyminisz-
ter urnák hivatalból kell ezekkel foglalkoznia, mert hisz 
a kimutatásokat beküldik neki minden évben talán két-
szer is, — az tapasztalni fogja, hogy mily irányban alakul 
át a magyar társadalom már az eddigi törvények folytán 
is. A bűnök közt, ha azok magában véve bűnök is, a 
karakterre nézve igen nagy a különbség, mert az egyik 
bűnnek karaktere a nyíltság, a másiké az alattomosság. 

S tekintse meg a t. miniszter ur a kimutatásokat, 
fogja tapasztalni, hogy legalább hazánk nagy vidékén 
azok a bűnök, melyek a magyar ember nyíltságával, hogy 
ugy mondjam vitézségével járnak, nap-nap után szűnnek 
s szaporodnak az eltitkolt, gyáva, hogy ugy mondjam, 
pimasz bűnök s hogy ma már nem igen verik meg egy-
mást a polgár emberek, hanem egyik a másikát meg-
csalja. (Igaz ! Ugy van ! a szélsőbalon.) 

Ezek azok a psychológiai indokok, melyek engem e 
javaslat megszavazásától visszatartóztatnának még akkor 
is, ha azon az alapon állnék, mint a törvényjavaslat ; de 

tartóztat engem attól, (Halljuk ! Halljuk !) az úgynevezett 
horvát kérdés is. (Halljuk ! Halljuk !) 

Ezt csupán azért hozom fel, hogy alkalmat adjak a 
t. miniszter urnák nyilatkozni azon kontroverziában, mely 
fennforgott közte és Szápáry Gyula tisztelt képviselőtár-
sam közt. 

A t. miniszter ur azt mondotta, hogy a házassági 
törvényjavaslatban használt kifejezések ugyanazon értel-
műek, mint azon kifejezések, melyek nem a javaslatban 
használtattak. Ha ez csakugyan ugy van, akkor legyen 
szabad a t. miniszter urat emlékeztetnem a honossági 
törvény tárgyalására, a mikor az igazságügyminiszter ur 
nem szórói-szóra, hanem az értelem szerint azt mondotta, 
hogy annak a javaslatnak egyik karaktere a kifejezés és 
az a kifejezés a honossági törvényben ugyanaz, akkor a 
t. miniszter uj saját magára mondta ki az Ítéletet, hogy 
a javaslatot jogi kifejezések szabatosságának feltűnő hiá-
nya jellemzi. (Elénk tetszés a szélsőbaloldalon.) 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Ez nem si-
került ! 

Szalay Károly: De a t. miniszter meg is magya-
rázta, hogy milyennek kellene e kifejezések lenni s azt 
mondta, hogy ennek értelmét a törvényben ugy kellene 
kifejezni, akik vagy Magyarország, vagy Horvátország 
területén vannak megtelepedve, s én is szintén azt hiszem, 
hogy ez lett volna a helyes kifejezés. De ha, t. miniszter 
ur, ez a helyes kifejezés, méltóztassék megmondani, hogy 
fogja akkor a horvát területen megtelepedett magyarokra 
alkalmazni e házassági törvénynek azt a szakaszát, amely 
az illetőségből indul ki? 

Itt van egy közjegyző levele a kezemben t. képvi-
selőház, amely szerint persze dicsőség az uralkodó rend-
szernek, ők nem irnak magyarul, hanem, ha már nagy 
grácziával vannak, németül, hát igy vagyok kénytelen 
felolvasni: »Die Annahme — az illetőség megszerzése — 
geschieht durch die Gemeindevertretung und Ansiedlung, 
wenn man bei der Gemeinde mittheilt, dass man in der 
Gemeinde stabil bleiben und wohnen will und sich durch 
vier Jahre correct aufführt und alle Gemeindelasten trägt." 
Horvátországban tehát csak négy esztendei folytonos ott-
lakás után lehet községi illetőséget nyerni. 

Ha tehát el is fogadnám, a mint más indokokból 
nem fogadom el a javaslatnak azt a kifejezését, a melyet 
használ, kérdem a t. miniszter urat, mi történik hát azon 
a 4 esztendőn belül azokkal, akik Horvátország területén 
megtelepedtek. Hát igen t. képviselőház, nagyon sok 
volna még mondani való e kérdésben, (Halljuk ! Halljuk !) 
hanem hát lesz idő és alkalom arra, hogy azokra, a mi-
ket most elmulasztani vagyok kénytelen, kiterjeszkedjem. 

Most, t. képviselőház az eddigieken, kivül álláspon-
tomat még csak egygyel vagyok bátor igazolni. Egyik 
képviselőtársam, aki igen kedves elvtársam is, a ki a 
javaslatot megszavazza azt mondotta, hogy az ő politi-
kája, annak az embernek a politikája, akinek magának 
ugyan kenyere nincsen, hanem szeretne segíteni ember-
társán és elmegy a szomszédba kenyérért. Nohát én azt 
hiszem, t. képviselőház, hogy nem ez az a politika és 
sajnos félek, hogy nekem lesz igazam, adja Isten, hogy 
ne legyen, hanem az a politika a szegény madárnak a 
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politikája. Annak a programmja e két pontból áll: sza-
badság az egyik, a jólét a másik. 

Es mikor megjönnek a sanyaruságnak a napjai, mit 
csinál a madarász? egy kis étket tesz a csapdába és azt 
mondja ime szegény kis madár, programmodnak egy része, 
a kis madár pedig elgondolja ha mindent meg nem kap-
hatok, megkapom legalább egy részét a mit kívánok. De 
midőn berepült a csapdába nem csak a programmjának 
egy részét sem kapja meg, de még a szabadságát is el-
veszti! (Élénk tetszés, helyeslés és taps balfelől.) 

Én abban a politikában t. képviselőház, a melyet a 
kormány itt nekünk feltálalt, sem észt, sem szivet nem 
találok, azért nem is fogadom el a javaslatot sem. (Elénk 
helyeslés és éljenzés balfelől.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Budapest, márcz. 27. 1894-ik évi húsvéti emlékek. — 
Nagyszombaton estefelé az Ur feltámadásán voltam 

a székes főváros egyik leglátogatottabb templomában. 
Ebből a templomból, mint valamennyiből a fővárosban, 
nagy körmenet szokta bejárni ilyenkor a kegyeletes 
hagyomán által szentesitett négy utcza kijelölt részeit. 
Ezidéri a körmenet elmaradt. Miért ? . . . 

Nagy volt a meglepetés templomban és ut:zán egy-
aránt ; s mikor már vége volt a feltámadás ünnepélyének 
a templomban, az utczán még mindig két sorfalat állva 
várta a nép a „feltámadt Krisztus" dicsőségét hirdető 
körmenetet, s az oltári szentség ünnepi körülhordoztatá-
sát és áldását. Mondhatni, a nép meg volt zavarodva, 
hogy ez mind elmaradt. Mi okozta a zavart? . . . 

Mi ? Sokan rögtön készen voltak a felelettel, mint 
az a fővárosi polgár, a ki midőn az imént emiitett tem-
plomban vége volt a feltámadás ünnepélyének s a nép 
kifelé tódult az ajtókon, ő nem tudva, hogy miért nem 
ment ki ezidén a proczesszió, nagy hevességgel törtetett 
a tömegen át be a templom beisejébe, a hol már min-
dennek vége vala, egyre azt hajtogatva nagy bántódástól 
izgatottan: „Kossuth Lajos miatt még Krisztus sem tá-
madhatott fel ez idén!" 

Persze, hogy az atyafi túllőtt a czélon, mert Krisztus 
Urunk már régen feltámadott, s Jeltámadásának emléke-
zetét megtartottuk ezidén is. Az a különbség azonban 
megesett az ezidei feltámadás ünnepélyével mégis, hogy 
Budapesten a templomba szorult minden, még maga a 
feltámadott Krisztus is és az ő földi jelenlétének*Tegméltó-
ságosabb oltári szentsége. 

Testvérek, kik, hogy kisértetbe ne essetek, hiven 
virrasztotok és imádkoztok. — nem veszitek észre az 
Isten figyelmeztető ujjmutatását, irányitva közeledésére 
annak a már a kert alatt levő kornak, a midőn egyálta-
lában és semmiféle alkalommal nem fog lehetni Buda-
pesten szent körmenetet a feltámadó Krisztusnak s az ő 
legméltóságosabb oltári szentségének tartani, mert min-
dent a templomban fog keileni végezni, mint Párisban és 
egyebütt, mivelhogy az utczát és a szabad levegőt a mi 
dicső és boldogitó keresztény vallásunkat botránynak tartó 
istentelenséggel szövetkezett „más" vallások a maguk 
kizárólagos birodalmának fogják tartani és tekinteni? 

Kossuth óriás alakja e tekintetben, ne altassuk ma-
gunkat, messze előre veti reánk kísérteties árnyékát. Mert 
Magyarország Kossuth-tal szemben a legkétségbeejtőbb 
helyzetbe jutott. Ez a szellemóriás ember olyan mint 
maga a nagy Atlasz nevü félisten, csakhogy kettős, 
egymással kombinéiltan kétségbeejtő állásfoglalással. Egyik 
állásában ugy tűnik fel Kossuth Lajos, mint a ki 
Magyarország önállóságának s államiságának nagy világ-
tekéjét az egész müveit világ általjláthatóan a maga vállain 
Atlaszként hordja. S valóban el kell ismerni, hogy Magyar-
ország önálló államiságának megismertetésére annyit nem 
tett senki, mint Kossuth Lajos. Ezért gyászoljuk öt mint 
hazafiak, fátyolt boritva hazafiságának túlkapásaira. —Evvel 
az egész világnak imponáló állasával szemben levő másik 
történeti állásában Kossuth Lajos, a ki tudvalevőleg nem-
csak a mai valláserkölcsi disszolucziókat okozó 48-iki tör-
vényeknek az atyja, hanem a polgári házasságra, az el-
kereszténytelenedésre s a felekezetlenség czime alatt lap-
pangó teljes vallástalanságra irányuló s uralomra épp 
most erőködő áramlatnak felkorbácsolásában is főintéző, 
— ugy tűnik fel, mint a ki a magyar glóbusz tartásában 
az Isten ellen intézett támadás miatt láthatatlan kéz által 
érintve összeroppan s a maga vallási összeroskadásával 
földre ejti Magyarország világgolyóját is. 

Kétségbeejtőnek mondom még egyszer Magyaror-
szág ems kettős jelenségből alakult helyzetét Kossuth-
tal szemben azért, mert a nagy szellemóriás, az ő sze-
mélyét végzetszerűen körülrajzott körülmények hatása 
alatt, Magyarország felvirágzására és nemzeti nagyságára 
irányuló óriás törekvését valóban a legbiztosabb alapnak, 
a vallásinak, s a legnagyobb keretnek, a 900 éves vallás-
erkölcsinek, összeomlasztásával kötötte össze. Szóval, az a 
mi nagy bajunk Kossuthtal szemben, hogy ő, a kinek 
szól Magyarország jelenlegi földrengető gyásza, két 
ellentétes, egymást kizáró dolgot képvisel személyében : 
Magyarország nagyságát és Isten és a keresztény vallás-
sal való szakítását. Csak vallásos, csak keresztény Magyar-
ország tarthat számot Európában figyelemre méltó ön-
állásra és nagyságra ! 

Ámde megtagadnók keresztény hitünket, testvérek, ha 
ebben az emberileg első pillanatra kétségbeejtő helyzet-
ben valóban kétségbe esnénk s a sötét desperáczió karjaiba 
dobnók át magunkat s ide akarnók átterelni Magyar-
ország sorsát is magunkkal. Nem ! Ezt nem tesszük ! A 
nemzetek sorsára nagy befolyása lehet egyes nagyerejü 
szellemóriásnak; átnde egyesek és nemzetek sorsa felett 
nem emberek, hanem Isten maga dönt véglegesen a maga 
örök ragyogású eszméi és elvei értelmében. És ezen 
isteni elvek között, melyek szerint Isten a népek és nem-
zetek sorsát intézi, ott olvassuk ezt is : „Deus sanabiles 
fecit nationes orbis terrarum," Isten gyógyulhatókká, 
gyógyithatókká alkotta a földkerekségének népeit. S ennél 
a magas szentirati kijelentésnél a mi mindennapi tapasz-
talásainkhoz sokkal közelebb eső nyilatkozass arra buzdít 
bennünket, hogy ne emberhez kössük mintegy vakon hazánk 
sorsát, hanem a minden, még oly óriás emberek fölött is 
uralkodó elvekhez és igazságokhoz járuljunk tisztelet és 
eligazodás végett. „Malheureux donc mille foi les peuples, 
mondá Donoso Cortès, qui ont remis leur sort entre les 
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mains de l'homme, en desertant les cultes des principes."' 
(La France en 1842., lettre 1.) 

Kossuth Lajost Magyarország vallásügyi politikájá-
nak legújabb erőszakos lökdösésében és a vallástalanság 
felé való kergetésében törte össze a kérlelhetetlen halál. 
A magyar vallásügyi politikának glóbusza az összeroskadt 
Kossuth vállairól természetes helyére, a puha földre, a 
magyar föld termékeny talajára, Magyarország polgárai-
nak lelkére esett vissza. Itt, ennek a termékeny talajnak 
kebelén, a magyar politikának vallásügyi oldaláról nem 
szabad desperálni Deus sanabiles fecit nationes ! 

Tőlünk, Magyarország gondolkodó és számot tevő 
polgáraitól függ, hogy állami önállóságra s nemzeti nagy-
létre irányuló hazafias törekvéseinket emancipáljuk Kossuth 
szabadkőműves vallásügyi árnyékának, az elkeresztényte-
lenedésnek, a vallás-erkölcsi disszolucziónak uralma alól. 

Gyászoljuk és követjük a némely egyes kérdésben 
alkotó hazafit, ki három világrészben hirdette ki Magyar-
ország államiságának feltámadását ; sajnáljuk és siratjuk, 
de nem követjük vallásügyi politikájában az apostatát. 

A tévedőt szánni, gyászolni, siratni lehet; de téve 
dését dicsőíteni, követni nem szabad. 

A hazafit hazafiúi gyászszal, vagyis oly gyászszal, 
mely a nálunk nélkülözhetetlen monarchikus elvvel s az 
ország törvényeivel összeegyeztethető, siratni és gyászolni 
mindig kötelesség ! ? ? 

Róma, márcz. 24. Pápai kinevezések. — 
Ő szentsége Rampolla bibornokot s államtitkárt szent 

Péter apostol patriarkális bazilikájának archipresbyterévé ne-
vezte ki. Ez az archipresbyterség a legnagyobb méltóságot 
jelenti a világ legelső s legfőbb templomában. Jelenti azt, hogy 
Rampolla bibornok jelenleg feje a szent Péter templomában 
székelő főkáptalannak s főfelügyelője a világhirü templomnak. 

Egy másik nevezetes pápai kinevezés is történt e na-
pokban. Miután ugyanis P. Jacobus a Castelmadonna szent-
Ferencz-rendi atya, mint a szentföld Custosa, ebben a hiva-
talban a szokásos 6 évet kitöltötte, ő szentsége helyébe Aurelius 
a Buia atyát nevezte ki Custosszá, a ki eddig az egyiptomi 
apostoli delegátus mellett mint általános helyettes (vicarius 
generalis) működött. P. Aurelius egyszer már volt a szent-
földön mint Custos, de akkor rövid idő múlva resignált A 
szentföld Custosa kiváló, mondhatni páratlan méltóság az 
egyházban, a szent Ferencz rendjében. 0 főnöke a Palaes-
tinában, Egyiptomban, Syriában, Kis-Ázsiában és Cyprus 
szigetén levő szentferenczrendieknek, cum nsu pontificalium. 
Mióta 1847-ben Jeruzsálemben a latin patriarkatus visz-
szaállittatott, a szentföld Custos-szának méltósága második 
helyre szorult ugyan vissza, de azért az igy is tiszteletes 
maradt messzeföldre kihatólag. 

Bruxelles, márcz. 26. A ministerválság végéről — 
érdemes dolog lesz tudósitani Magyarország katholikus 
közönségének vezéreit. Belgium és Francziaország állami 
ügyeinek alakulásai a katholikus vallás érdekeire nézve 
tudvalevőleg a szokásos mindennapi figyelemnél nagyobb 
érdeklődésre méltók és alkalmasak. A király Beernaert mi-
nisterelnök-igazságügyminister és Lejeun igazságügyminister 
lemondását elfogadta. 

Már maga a tény, hogy Beernaert ebben az ország-
ban, hol a pártviszonyok ezelőtt oly bizonytalanok és in-
gadozók valának, álló 10 évig tudta magát nemcsak a 
kormányon fenntartani, hanem kormányzását az ország-
békés fejlődésére minden tekintetben értékesiteni, mutatja 
a férfiú erejét és nagyságát egyrészről, másfelől pedig a 
katholikus pártnak, melyből ez a ritka tapintatu férfiú ki-
került, veszteségét. Ritka államférfiú az valóban, a ki a 
király és a nép bizalmát együttesen oly fokban tudja meg-
nyerni és birni, mint Beernaert, leköszönt belga miniszter-
elnök. Es vájjon hogyan, miképp szerezte meg ezt a nép-
szerűséget és szeretet? Még szabad elvű körökben is, ahol 
egyoldalú pártfelfogás nem uralkodik, elismerik, hogy 
Belgiumban a pénzügyek és az igazságszolgáltatás ügye 
soha ügyesebb kezekben nem volt mint Beernaertéban és 
vele leköszönt társáéban. 

A mi a belga katholikusságot illeti, a kik az előbbi szabad 
elvű minisztérium alatt mint páriák szenvedtek, reájuk nézve 
Beernaert működése az elégtétel, a megelégedés és hatalmi erő-
södés korszakát jelentette. Az iskolaügy terén, ha nem is oldott 
meg mindent, legalább nyugalmat és békét létesitett és 
meginditotta a legjobb irányban való haladást. Beernaert 
volt továbbá az, ki Belgiumot a társadalmi elposványosodás 
állapotából, melybe ezt az országot a bal- és jobboldali 
doktrinarizmus terelte be, a nagy társadalmi és munkás-
reformok útjára terelte át és rövid idő alatt igazán meglepő 
sikerekre vezette, a nélkül, hogy a polgári szabadság legitim 
jogaiban legcsekélyebb csorbát is szenvedett volna. A wallon 
(franczia ajkú) és vläm (alnémet ajkú) népek közt is békét 
létesitett a jogok kölcsönös elismerése és érvényesítése 
által. 

Az ily államférfiú elvesztése rendes körülmények közt 
is nagy veszteség egy pártra, ez esetben a belga kath. 
pártra: mennyivel nagyobb baj ez Belgiumban jelenleg, a 
midőn egy uj választási törvényjavaslat van napirenden, a 
mely, ha törvénynyé válik, sok időre fog dönteni Belgium 
sorsa fölött. Hogy Beernaert saját pártjának tagjai miatt 
volt kénytelen az ország sorsának vezetésétől megválni, is-
meretes dolog. A katholikus pártnak doktrinér tagjai, a 
nagytehetségű, nagyjellemü, de nyakas és megcsontosodott 
felfogású Woeste vezetése alatt, szövetkeztek a baloldal 
doktrinérjeivel ellenzésére a Beernaert által képviselt gya-
korlati megoldásnak, ugy hogy Beernaert saját pártjában 
sem bizhatván meg egészen, kénytelen volt lemondani. Ez 
a fordulat, azokon, kik okai, még keservesen megbosszul-
hatja magát, még pedig talán nemsokára. A katholikus 
választók siettek ugyan Beernaertet a képviselőház doktri-. 
nér többségével szemben bizalmukról és ragaszkodásukról 
biztosítani ; de Beernaert követni akarta a parlamenti eljá-
rás szabályait, s mivel a t. ház osztályainak többsége ellene 
nyilatkozott, ő levonta a konzekvencziát s a képviselőház 
osztályai doktrinér többségének bizalmatlansága elől — 
visszavonult. 

Belgium állami életének hajója alatt talán nemsokára 
ismét elkezdi a tenger veszedelmes hullámzását ! 
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K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
= A Szent-István-Társulat f. évi ápril 12-én Bu-

dapesten a központi papnevelő intézet disztermében d. e. 
10 órakor XLI. rendes nagygyűlését tartja. Ezt az egye-
temi templomban 9 l /2 órakor szentmise előzi meg. A. 
nagygyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. Alel-
nöki jelentés. 3. Igazgatói jelentés. 4. Titkári jelentés. 
5. A számvizsgáló bizottság jelentése az 1893-ki évi száma-
dásról s a pénztárnok részére fölmentvény megadása. 
6. Jelentés a társulati pénztár állapotáról. 7. Az 1894-re 
előirányzott költségvetés bemutatása. 8. A választmány 
megujitása és kiegészítése. 9. Esetleg indítványok. 10. A 
jegyzőkönyv hitelesítésére két-tagu bizottság kiküldése. 

— A budapesti Katholikus Kör V. rendes köz-
gyűlését folyó évi április hó 13-án, pénteken, d. u. 5 
órakor fogja megtartani a kör disztermében (Korona-
herczeg-utcza 17, I. em.) melyre a kör tagjai tisztelettel 
meghivatnak. — Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Titkári jelentés. 3. Az 1893. évi zárszámadások. 4. A 
számvizsgálók jelentése. 5. Az 1894. évi költség-előirány-
zat. 6. A számvizsgálók kiküldése. 7. A választmány ki-
egészítése. 8. Indítványok.*) Budapest, 1894. évi már-
czius hó 27-én. Gróf Esterházy Miklós Móricz elnök. 

IRODALOM. 
*** Felbonthatatlanság és elválás. Irta P. Didón 

dom. r. áldozópap. Fordította meggyesi Somogyi Aladár 
dr., csornai pr. kanonok, fővárosi tanár. Budapest, 1894. 
16 r. 306 L 

Rendkívül időszerű könyv, remekül megírva, mesterileg 
magyarra lefordítva. Francziaország elkeresztényteledése, 
tudományban, életben, családban, házasodásban egész 
Európa, mondhatni az egész keresztény világ számára 
tükör, a melyben minden ország, minden nép a maga 
sorsának elkereszténytelenedésének, valláser-kölcsi tönkre-
menésének jövő alakulásait előre megláthatja, messziről 
szemlélheti. A hatalmas szellemű Didón atya, látva a 
íranczia társadalom alapjának, a családnak, a házas-
ságnak elkereszténytelenedését és a felbontás uralomra eme-
lésével teljes disszolucziót, felemelte szavát a felbont-
hatatlanság, mint uralomra egyedül jogosult ideál mel-
lett s a házasságbontások embereket s népeket meg-
rontó szokása ellen. Szava az egész czivilizált világnak 
szól. Somogyi Aladár dr egy sasszem éleslátásával sze-
melte ki ezt a müvet lefordításra. A baj nálunk is 
ugyan az : tönkre készülnek tenni a családi élet, a tár-
sadalom, a nemzet jólétének, nagyra törő haladhatásának 
alapjait. A mit Didón atya müve végső szakaiban mond, 
az mintha Magyarországnak volna szánva, oly találó. „A 
helyett, hogy (államférfiaink) őriznék a tűzhelyeket, el-
hanyagolják ; a helyett, hogy Istent hívnák, hogy töltse be 

*) Az alapszabályok 15. §-a értelmében azon indítványok, 
melyeket a tagok a közgyűlésen tárgyalni kivánnak, a közgyűlés 
előtt 8 nappal az igazgató választmányhoz Írásban nyújtandók be. 

azokat, „tudományosan" kiküszöbölik onnan. A helyett, 
hogy Krisztus áldását kérnék, megtagadják őt. A helyett, 
hogy a felbonthatatlanságot adnák alapjául, a válásra épi-
tik. A helyett, hogy megtartanák ezt a bevehetetlen 
tornyot, melyből csak az ég felé volt kijárás, *) azokat a 
lakhelyeket építik fel, melyeknek ajtaja az utczára 
nyílik, a melyen át kopogtatás nélkül husz csábító fog 
berontani . . . . Ki akarna ilyen helyen tartózkodni?" 

Tolle lege. 
Rohamosan 10—15 ezer példányban kellene szét-

kapkodni, szétosztani az Istennek ezt a — harsonás szó-
zatát a magyar nemzethez. Pap, dignitarius, a ki jóté-
konyságot gyakorol, jobbat nem tehet, mint ha 100—100 
példányt rendel meg s oda ajándékozza valamennyit intel-
ligens híveinek, ismerőseinek. 

X Egyházi beszédek, melyeket szerkesztett és 
különféle alkalommal elmondott kereskény i Kereskényi Gyula 
érdi esperes-plebános. Budapest, 1894., a „Szent Gellért" 
könyvnyomdában, 8-r. III. 524 1. Ara 3 frt. 

Igen korszerű beszédek, ugy a tárgy, mint a felfo-
gás és előadás tekintetében. Isten, Jézus, lelkünk. E há-
rom pont körül forog korunknak óriás lelki harcza. 
Szerző ezekkel foglalkozik szüntelenül, az ő okos, magya-
ros észjárásával és diszes előadásával. Minden paptárs 
használhatja ezeket a beszédeket. Szerzőnél ezen a művön 
kivül kaphatók még a következők: 1. A bold. Szűz tisz-
telete. 2. Ave Mária. 3. „Lelki manna" imakönyv. 4. Az 
első század vértanúi. 5. Szentbeszédek 1892. évről. 

V E G Y E S E K . 
— Vaszary Kolos bibornok hgprimás a jövő» hó 

elején Budapestre jő s 12-én elnökölni fog a Szen-J.stván-
Társulat 41-ik rendes nagygyűlésén. 

— A szabadság hazájában, az Egyesült-Államokban, 
köztársasági államforma van. A legfőbb hatalmat legfőbb 
fokban az elnök gyakorolja. Most híre érkezett, hogy 
Cleveland elnök az ezüst pénzzé Nveretésére vonatkozó 
javaslat ellen veto-jogával fog élni, vagyis megakadályozza 
azt, ami neki nem tetszik. Európa monarchái tanulhat-
hatnának Cleveland elnöktől erélyt és bátorságot — Isten 
jogainak védelmében, a mi bizonyára több mint ezüstpénz 
veretése. 

— A pannonhalmi szent-Benedek-rendiek húsvét 
keddjén ejtették meg a választást a tihanyi és bakonyibéli 
apátságra. Legtöbb szavazatot kaptak, és pedig 158 sza-v 
vazatból 101-et Halbik Cyprián főmonostojpi perjel, Villányi 
Szaniszló esztergomi főgymnásiumi igazgató 71-et, Wagner 
Lőrincz főmonostori theologiai tanár. Szavazatokat kap-
tak még, és pedig Francsics Norbert 16-ot, Füssy 
Tamás 14-et. 

— Protestáns vallomás. A „Prot. egyh. és isk. Lap" 
márcz. 29-iki számának vezérczikkében a következő val-
lomás olvasható, a mely elég világosan mutatja, hová 
jutott s hová fog még inkább ezentúl jutni a magyar 
protestantizmus. „Alig van ma, így szól a vezérczikk vallo-
mása, olj 'theol. akadémiánk, mely afc igazi lelkészképzés 
magaslatán állana, ellenben olyan van, mely az élőhit 
lerombolására-törekszik^ így már aztán nagyon is meg-
értheti, miért evez a magyar protestántizmus a hiteha-
gyott zsidósággal karöltve az elkereszténytelenedés, az 
uj pogányság révpartja felé. 

*) Remek hasonlat. ^ A szerk. 

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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Királyi kinevezés. 
Dr Posilovics Györgyöt, a zengg-modrusi vagy 

korbaviai törvényesen egyesi te t t egyházmegye 
püspökét , ezennel zágrábi érsekké kinevezem. 

Kel t Bécsben, 1894. márczius hó 17-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. 
Josipovich Imre, s. k. 

K o s s u t h t e m e t é s e u t á n 
az ország 

katholikus papságához. 
„Az éj elmúlt, a nap pedig elkö-
zelgetett. Vessük el tehát a sötét-
ség cselekedeteit, és öltözzünk a 
világosság fegyvereibe". 

Rom. 13, 12. 

„Ti vagytok a föld sava . . . Ti vagytok a 
világ világossága", mondá a mi üdvözitő Istenünk, 
Jézus Krisztus*) az apostoloknak és utódaiknak, a 
tan i tó anyaszentegyháznak. 

Világosság — jelent i a tan i tó egyház sza-
vaiban ós te t t e iben nyilvánuló krisztusi igazságot. 

Só — jelent i a tan i tó egyházat tevő papság 
szavaiban és t e t t e iben élő és érvényesülést kereső 
s kivivó krisztusi törvényt, e rényt és jóságot. 

Idő, ember, ezen az elven nem vá l toz ta tha t 
semmit. A kathol ikus papság isteni rendel tetésé-
nél fogva — a föld sava, a világ világossága; 
maga Krisztus a földön, küzdve s já rva a kereszt 
útját, a melynek végén, a megdicsőülés te tő-

*) Sz. Máté, 5 ; 13, 14. 

pont ján , a keresztrefeszi tés ragyog, a kereszthalál 
tündöklik az emberiség lelki javaiér t . 

Mi következik a fent i elvből? 
Az, hogy a világi hivek vallásosságának, katho-

likus hithűségének útjára a papság t á j ékoz ta tó szó-
za tának és maga ta r t á sának kell, ünnepélyes ós 
nem ünnepélyes alkalmakkor, kr i t ikus és nem 
kr i t ikus körülmények között , világosságot árasztani. 

Másodszor az, hogy a világi hivek hazafias 
felbuzdulásai is, a végletekbe való rohanás ál tal 
okozni szokott romlásoktól, csak ugy menthe tők 
meg, hogyha a föld romlásai ellen Isten ál ta l 
men tő ós konszerváló „só"-vá kirendel t t an í tó 
egyház a keresztény vallás fenséges sanctióival 
e l lá to t t fensőbb ihletű hazafiasság savával át- ós 
á t h a t j a a hazafiasság duzzadozó, mindeneket el-
öntő kiáradásait . 

Ám nagyon tévedne az, a ki azt hinné, hogy 
a t iszti tó, üdvözitő krisztusi só hivatásának úgy 
t ehe tn i egyedül eleget, hogyha a só mindenestől 
belevet i magá t a vizek áradásaiba, s mig fel nem 
olvad, úszik a fenéken min t teher , vagy a fel-
színen mint buborék, a rohanó árral . 

Magyarországnak, — de hisz Magyarország 
kicsiny volt neki, — mondhatn i azért, az egész 
világnak meghal t egy nagy szelleme, egy rend-
kivüli embere ; s ő i t thon, a hol született , e hazá-
ban, a melyér t mindent koczkára vetet t , k ivánt 
temetkezni . 

S az ország rendezet t neki egy rendkivüli, 
egy mese-, egy legendaszerü temetés t , a milyet 
ország-világ ta lán még soha nem lá tot t . Király s 
az állami hata lom apparatusa nélkül, melylyel az 
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elhunyt utolsó perczéig hadi lábon állott, meg-
mozdult az egész ország s feljött Budapestre 
mint tengeráradás kikisérni Kossuth földi marad-
ványait a sírba. 

Csodálatos volt ez a temetés való igazában. 
Egy nagy forradalom végső aktusának elvégzése, 
forradalom nélkül; kivételes, de valóságos és üd-
vös országos rendbontás király ós nemzet között ; 
valóságos azért, mer t megtörtént, kivételes azért, 
mer t hűtlenség ós rendetlenség nélkül történt , 
üdvös azért, mert király és nemzet megtanul-
hat ják belőle azt, hogy ők — egymásra szo- j 
rulnak, egymásra vannak utalva. A közhiedelem 
szerint minden halálesetnél, minden veszedelem-
nél jelentkező kuvikok ós vészmadarak kivételes 
sivitása — kivétel marad a magyar nép ten-
gernyi békés ós nyugodt magatar tásában ós 
gyászában. 

Valóban, a mi e napokban Budapesten tör-
tónt, az rendkívüli dolog vala, elejétől végig. 
Rendkivülisége meglepetést, zavart okozott, ho-
mályt, sötétséget borí tot t a meglepett emberi 
elmék véges látására. Ugy kezdődött, ugy látszott 
indulni minden, mintha az ég is le akarna sza-
kadni ránk. De győzött a józan itélet, s diadal-
masan já r ta be a békés hazaszeretet a hazát és 
a világvárossá izmosodott főváros hatalmas nagy 
ereit ós óriás tereit. 

A mi nemes érzés, a mi ékesszólás a magyar 
nemzetben rejlik, az mind felpezsdült s t e t t r e 
kapott , hogy a szent korona nimbusza a nép-
áramlat országos körmenete által egy forradalom 
utolsó aktusának végzésekor fölvert por által egy 
körömnyi kár t se szenvedjen. 

A nagy erejű gyász t i táni mozdulatai alat t 
megrendült maga a föld is, és úgy, miként föld-
indulásokkor szoktak ijedelmes jelenetek kifej-
lődeni, megkondultak egyes katholikus templo-
mainkban a haeretikusok és apostaták temetésekor 
hallgatni köteles gyászharangok órcznyelvei. A nem- j 
zeti gyász rendkivülisége szót sajtolt ki a holt kövek 
s a néma érezek kebeléből s a mi virágot és uj zöldü-
lést Magyarország e kora tavaszszal felmutathat 
annak szine-java mind összehalmozódott, a leg-
nagyobb forradalmárt békés gyászszal sirba tevő, 
nemzet békés reményeinek jelkópezósére. 

Kossuth Lajosnak, hogy kimondjuk e nagy 
gyász alkalmából az utolsó szót, van egy fényes 
ós van egy sötét öröksége.*) 

*) Lásd alább a Vegyesek elsejét. A szerk. 

A fényes, a haza nagyságának ós szabadsá-
gának szeretete, az Istentől van. Az éljen és 
viruljon mi közöttünk, nemzedékről nemzedékre! 

A sötét örökség, az Isten törvényei ellen való 
lázadás „szabadsága", az ég hatalmát ós haragját 
hazánk ellen ingerlő szabadkőműves szabad elvüség, 
ez legyen vele eltemetve az enyészet otthonába, a 
sötét sir üregébe, mindörökre! 

Mi pedig katholikus papság, öltözzünk s 
öltöztessük katholikus hiveinket is valamennyit 
— még a harangozás ós harangoztatás megérté-
sére ós megértetésére nézve is, — abbahagyva a 
sötétségnek kedvező cselekedeteket, — „a vilá-
gosság fegyvereibe!" * * * 

Andreánszky Gábor báró beszéde 
a képviselőház márcz. 6-ilti ülésében. 

Tisztelt ház ! (Halljuk ! Halljuk !) Egy ilyen, a csa-
ládi életbe mélyen belevágó reformnak, mint a kötelező 
polgári házasság, hogy ez nagy és veszélyes rázkodtatá-
sokat r.e szüljön, huzamos ideig kell, hogy érjen, nemcsak 
a professzorok és jogászok fejében, hanem az egész nem-
zet közvéleményében. (Ugy van! Ugy van! balfelől.) De 
ezenkívül alkalmat kell adni a nemzetnek, hogy hivata-
losan nyilatkozhassék aziránt, vájjon akarja-e ezen refor-
mot, vagy nem. Ez pedig másképpen nem lehetséges, 
mint ugy, hogy a kérdés az általános képviselő választá-
soknál vettessék fel. (Ugy van ! balfelől.) A tisztelt kor-
mány ezt tenni elmulasztotta s most ugy lopva, suttyon-
ban akarja e reformot létesíteni abban a meggyőződésben, 
hogy a nemzet azt, mint egy bevégzett tényt el fogja 
fogadni és mint változhatatlanba bele is fog nyugodni. 

Túlságosan tiszteletben tartom a nemzetet, sem 
hogy róla azt feltételezni, hogy a jelenlegi képviselőházi 
többség eljárása felett szigorú bírálatot nem fog mondani, 
és hogyha, — a mint hiszem — ezen reform tetszését el 
nem nyeri, nem fog a jövő választásoknál mandátumot 
adni a mostani többségnek (Ugy van! Ugy van! balfelől.), 
hanem egy olyan többséget fog ide küldeni, mely ezt a 
keresztülvihetetlen törvényt megváltoztatja, vagy egészen 
eltörli. Mert, t. ház, egy törvény és annak életbeléptetése 
közt nagy terület terül el. Justh Gyula t. barátom be-
szédében azt kérdezte, hogy mi lett volna a szép 48-as 
elvekből, hogy ha az akkori törvényhozók is olyan kis-
hitűek lettek volna és visszariadtak volna ezen elvek 
keresztülvitelének nehézségei elől? 

Hát, t. ház, ha mi az általam is magasztosaknak 
elismert 48-as elveket három kategóriára osztjuk, azt lát-
juk, hogy az egyik kategória az egyéni jogegyenlőség, az 
urbériség eltörlése, az urbériség megváltása és a nemes-
ség adómentességének megszüntetése volt és látjuk, hogy 
ezen elveket voltaképen egy idegen, nemzetellenes uralom 
hajtotta végre a Bach korszakban. (Ugy van ! balfelől.) 

Ha megnézzük az alkotmányos részt, a másik kate-
góriát látjuk abban, hogy eltérve a 48 i nem békés idők-
től ezt voltaképen az 1867-iki törvények igen lényeges 
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módosításokkal hajtották végre, és azt hiszem, hogy éppen 
a t. képviselő ur és t. pártja lehet a legkevésbé megelé-
gedve annak végrehajtásával. (Ugy van ! Ugy van ! bal-
felől.) ̂  

És ha nézzük végre a harmadik kategóriát, a val-
lási jogegyenlőség kérdését, látjuk, hogy miután sem a 
katholikus autonómia nincs meg, sem a protestáns egy-
házak az 1848. XXI t.-cz. értelmében kellő dotáczióban 
nem részesülnek, s igy ezen elvek most, 46 év múlva 
sincsenek még végrehajtva. (Ugy van! Ugy van! bal-
felől.) 

Hát, t. ház. a mult választásoknál a néhai többség. . . 
(Derültség balfelől. Wekerle Sándor miniszterelnök taga-
dólag int.) 

Apponyi Albert gr . : Persze, hogy csak néhai! (Ugy 
van ! balfelől.) 

Andreánszky Gábor br. : . . . A néhai többség nem 
kapott arra mandátumot, felhatalmazást, hogy a kötelező 
polgári házasságot behozza, hanem arra igen is kapott 
mandátumot, hogy behozza a közigazgatás államosítását. 
(Ugy van ! balfelől.) Azt hiszem, sokkal okosabb lett 
volna, hogy ha már be akarták hozni ezen reformot, ezt 
előbb a közigazgatás rendezésével készítették volna elő. 
De nem ezt tették, ezt félbe hagyták és mohón neki 
estek a kötelező polgári házasság erőszakolásának. (Ugy 
van ! Ugy van ! balfelől.) 

Mint a kötelező polgári házasság elvi ellensége, én 
csak örülhetek azon, hogy ugy járnak el, mint a falánk 
gyermek, aki nem tudja bevárni, míg megérik a fán a 
gyümölcs, hanem éretlenül leszakítja a fáról. (Derültség 
balfelől.) Mert én azt a gyümölcsöt éretlen és veszélyes-
nek tartom s mivel abban a tetszetős külseje alatt és 
édes émelygőssége mögött egy erkölcsi méreg rejlik, és 
jobb szeretem, hogy nyersen szakították le, mert fanyar-
ságától igy a nemzet többsége visszariad. (Derültség és 
tetszés balfelől.) Főleg két okból ellenzem a polgári há-
zasságot. Első ok az, hogy a nemzetnek egy nagy része, 
mely a házasságot szentségnek tartja, oda kényszeríttetik, 
hogy a szentséget üres czeremoniává alacsonyítsa. (Ugy 
van ! Ugy van ! balfelől.) 

Másfelől pedig ellenzem valláserkölcsi szempontból. 
Tudom, hogy ezért az ultramontanizmus és klerikálizmus 
vádját fogom magam ellen kihíni, de engemet nem érint ; 
röviden csak azt akarom említeni, hogy én soha nem 
fogok politikai magatartásom miatt Rómába járni, ott 
vezekelni és bocsánatot kérni.*) (Elénk helyeslés és derült-
ség balfelől.) 

A mi pedig a klerikálizmus vádját illeti, én nem 
tarthatom olyan nagy hibának egy hazafias klérussal kar-
öltve járni. Hiszen őseinkre se volt szégyen egy Capistrán 
János, egy Tomory Pál mellett, a pogány ellen harczolni. 
(Elénk helyeslés és tetszés a baloldalon.) De én nem 
vagyok klerikális. Nem ugy vonultam be választókerüle-
tembe, mint Tisza István, tisztelt képviselő ur, egy püs-
pök oldala mellett. (Élénk derültség balfelől.) 

En nem annak köszönhetem a mandátumomat, sőt 

*) Ha hiven követi Róma irányítását, nem kell vezekelni, az 
igaz. De Róma irányítását minden katholikusnak keresni és kö-
vetni kell. A szerk. 
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kivéve a zsidó házassági javaslat tárgyalásának rövid in-
termezzóját, mióta a törvényhozásnak tagja vagyok, 1875. 
óta mindig magammal szemben az ellentáborban láttam 
a klérust, (Ugy van ! balfelől.) és mindig azt láttam, 
hogy az a klérus a szabadelvű pártot támogatta befolyá-
sával és talán pénzzel is, (Ugy vao ! Lgy van! balfelől.) 
ugyanazt a szabadelvű pártot, a mely akkor is nagv 
szavakat hangoztatott, mint pl. „Szabad egyház a szabad 
államban." Es mit tett? Azt, hogy az országnak legna-
gyobb egyházát, a legtöbb hívővel biró egyházat, a mely 
50 év előtt uralkodó egyház volt, lenyűgözve tartotta, 
természetes jogát és vagyonát elkonfiskálta, kulturális 
intézményeit pedig elzárta a világi elemek befolyása elől 
és mégis szabadelvűeknek nevezték magukat. (Ugy van ! 
Ugy van ! balfelől.) Épp oly jogtalanul neveznek engem 
klerikálisnak, mint a mily jogtalanul nevezték magukat 
Tisza Kálmán alatt szabadelvűeknek. (Elénk tetszés és 
helyeslés baltelől.) 

Én túlságosan vallásos ember vagyok ahhoz, hogy 
vallásomat bármilyen stréberségre felhasználjam, akár, 
hogy annak következetes demonstráczió hangoztatása által 
népszerűséget szerzek választóim között, akár hogy val-
lásom gyalázásával, felekezetem ócsárlásával, vagy az 
által, hogy politikai czélok kedvéért, önkényesen, hívat-
lanul félremagyarázzam egyházam dogmáit és ez által 
kivívjam az egyesült szabadelvűek helyeslés4t. (Elénk he-
lyeslés a baloldalon.) Mert, t. ház, a fekete-sárga kard-
bojt védői és a 49-esek közös éljenzésében olyan disszo-
nánczia van, a mely rám tökéletesen a politikai macska-
zene benyomását teszi. (Derültség és tetszés a baloldalon.) 

De a midőn a nemzet többségeinek vallási érzülete, 
az egész nemzetnek valláserkölcse forog szóban, akkor 
szívesen fogok kezet minden hazafias tisztességes elemmel, 
a mely ennek védelmére kel. 

A mint én sem ítélem meg tisztáu valláserkölcsi 
szempontból ezen javaslatokat, ugy, azt hiszem, a minisz-
terelnök ur sem teszi azt. Túlságosan szakember a t. mi-
niszterelnök ur erre nézve, a kinek fő virtuozitása mégis 
az adócsavar kegyetlen megszorításában áll és szem elől 
téveszteni az adófizető közönség zsebeit : tisztán ily czé-
lokból tekinteni e javaslatokat. Ebből a törvényjavaslat-
ból is bő adóforrás válik. 

Most persze az ingyenes polgári házasságot kon-
templálják. Hisz igy is nehezen fog az keresztül menni ; 
ha még az adófizetés mázsás kövét akasztják a nyakába, 
okvetlenül belefúl, de e reform kiszámíthatatlan költségei 
előbb-utóbb kényszeritik majd a kormányt, hogy a há-
zasságot és születést is megadóztassa. Ezt aztán fejlesztik 
majd ; hiszen az oly adó, mely éppen a legszegényebb 
népet terheli legjobban, kedvelt az önök szemében. 

Ebből magyarázható az a tünet, hogy a t. pénz-
ügyi igazgató urak országszerte annyira lelkesednek a 
polgári házasságért és hogy a tegnapelőtti tüntetésben is 
oly nagy számban vettek részt. (Élénk derültség bal-
felől.) 

Van Schillernek egy szép költeménye, melyben le-
írja, hogy a remény hogyan kiséri az embert a sirig. A 

! mi korunk realisztikus iránya a reményt a finánczczal 
helyettesitette. A legtávolabb kilátást a születésre : a há-

27* 
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zasságot elébb-utóbb megadóztatják e javaslat kapcsán. 
Az adó a születésnél, a bölcsőnél fogadja az embert és 
végig kiséri élete minden phazisán, hivebben minden hű 
barátjánál, egész a sirig és még sírjánál sem hagyja el, 
mert mikor már régen eltemették, még akkor is kell 
utána fizetni az örökségi adót. (Derültség balfelől.) 

De vallás-erkölcsi veszélyeket is rejt e törvényjavas-
lat. A nép műveletlenebb osztályai egy része, melyben 
nincs annyira kifejlődve a tisztességérzet, a mely nincs 
hozzászokva a dupla házassághoz, azt fogja mondani : 
neki egy házasság is elég, s azt fogja választani, a melyre 
kényszeritik. S akkor el fog válni egyházától, vallásától ; 
de minden népnek még a legvadabbnak is kell, hogy 
vallása legyen. Népünk a kultura egy fokán áll, hogy 
kénytelen, hogy legyen vallása ; s ha a régitől elfordul, 
keres ujat, s mégis találja az anarchia tanaiban. Az lesz 
neki hite és vallása. így hát önök a szocziálizmus és 
anarchia malmára hajtják a vizet. 

Ha külföldre tekintünk, látjuk, hogy nem Angliában 
virágzik legjobban az anarchia, ahol a legkiválóbb az 
ellentét a gazdagok és szegények közt, hanem Franczia-
országban, a kötelező polgári házasság hazájában. Mióta 
Németországban behozták a polgári házasságot, a szo-
cziálizmus ott is óriási lendületet nyert. Ezt akarták meg-
gátolni akkor, mikor az ingyenes házasságkötést elősegí-
tették. És evvel szégyenkezve, ha nem is nyíltan, vallják 
be mily bakot lőttek, midőn behozták a kötelező polgári 
házasságot. Ez fél rendszabály és a dolgon nem nagyon 
fog segíteni, de óvatos szomszédokra nézve egy figye-
lemre méltó utmutatást tartalmaz. Francziaország a köte-
lező polgári házasság és az erkölcstelenség hazája is. 

Az utolsó Valois, t. i. XIII. Lajos, a regensség és 
XV. Lajos voltak az erkölcstelenség melegágya ; s innen 
terjedt egyes más udvarokhoz és az előkelő körökben. 

A nagy forradalom a franczia arisztokrácziának fejét, 
életét vette, vagyonúkban és erkölcstelenségében pedig 
megos ztozkodtak. 

Ma is Párisban kerülnek a lebujokból az Yvette 
Gilbertek a szalon felszínére, és onnan a divat szárnyain 
beröpködik Európa fővárosait, a párisi erkölcsi kloakák 
méregkörét terjesztve mindenfelé, mintha a télen a t. 
kormány rendelte volna ide e szépséges tündért, hogy 
készítse elő a talajt a kötelező polgári házasságra. (De-
rültség a baloldalon.) Miért nem követjük mi itt a sza-
badelvűbb, de erkölcsösebb Anglia példáját, midőn más-
kor annyira szeretjük utánozni ? 

T. ház ! En nem vagyok a női emanczipáczió barátja, 
— szavazati joggal a nőket felruházni nem akarom, azt 
tartom, hogy a nők működési köre az otthon, mig a 
férfiaké a sokkal erősebb idegeket és talán jobb gyomrot 
is igénylő közélet — de midőn éppen ezen otthon biz-
tonsága forog kérdésben, akkor ámbár közvetve, de a nők 
véleményét is méltányos tekintetbe venni. (Helyeslések a 
baloldalon.) Ezért is szükségesnek tartom, ha a kötelező 
polgári házasságot akarják behozni, a nemzet választóit 
megkérdezni. Ha nem is szavaznak közvetlen, a nőknek 
lesz férjeikre és fiaikra elég befolyásuk, hogy őket egy 
meggondolatlan szavazástól visszatartsák. 

Legyünk igazságosak, a házas élet nehezebb része 

a nőket illeti (Derültség a jobboldalon. Igaz ! Ugy 
van ! a baloldalon.), ők hozzák a családi életnek és faj-
fentartásnak a legnagyobb és legsúlyosabb áldozatokat, 
leginkább az ő érdekükben van a családi élet biztonsága. 
Nincs az a tisztességes leány, a kit egy magasztosabb 
meghatottság ne szálljon meg abban a pillanatban, midőn 
ártatlanságát, melyet addig mint egy kincset őrzött, annak 
a férfiúnak, kit férjének választott, felajánlja. (Helyeslés a 
baloldalon.) 

Ennek a megható pillanatnak méltó színhelye egye-
dül csak az Isten háza lehet, méltó főtanuja csakis az, 
akiben soha az egyént, de egyedül csak Isten szolgáját 
látja. (Igaz! Ugy van! a bal és szélsőbaloldalon.) Az 
állam tekintélye a közérzületben soha az Isten tekinté-
lyét helyettesíteni nem fogja és ezért azt a tisztességet, 
melyre kivált a nőnek és anyának a családi élet meg-
szentesitésére szüksége van, az állam még a legszigorúbb 
törvénynyel sem lesz képes megadni. (Igaz! a bal-
oldalon.) 

Maga a tisztelt igazságügyminiszter ur is elismeri, 
hogy a szükségbeli házasságnál egy erkölcsileg nagyobb 
értékű és egy kisebb értékű házasság létesülne ; ez azon-
ban egészen igy létesülne azon kötelező- polgári házas-
ságnál is, melyet egyházi kötés nem szentesit, csakis az 
egyházi kötés teljes eltiltása által érnék el azt a czélt, 
hogy egyenlő, az az csekélyebb erkölcsi értékű házassá-
gok jönnének létre. 

így gondolkozik a nemzet túlnyomó nagy része. 
Ezt a gondolkozást az ultramontanizmus és reakczió vád-
jával befeketíthetik, de semmi lárma és törvényhozás 
által azt a nép érzületéből, szivéből kivenni nem fogják. 
(Ugy van ! Ugy van ! a baloldalon.) Mert a nép szivében 
és nem fejében gyökeredzik a vallás és a hit. 

A t. kormány és egyesült pártpolitikájának eszközei 
megnyerhetik az egyes embereket czéljuk keresztülvitelére 
a képviselőházban is, meglehet a főrendiházban is, a ko-
ronával is elhitethetik, hogy ebben a kérdésben a nemzet 
és a törvényhozás akarata egy és ugyanaz, de egy 900 
éves meggyőződést, mely a vallással össze van forrva és 
abból folyik, egyszerre megváltoztatni nem képesek, mert 
a nép romlatlan szivéhez zsandárokkal hozzá nem férhet-
nek. (Igaz! Ugy van ! a baloldalon.) 

Es, t. ház, a vallás hirdetőivel az önök közegei talán 
konkurálni képesek, azok a közegek, a kiket a nép akkor 
lát, midőn a végrehajtónak segédkezik, amikor az a ván-
kosokat és dunyhákat elviszi a feje alól vagy a nép 
ahhoz fog fordulni — mint tegnap helyesen jegyezte meg 
Szalay Károly t. képviselő társam — házasságkötésért, a 
kihez fordul akkor, midőn marhapasszusra van szüksége. 
Hát a házasság és keresztlevelet a marhapasszussal egy 
kategóriába sorozzák ? (Derültség balfelől.) Vagy azt hi-
szik, hogy annak a közegnek talán tekintélyt fog adni, 
hogyha az illető közeg foglalatossága közben patkány-
mérget kever, vagy pióczát árul ? ('Derültség balfelől.) 

De maga a polgári kötésmód meg fog-e felelni 
magasztosság dolgában annak az ünnepélyes fogadalom-
nak, melyet holtomiglan-holtodiglan az oltár előtt tesz-
nek ma a házasulok. Hiszen e javaslat értelmében még 
egy puszta hűségi Ígéretet sem veszünk az illetőktől, 
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mert ezt már egy reverzális-félének tekintik, mely preju-
dikálna a válási paragrafusok hatályának. (Ugy van ! 
Ugy van! balfelől.) 

T. ház ! Nem tagadom azt, hogy a házassági jog 
egyes részével szemben is vannak némi aggályaim. 

A nemzet többségének vallási meggyőződése a há-
zasság fölbonthatatlanságát hiszi és vallja ; egy egész 
tekintélyes része a nemzetnek ismét a házasság felbont-
hatóságát követeli. 

Ezt a két ellentétet kiegyenlíteni lehetetlen, mert a 
házasság vagy felbonthatatlan lesz, vagy felbontható ; 
tertium non datur. 

Amit a házassági jog indokolása mond, hogy a ja-
vaslat csak azon házasságokat bontja fel, melyek lénye-
gükben már megsemmisültek, és csak külső formáiban 
léteznek, ez nem egyéb egy frázisnál, melylyel port akar-
nak hinteni a közönség szemébe. 

Ha a kölcsönös gyűlölet létesül, a felbontást mind-
két rész kivánja, igen könnyen megegyezkedik a két fél 
abban, hogy az itt statuált válási okok valamelyikét fel-
idézzék — hisz még a legerősebbtől, a házasságtöréstől is 
alig fog visszariadni egy férfi — a mai modern, az önök 
szabadelvüsége támogatásával mindig terjedő társadalmi 
felfogások szerint, melyek a házasságtörésnél — legfeljebb 
a nőt itélik el, mig a férfiúban egy fenegyereket, egy 
második Don Jüant látnak. 

De még a nő erkölcsi botlására is a sok modern 
regény és színmű, az ellenállhatlan szerelem enyhítő, vagy 
inkább kerítő köpenyegét borítja. 

Ezen irodalmi erkölcsi méreg terjedését csakis a 
vallás rideg, szigorú erkölcstana tudja némileg megaka-
dályozni. Gyöngítsék e tanok hatályát azáltal, ^hogy a há-
zasság ethikai alapját csakis a világi törvény védelme alá 
helyezik és bárki, aki a házasságát megunta, akkor t. 
képvisesőház (Halljuk !) az ily törvényben stipulált bánat-
pénzt, akár a hűtlen elhagyás, akár a házasságtörés 
esetében mindenik szívesen meg fogja fizetni, aki 
válni akar. 

Igaz t. képviselőház, hogy ezzel szemben némileg 
helyt áll azon ellenvetés, hogy a felbonthatatlan házas-
ság vallási áttérés mellett ma is felbonthatóvá válik, és 
hogy az, aki a felbontást nem követeli, mert nem köve-
telheti vallása szerint, egyszerűen ne forduljon a tör-
vényhez. 

De itt két eset lehetséges. Az egyik az, midőn az 
ágy és asztaltól való elválást mégis a világi törvénytől 
és a világi bíróságtól kell követelni, a másik igen ritka 
eset, de ha behozatik a kötelező polgári házasság, igen 
gyakori eset lesz, midőn t, i. a házasság érvényessége 
fogja kérdés tárgyát képezni. (Élénk helyeslés a bal és 
szélsőbalon.) 

En is azt hiszem, hogy a hithű katholikust csak 
elvben sértheti ezen törvényjavaslat, (Nagy zaj. Halljuk ! 
Halljuk !) az gyakorlati sérelem azért nem lesz, mert 
hiszen az illető egyszerűen ne forduljon se világi törvény-
hez, se világi birósághoz, hanem tartsa meg hitét és ma-
radjon hű férj és feleség. 

T. képviselőház! Berzeviczy Albert és Pap Géza 
képviselő urak itt keserűen panaszkodtak, hogy a papok 

mennyire izgatnak a templomban és az iskolában a pol-
gári házasság ellen. 

En azt hiszem, t. ház, hogy itt az izgatás tökéléte-
sen kölcsönös, mert ha azt a negyedik törvényhozási 
faktort nézzük, melyet önök statuáltak — az utczán, 
(Derültség balfelől.) látjuk, hogy amint feltűnik a látha-
táron egy papi ruha, mindjárt abczugolással és nem 
tudom miféle lármával fogadják. Arra, hogy egyáltalán 
ne izgassanak, csak egy mód van, méltóztassék a közok-
tatásügyi államtitkárnak szabadelvű czenzura alá venni a 
katholiczizmust és abból a hét szentség közül kettőt ki-
törülni, t. i. a házasságot és a reczepczió kedvéért a ke-
resztséget. (Helyeslés és tetszés a baloldalon.) 

A pappal szemben meg tessék Papp Géza t. kép-
viselő ur tanácsát megfogadni és tessék neki megtiltani, 
hogy az egyház tanait erről, mint szentségről egyáltalán 
hirdesse. Mig a t. államtitkár ur radikálizmusa az állami 
reformáczió ezen végső eszközétől tartózkodni fog és mig 
Papp Géza t. képviselő ur Wekerle Sándorra ki nem 
növi magát (Zajos derültség a bal és szélsőbalon.) sem az 
egyháztól, sem az iskolától, sem a hithű katholikusoktól 
ezen törvényjavaslat és az egyházpolitikájuk támogatását 
ne várják. 

A népnek a vallástól elszabadultabb részei igénybe 
fogják venni ezen házasságot és pedig egyházi kötés nél-
kül, de ott az a polgári házasságtól abszolúte nem fog 
különbözni s ezt bizonyítja az, hogy a Darányi Ignácz t. 
barátom által annyira dicsért magyar paraszt ész, már 
régen elkeresztelte a vadházasságot polgári házasságnak. 

Vajay István : Bagó hitű házasság ! 
Andreanszlty Gábor br. : Csak a tisztességes nő fo-

galma fog egy kissé elhomályosodni és ott, hol az örö-
kösödésnek tárgyai nincsenek, sokkal könnyebben fognak 
eltekinteni a polgári házasságkötéstől. 

A vadházasságok száma csak szaporodnék. 
Hogy mennyire érettek a mi viszonyaink a polgári 

házasság behozatalára, mennyire hiányzanak a szükséges 
elemek a házassági és más anyakönyvek pontos és lelki-
ismeretes vezetésére az ország igen sok részében, ezt 
Ragályi Lajos t. barátom bőven kifejtette ; én, ki köz-
igazgatásunk egész silányságát faluhelyen sajnosan nap-
ról-napra érzem, — az általa festett kép kiáltó szineit 
csak rikítóbbá tehetném. Önök, t. szabadelvűek, sem lát-
hatják a dolgokat másként mint a mint vannak. 

A t. miniszterelnök ur beszédében azt az állítást, 
vagy inkább gyanúsítást koczkáztatta, hogy akik a vallás 
külszineihez ragaszkodnak, e mögött a legnagyobb er-
kölcstelenséget rejtik, és ezek ellenzik az ő egyházpoli-
tikáját. 

Állami omnipotencziát, felekezetnélküli államot, 
szabadelrüséget s nem tudom én mi mindent lehet keresni 
a kötelező polgári házasságban, csak az erkölcsök és a 
valódi vallásosság védbástyáját nem. Statisztikai adatokat 
hoztak itt fel arra nézve, hogy Francziaországban a 
kötelező polgári házasság mennyire nem ártott a vallá-
sosságnak és erkölcsöknek. En itt azt a tanácsot adom 
az illetőknek, ha még nem olvasták, olvassák el Zolának 
„La terre" czimü müvét, ott meg fogják látni a franczia 
erkölcsiséget és vallásosságot. És itt tessék azt is számba-
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venni, hogy már huzamosabb idő óta az egész franczia 
törvényhozás és kormány nyilt atheÍ9ták kezében van. 

Midőn a jelenlegi köztársasági elnök megyálaszta-
tott, az újságokban lehetett olvasni azon állítást, hogy az 
illető, bár egy franczia keresztény családból származik, 
nincs megkeresztelve. Betegápoló apáczákat zsandárokkal 
verettek ki a házukból, és az, iskolákból a kormány ki-
hajittatta a feszületeket. Ezen tényekkel szemben az illető 
statisztikai adatok minden bizonyitó erőt elvesztettek. 
(Helyeslés balfelől.) 

A kormányférfiak, akik most is ily viszonyok közt 
és ily módon felvetették azt a kérdést, ne alakoskodjanak, 
ne álszenteskedjenek, de mondják meg nyiltan, mi azon 
iránynak vagyunk barátai és eszközei, mely a keresztény 
társadalom és vallás teljes megsemmisítését tűzte ki fel-
adatául, (Ugy van ! Ugv van ! balfelől.) hogy evvel szem-
ben mi is, kik a keresztény társadalomnak és vallásnak 
barátai vagyunk, felekezeti féltékenységünket félretéve, 
siethessünk annak oltalmára. Tekintsünk el attól, amiben 
vallásaink különböznek egymástól, hogy azt, a mi abban 
közös, közös egyetértéssel és erővel megvédelmezhessük. 
(Helyeslés balfelől.) 

Az önök harczi jelszava : Divide et impera. Benyúj-
tották a kötelező polgári házasság javaslatát s avval a 
legsértőbb, legdurvább módon fellázították a katholiku-
sokat. Benyújtották az 1868. LIII. t.-cz. 2. §-ának 
előkészületlen módosítását, avval fellázitották a protes-
tánsokat is, aztán sikerült félig-meddig erkölcstelen tak-
tikájuknak e két fellázított táborát nem voltaképeni ellen-
ségével. de egymással szembe állítani. 

Aztán a felekezetnélküliek keretét állították fel, 
hogy azokat, kik a testvérharcznak örülnek, egyesítsék s 
az ő segítségükkel teljesítsék a vallástalan állam fantaz-
magóriáját, és hogy e czégér mögött, őnző párt és 
párthataimi érdekeket rejtsenek. (Ugy van ! Ugy van ! 
balfelől.) 

Ma az uj évezred előestéjén üzentek hadat a magyar 
nemzeti mult keresztény családjának. Nem a dicső mult 
hagyományai, nem a magyar állam és a magyar nemzet 
érdeke, hanem a hazátlan és vallástalan kozmopolitizmus 
démonja vezeti önöket. (Elénk tetszés a baloldalon.) 

De, t. ház, erősen él bennem a hit, hogy a magya-
rok Istene, ki annyiszor nyújtott védőkart akkor, mikor 
a nemzet a pogányokkal harczolt, most sem vonja meg 
tőle a védőkart, s azért azon reményem kifejezésével, 
hogy e törvényjavaslatból törvény soha sem lesz, vissza-
utasítom azt. (Elénk helyeslés, tetszés és éljenzés a bal-
oldalon.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 1. Jol;ai Mór beszéde Kossuth Lajos 

ravatalánál — a temetés napján a nemzeti muzeum elő-
csarnokában oly beszéd volt, a minőt még Jókai sem 
mondott többet. Álljon itt emlékezet okáért teljes szöve-
gében : 

„Révparthoz ért a gálya, világkörutat járt kormá-
nyosával. S megtértében egy uj világot lelt maga előtt 
az ó-világ helyén. A régi tölgy erdő táján csak egyes vi-

hartépte törzsek állanak még. Kilencz lustrum mult el 
azóta. Ledült a többi ! . . . De a kidűlt erdő helyén egy 
uj pálmageszt emelkedett föl azóta. Az egyvivásu korból 
megtört alakok, megőszült fejek fogadják a visszatérőt ; 
de körülöttük egy uj nemzedék támadt; szeretetbenősei-
hez hasonló, de munkában erősebb, ismeretekben tudósabb 
azoknál. 

Ha látná a visszatérő e szép uj világot, lelkének a 
földi megdicsőülést kellene éreznie . . . 

De vájjon nem látja-e ? 
Minekünk, akik hiszünk a lélek halhatatlanságában, 

hinnünk kell azt, hogy Kossuth hamvaival együtt a lel-
két is elhoztuk Magyarországba. A lélek nem hagyja el 
azokat, akiket szeret, s ő neki annyi szeretnivalója van 
itten ! 

. . . Légy üdvöz, hazádba visszatérő lélek ! Hozzád 
beszélünk, midőn hamvaid előtt állunk ! 

Te meghallod nemcsak azt, amit hozzád szólunk, 
hanem azt is, amit érzünk. 

Te meglátod nemcsak azt a néptengert, melyben 
koporsód tova úszik ; hanem a szivekbe is belátsz. 

Es látod, hogy a hála kiolthatatlan a magyar nép 
szivében azon nagy történelmi alak iránt, ki a magyar-
honi jobbágyot, sőt a bibliai Lázárnak ezt a képmását, 
szolgai sorsából felemelted s az Isten áldásával tetézett 

i asztalhoz ültetted, egy sorba a gazdagokkal és nemesek-
kel ; — ki az emberi és honpolgári jogokat kiterjesztetted 

; a Szent-István birodalmának minden lakójára, nem válo-
gatva nemzetiségben és hitvallásban ; — ki a honfenn-
tartás és honvédelem terhét, az adófizetést és fegyvervise-
lést megkönnyítetted a „misera plebs" vállán s közös 
kötelességül osztád fel e haza minden lakójára; s a jog-
egyenlőség által a nép millióiból magyar nemzetet alkot-
tál s szilárd alapját vetéd a mai Magyarországnak. 

Es lásd a rajongó kegyeletet, melyet emléked iránt 
tanusit országszerte a szellemvillág minden osztálya, ki 
neked köszöni, hogy a parlamentben és a sajtóban a sza-
bad gondolat nyilatkozhatik. A tetszhalott leányzót, az 
alvó eszmét te költéd fel a sirból. 

Látod, hogy Magyarország Erdélylyel, sok százados 
különállás után, egy egységes országgá tömörült, ahogy 
te összekötéd. 

Látod Magyarország fővárosát olyanná emelkedni, 
amilyennek te tervezéd. 

Es látod, hogy a szabadelvű szellem, melynek te 
: voltál zászlóvivője, nemzetünknek minden intézményében 
: diadalát üli. *) 

Es látod a varázst, melyet még alvó porodban is e 
nemzetre gyakorolsz. 

Hazatérted diadalútja a békének, a kiengesztelő-
désnek. **) 

Koporsódnál találkozik az egész nemzet: régi ellen-
felek kezet nyújtanak előtte egymásnak, vitatkozó test-
vérek feltalálják ravatalodnál a közös édes anyát, a 

*) Erre majd alább, a vegyesek rovata élén teszem meg a 
kellő figyelmeztetést s az elmék járásának helyreigazítását. 

A szerk. 
**) Igy kellene ezt felfogni a királyi tróntól a legutolsó 

gunyhó lakójáig — mindenkinek. A szerk. 
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hazát, aki örököse lesz annak a szeretetnek, melyet te 
kincsek helyet gyüjtél magadnak egy mesehosszu éle-
ten át. 

Egy mondás felőled elég egy tengert elcsillapitani : 
„ne háborogj ! Kossuth Lajos alszik" . . . A tenger el-
pihen. 

Egy szózat elég a harczot megszüntetni : „ne tép-
jétek egymás zászlóit ! ne vágjatok egymáson sebeket ! 
az Kossuth lelkének fáj" . . . s a közdelem elmúlik. 

Ez a te bűvös szemfödeled betakar minden bei-
viszályt. 

Minden könycsepp, mely érted kihull, egy balzsam-
csepp, mely sebeket begyógyít. 

Oh, mennyi beszélnivalónk volna egymással, ha e 
könyeket elsírtuk. Elmondanánk egymásnak: hogyan 
törekedtünk negyvenöt év alatt a rombadült mindenséget 
újra visszateremteni. 

Hogy hirdetéd te kilencz lustrumon át Magyarhon 
létjogát az ó- és uj világnak, minden mivelt nemzet 
nyelvén, azzal az ékesszólással, aminő nem lesz többet a 
földön, és azzal az irótollal, amelynek erejét magyar iró 
nem birta soha. S amely ivótoll képezte puritán életed, 
független állásod egyetlen biztositékát, oly késő élet-
korig, minőt a gondviselés ritka választottainak enged s 
akinek enged, nyugalomra és megpihenésre rendel. Neked 
az élet nem adott nyugalmat. Utolsó erőd is az ideál 
harczában fogyasztád, a szabadelvüség védelmében. Ott 
estél el a csatatéren, szemközt fordulva a halál angyalával. 

Mi pedig elmondanánk neked, minő küzdelmeink 
voltak e hosszú idő alatt : hogy véreztünk és könyez-
tünk, dolgoztunk és áldoztunk azért, hogy egy szabad 
hazát, egy erős magyar nemzetet megalkossunk, — mely 
ime él és virul, hivatását betölti a népek versenyében s 
most már csak békés alkotásra van hivatva, s hős erejét 
csak külellenség elleni védelemre összesíti. 

De most már nálamnál nagyobbak beszélnek veled. 
Ott fog állani örök nyugodalmad vártája Deák és 
Batthyány sircsarnokai mellett. — Minő triumvirátus! 
Minő találkozása a nagy szellemeknek ! 

Te czipruslombot küldtél Deák ravatalára s ez a 
czipruság találkozott azzal a babérkoszorúval, melyet Ma-
gyarország legszentebb élő nőalakja tett le a koporsóra. 
E két szimbólum találkozása a megszentelt helyen volt 
az eszmék, a nehéz idők expiácziója. 

Áldottak leg)enek e hamvak, melyek ez expiácziót 
hazatértükkel befejezték ; áldottak a vér és könyáztatta 
haza földében ! Soha ne nyugtalanítsa álmaikat belviszály 
dobogása, balsors földrengése soha. 

Áldottak legyenek az apához méltó fiuk, kik e 
drága hamvakat hazájuknak átadták, hogy ez az ereklye 
mint az Izlam Kaaba köve, ne a távol külföldön legyen 
megőrizve, hanem az ország szivében ; hogy aki hozzá 
zarándokol, ne az idegen sivatagon, de a hazán vándorol-
jon végig s fejét a haza szivére hajtsa le. 

De áldott legyen a testvériélek is, ki e hosszú, küz-
delmes élet szenvedéseit önfeláldozó ápolással megenyhí-

tette. És áldottak azok a hamvak, kikben e nagy lélek 
kedveseit életében elsiratta. 

Te magaddal vitted mindazokat, akik szived véréhez 
tartoztak, — midőn nem volt haza : most ime visszahoz-
tad őket magaddal, élve. vagy poraikban, — amidőn van 
haza. Hazájuk lesz nekik e hon bizonynyal. 

Lehetnek — fájdalom vannak, — kik a magyar 
nemzetnek ez általános kegyeletét, bizonyára bennünket 
nem ismerve, balramagyarázzák. De hát lehetne-e bizni 
egy nemzet lelkületében, mely el tudná tagadni igaz fáj-
dalmát, mely elfelejtené háláját az iránt, akinek tarto-
zik vele ? 

A hála és a hűség két ikertestvérek. 
Amely nemzet fiait igy tudja tisztelni, az atyáit is 

tiszteli. 
Amely nemzet alkotmányát kész védeni, az alkot-

mányának oszlopait is megvédi. 
Amely nemzet halottait meg tudja ünnepelni, az a 

nemzet tudja az élőket is felmagasztalni, az osztja a hal-
hatatlanságot és a dicsőséget. 

Ugyanazon kardoknak egyik lapjára ez volt vésve : 
„pro libertate!" — a másikra : „Moriamur pro patria et 
rege nostro !" — s amit e kardok éle a történelem 
tábláira fölirt, az mind dicsőség volt. — Ezután is 
az lesz. 

Ez a gyász, mely a hazatérő hamvakat fogadja, a 
nemzet dicsteljes pompája. 

E mélységes gyász éjszakájából fog felvirradni ha-
zánknak legszebb hajnala. 

Én még nem tudok megválni e ravataltól. 
Borongó lelkem még egyszer visszatekint a múltba. 
Látom a nagy alakot akkor, amikor legfényesebb 

volt. Azon az örökké emlékezetes juliusi ülésén az 
1848-iki képviselőháznak, amelyen Kossuth felhívta a tör-
vényhozást, hogy mentse meg a hazát s mig ez meg 
lesz mentve, szüntessen meg önkeblében minden viszály-
kodást. 

Most is lelkemben zugnak Kossuth Lajos soha el 
nem felejthető végszavai e nagy jelenetben. 

„Ha van e hazában még sajgó kebel, mely orvos-
lásra vár, ha van kívánság, mely kielégítésre vár: szen-
vedjen még egy kissé e sajgó kebel s várjon még egy 
kissé e kívánság; ne függeszszük fel ezektől, hogy a 
hazát megmentsük !* 

És látom e szavakra az egész törvényhozó testet, 
mint egyetlen embert felállni és hallom rádörögni : „Meg-
adjuk !" 

„Adunk életet és vagyont a hazáért — és elnémit-
juk a fájdalmaikat !" 

Magyarok ! 
Halljátok még egyszer Kossuth ez örök szavait ! 

S legyetek oly nagyok, mint akkor voltatok ! — Hadd 
visszhangozza aztán e ravatal Kossuthnak akkori mon-
dását : 

„Leborulok e nemzet nagysága előtt! . . . " 
. . . Vezess bennünket most, te halottaidban is 

óriás, e nemzeti nagyság felé. 
Az örök hazában hirdessék nevednek emlékét a késő 

századok !" 
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Köln, márcz. 27. A luciferiánusők ördög-imúdásának 
vallása Parisban. — 

„Kezdetben tanoncz, aztán mester, aztán végre skót, 
így tisztul meg fokról-fokra a profán, 
Mig végre esküt is kap zászlajára à Sátán, 

S a beavatott tört emel Adonaira, gyilkolót " 

így irja le Eichert, szellemes német költő, a sza-
badkőműves fokozatok különféle szertartásait. Es e 
leirás nem „poetica licentia", hanem történeti valóság, 
a franczia szabadkőmivesség szertartásaiból merítve. 
Midőn ugyanis a jelöltet a 30-ik fokra léptetik elő, az 
illető jelöltnek esküt kell tenni a fekete zászlóra és a 
felfordított háromszögre (V)- Ezek tudvalevőleg a 
sátán jelvényei. E fokozatnak „szent jeligéje" ez: „Nek 
am Adonaia mi annyit jelent, mint bosszú az Isten 
ellen. Az illető jelölt e jelszó kimondásakor egyúttal 
tőrrel szúr az ég felé. Pokoli gyűlölet szól e szavakból, 
s e gyűlölettel tele van a 30-ik fokú testvéreknek 
minden tette, annyi bizonyos. 

Francziaországban jelenleg 26,000 szabadkőműves 
van, kik közül természetesen a 30-ik fokot kevesen 
érik el. Jellemző a párisi állapotokra az, hogy a páho-
lyokból kiáradt ördög-imádás ebben a modern Babylon-
ban egyre jobban terjed. Egy külön szekta is keletkezett 
már Parisban az ördög-tisztelet terjesztésére. Nevében 
van kifejezve czélja, mindene. „Luciferiánusők", ez a 
szekta neve. A „Figaro" egyik munkatársa ügyet vetett a 
dologra s leleplezte a legromlottabb világváros e bor-
zalmas jelenségét, a mely már nem csupán fin de 
siècle-t, hanem valóságos fin de monde-ot hirdet. 

(Vége köv.) 

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

előterjesztésére a pécsi székeskáptalannál Troli Ferencz 
olvasókanonoknak a székesegyházi nagy prépostságra, 
dr Zsinkó István őrkanonoknak az olvasókanonokságra 
és a Szt.-Agostonról nevezett kis prépostságra, dr 
Dobszay Antal székesegyházi főesperesnek az éneklő-
kanonokságra, Szeifricz István tolnai főesperesnek az 
őrkanonokságra, Walter Antal idősb mester-kanonok-
nak a székesegyházi főesperességre és dr Lechner 
János if jabb mester-kanonoknak a tolnai főesperes-
ségre való fokozatos előléptetését jóváhagyom és az 
ennek folytán megüresedő idősb mester-kanonokságot 
Spiesz János paksi apátplebánosnak, az ifjabb mester-
kanonokságot pedig Pozsgay József püspöki titkárnak 
adományozom. Kelt Cap-Martinban, 1894. évi márczius 
hó 9-én. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére Balaton József zalaegerszegi alesperes-
plebánosnak, a Szent-Andrásról nevezett Visegrád 
melletti czimzetes apátságot adományozom. Kelt Cap-
Martinban, 1894. évi márczius hó 11-én. FERENCZ 
JÓZSEF, s. k. Gróf Gsáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Kossuth Lajos kettős politikai öröksége. 

Ember ugy még ellenmondásba önmagával nem került soha, 
mint Kossuth Lajos az ő magyar állampolitikai alapelvével. 
Mikor egészségének s lángesze használatának teljességében 
volt, férfikora delén, 1848-ban, felállította politikája alap-
elvéül azt, ami minden egészséges politikának mindenütt el-
fogadott alapelve : „Salus reipublicae supremal ex esto", ma-
gyarul : a haza, a haza nagysága, fennállása, biztonsága 
minden politikai akczió előtt a fő czél, mely előtt minden 
más alárendelt dolognak és ügynek háttérbe kell vonul-
nia. Ezt az elvet 1848-ban Kossuth Lajos, az egész or-
szággyűlést lelkesedésre ragadva, igy fejezte ki: „Ha van 
e hazában még sajgó kebel, mely orvoslásra vár, ha van 
kívánság, mely kielégítésre vár : szenvedjen egy kissé e sajgó 
kebel s várjon még egy kissé e kívánság: ne függeszszük 
fel ezektől, hogy'ahazátmegmentsük /" így beszélt Kossuth L. 
világos látásának s dicsőségének zenithjén, mikor lángesze 
saját inspiráczióját követte. 1894. febr. 17-én kelt leve-
lében, vagyis mikor patkányok kezdték gondolataikat 
suggerálni a haldokló oroszlánnak, Kossuth Lajos kialvó 
lángesze megbicsaklott s erkölcsileg kierőszakolt eme le-
velében Helfyhez, a hazát, a haza „megmentését", az 
„ország közjogi függetlenségét", ezt a magasztos reális 
politikai végczélt, melyért százezrek és milliók vére folyt 
el a leviharzott ezerév küzdelmeiben, Kossuth Lajos, az 
oroszlán örökségére leselkedő patkányok suggestiójái-a, 
— feláldozta egy fantómnak, egy a nemzetre és országra 
végpusztulást tartalmazó vakmerő merénylet képtelen esz-
méjének, — az Isten törvényei ellen tusakodó szabad 
elyüségnek. E szerencsétlen levél szerint Magyarország 
közjogi önállóságát fel kell áldozni a szabad elvüségnek, 
s az Isten, a keresztény vallás ellen való szabadság kiví-
vásáért el kell fogadni a szövetséget, még vha magától 
az ördögtől jönne is.u Kossuth lelkének örök éjbe boru-
lása — vetette e levélben előre az ő szomorú árnyékát 
Magyarországra, nemzetére. íme Kossuth Lajos sötét 
öröksége. Fényes politikai örökségét mindenki ismeri. 
Fent idézett 1848-iki szavaiban ragyog előttünk. Mindent, 
még a vallást is segítségül hívta akkor Kossuth a haza 
önállóságának megmentésére. Haldokló ágyán, az Isten 
ellen való tusakodás szabadságáért feláldozta a haza szabad-
ságát, önállóságát, függetlenségét! Egy titáni szellem 
földrengető összeroskadása. Az Isten ítéletei megmásitha-
tatlanok. Ha egy nap elhagyja Isten által kijelölt pályá-
ját, magával rántja a körülte bolygó csillagok egész világát a 
megsemmisülésbe. Lelkem borzad. Imádkozzunk! 

— Pápai kitüntetés. XIII. Leo pápa dr Dessewffy 
Sándor csanádi püspök ur felterjesztésére a Szent-István-
Társulat fáradhatatlan igazgatóját, a magyar theol. és 
philos, irodalom úttörő munkását, tisztb. kamarássá ne-
vezte ki. A tetőtől-talpig munkából álló tanítványnak 
szivünk igaz érzelmével gratulálunk. 

Kiadótulajdonos ós 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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Kossuth, Deák és XIII. Leo. 

Kossuth Lajos még kevesebbet é r t e t t a ke-
resztény hi t tudományhoz, min t Deák F., s végle-
t ek re haj landó erőszakos lelke végre csakugyan 
sokkal meszszebb el távozott nemcsak a pozitiv prot . 
kereszténységtől , de egyá ta l ában a theologia na-
turálistól is, min t Deák Ferencz az ő ősi ka tho-
likus egyházában való hitélettől. Deák Ferencz 
tudvalevőleg a végső szentségek felvétele ál tal a 
kathol ikus vallás engedelmes hívének val lot ta 
magá t s igy men t át, m in t hi tvalló, az örökké-
valóságba. Sok hibát köve te t t el életében ka th . 
hi tval lásának dogmái ellen, melyek kozől csak 
ke t tő legyen i t t mos t emlitve. Első az, hogy 
Kossuth Lajos elsőszülöttje mellett , m in t kereszt-
apa, az i r án t vállalt kezességet s ado t t bizto-
s í tékot a maga ka th . vallásával e l lentétben levő 
Luther felekezetének, hogy Kossuth első szülött-
jének Luther tévedéseiben való neveléséről a 
természetszerint i a tya mel le t t gondoskodni fog. 
A keresztapai t isztség tudvalevőleg ezt jelenti . 
S erre vállalkozott Deák Ferencz. Második állás-
foglalása, melyet i t t emli teni kényte lenek va-
gyunk, az ő kath. hi tval lása ellen az vala, mi-
dőn a polgári házasság mellet t oly nyi latko-
zatot te t t , hogy annak kapcsán a napirenden 
levő kötelező polgári házasság hivei az ő elvba-
rát i t ámogatására merhe t tek hivatkozni. 

Ennyi t Kossuthról és Deákról, m in t keresz-
tényekről, min t hivőkről. Deák min t hivő ha l t 
meg ; de — in theologicis — obiter t inctus tábla-
bíró lángész marad t ; Kossuth a supernatural izmus-

sal, a keresztény vallás természetfölöt t i rendjé-
vel te l jesen szakí tot t . Az ő óriás szellemét vég-
képp elnyelték az internat ional is szabadkőműves 
hi te t lenség tengerének hul lámai . Kossuthnak Is-
t ene az á l lammá sublimált ember, theologiája a 
poli t ika vala. 

Hanem aztán a mi a poli t ikát illeti, ahhoz 
csakugyan é r t e t t ám Kossuth Lajos. Lángeszé-
nek sasszemét nem kerül te ki semmi, a mi a 
nemzetközi élet terén nevezetesebb dolog elő-
fordult . így t ö r t é n t meg t e h á t az is, hogy 
Kossuth Lajos XIII. Leónak is, mint államférfiu-
nak és poli t ikusnak ha ta lmas szellemével isme-
re tséget kö tö t t s arról nagy elismeréssel nyilat-
kozott . 

XIII. Leo pápa poli t ikai akcziói között leg-
kiválóbb, a hozzáértők í té le te szerint, az, a mit 
ha tá r t a l an messzelátással Francziaországban a 
királyság és császárság nélkül megálló demo-
krácziára , s az, a mi t az egész emberiséget á t -
ölelve a társadalmi kérdés megoldására nézve 
kezdeményezett . 

A párisi „Monde " igen érdekes tudósí tást 
kapo t t Turinból, a melynek hitelességéhez benső 
s külső okoknál fogva semmi kétség nem fér, s 
a mely nagy dicsőségére szolgál egyfelől XIII. 
Leo pápa az egyházon kívül levő minden más 
poli t ikai genie fölöt t magasan szárnyaló szelle-
mének, más felől pedig á l ta la egy hatalmassal 
több bizonyítékunk van arra nézve, hogy Kossuth 
Lajos a nagy poli t ikai gondolkozók közt a világ 
legnagyobbjai közé tartozik. 
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A „Monde" t u d ó s í t á s á t é rdemesnek t a r t j u k 
szórói-szóra ide i k t a t n i , a m i n t k ö v e t k e z i k : 

„Kossu th , m i n t h o g y n e m vo l t ka tho l ikus , 
nem l e h e t e t t p á r t o l ó j a a k a t h o l i k u s i r á n y ú in-
s t i t ucz ióknak . Mindazon á l t a l a l egu tóbb i évek-
ben mély érdeklődéssel k ö v e t t e XIII . Leo pol i t i -
k á j á t , me ly oda i rányul , hogy mi ly i r á n y t köves-
senek a n e m z e t e k nemze t i p o l i t i k á j ú k b a n s az 
ember i ség a t á r s a d a l m i ké rdésben . 0 nagy és 
ősz in te t i sz te lő je vala XIII . Leo p á p á n a k , de 
b á m u l a t a , mely lye l a p á p a t e v é k e n y s é g é t k i sé r te , 
n e m vol t m i n d e n n y u g t a l a n s á g t ó l m e n t ; m e r t 
kü lönösen a t t ó l fé l t ő, hogy a p á p a befolyása 
mege rős i t eu i fog ja Magya ro r szágban a konszer-
v a t i v e lemet . Következe tesen , ő hive vo l t 
W e k e r l e javas la ta inak.*) 

A m i a t á r s a d a l m i ké rdés t i l le t i , ő az t a 
meggyőződés t n y i l v á n i t o t t a , hogy a jövő vagy 
a ka tho l i kusoké vagy a szocziá l i s táké leszen, és 
a z é r t XIII . Leót ugy t e k i n t é , m i n t oly ember t , 
akinek az a rende l te tése , hogy a demokrácz ia 
ölében a k a t h o l i k u s e lveket d iada l ra emel je . 

Az u to l só n y á r o n K o s s u t h La jos egy b a r á t -
j á v a l a p á p a f rancz iaországbe l i po l i t i ká j á ró l be-
szélgetve szórói-szóra ezt a n y i l a t k o z a t o t t e t t e : 

„XIII . Leo vissza a k a r j a á l l i t an i Franczia-
ország t u l y s u l y j á t E u r ó p á b a n , n e m t ö b b é va la -
mely k i r á ly vagy császár, h a n e m a demokrácz i a 
segélyével. H a F rancz i ao r szág köve t i ezt az i r ány-
zást , h a a t ö m e g e k i de j e -ko rán megé r t i k a z t : a 
XX. század Francz iaor szág ja oly h a t a l m a s lesz a 
v i lágon, a mi lyen soha sem vo l t a múl tban ."**) 

* * * 

Nagy István beszéde 
a képviselőház márcz. 10-iki üléséhen. 

Tisztelt ház ! En ugyan már a mult évben a tisztelt 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur tárczája költségve-
tésének tárgyalása alkalmával a kormány egyházpolitikai 
javaslatairól, melyeket akkor még csak általános voná-
sokban ismertünk, nyiltan elmondottam nézeteimet s igy a 
polgári házasság kérdésében is nyilatkoztam. (Halljuk! 
Halljuk !) Mindazonáltal, minthogy ma már ezen javasla-

*) Helyesebben mondva : nagyapja volt ezeknek. 
A szerk. 

**) Léon XIII. vent rendre à la France sa prépon-
dérance en Európa, non plus au moyen d'un roi ou d'un 
empereur, mais au moyen de la démocratie. Si la France 
seconde ce mouvement, si les masses le comprennent à 
temps, la France du XX. siècle sera puissante dans le 
monde comme elle ne le fus jamais dans le passé." 
Univers, 1894. sémiq. 26. Mars. 

tok nemcsak általános vonásaiban ismeretesek, hanem 
konkrét alakjukban is előttünk fekszenek : engedje meg a 
tisztelt ház, hogy azon tárgyilagossággal s azon nyugodt-
sággal, melyet eddigi felszólalásaimban mindig tanúsítani 
törekedtem, tiszteletben tartva az ellenvéleményben levők 
meggyőződését, igénytelen nézeteimet ezekre vonatkozólag 
előadhassam. (Halljuk ! Halljuk !) 

Mindenekelőtt szólani akarok azon kérdésről, vájjon 
ez a javaslat sért e hitelvet, aminek ellenkezőjét a tisztelt 
szónokok közül többen állították. Nem foglalkozom most 
azzal a kérdéssel, hogy tartozik-e az állam egyik vagy 
másik olyan felekezetnek hitelveit respektálni, amelyet 
annak idején minden aggály nélkül reczipiált. Nem fog-
lalkozom azzal sem, hogy helyes-e az, ha ily esetben a 
hitelveket úgyszólván teljesen negligáljuk ? Én tisztán 
csak arról a kérdésről akarok majd későbben beszélni, 
vájjon van-e a javaslatban valamely egyházra nézve hit-
elvi sérelem : igen, vagy nem ? (Halljuk ! Halljuk !) 

Hogy ezen javaslat, habár hitelvi szempontból nem 
is, de anyagilag annál érzékenyebben sújtja a különben 
is szerény javadalmazásu protestáns egyházakat, melyek 
pedig szintén igen nagy és fontos társadalmi és nemzeti 
feladatok teljesítésére vannak hivatva, a kérdésnek ezen 
oldaláról már szólottak azok, akik e tekintetben véle-
ményt mondani, a legilletékesebbek, mert nemcsak a haza 
és nemzet iránt való hűségüket, hanem egyházukhoz való 
törhetetlen ragaszkodásukat is jól ismerjük. Ezért tisztelt 
ház, csak Péchy Tamás, Szent'Iványi Árpád, Bánó József, 
Kovács Albert és még Bethlen Gábor tisztelt képviselő-
társaim nagyon bölcs felszólalásaira, legyen szabad e 
részben hivatkoznom. (Helyeslés balfelől.) 

Hogy e javaslat a nemzetiségi agitácziókat meg-
szüntetni nem fogja, sőt tágabb teret és uj táplálékot 
fog azoknak nyújtani, ez is benső meggyőződésem már 
csak azon oknál fogva is, hogy a különben is legszeré-
nyebben javadalmazott görög katholikus papok épp ugy, 
mint a protestáns lelkészek, szintén el fogják veszíteni 
jövedelmüknek egy igen tetemes részét. Már pedig mél-
tóztassék elhinni : az üres gyomor, a fűtetlen szoba és a 
rongyokba burkolt gyermek nem oly faktorok, melyek az 
illetőket olyan hangulatba hozhatnák, hogy az egységes 
magyar államnak dicshimnuszokat zengedezzenek. (Igaz ! 
Ugy van ! balfelől és a középen.) 

E tekintetben tehát csalatkozni fognak azok, akik 
ettől a javaslattól valami javulást remélnek. (Ugy van ! 
balfelől és középen.) 

Hogy valláserkölcsi szempontból mik lesznek e tör-
vény konzekvencziái, azt már mult évi márczius 9-én 
tartott beszédemben elmondottam, hangsúlyozva, hogy 
amennyiben ismerjük a magyar nép kényelmi hajlamait 
és főleg a hatóságokkal való érintkezéstől ellenszenvét, 
valószínű, hogy ha egyszer ez a nép be fogja látni, hogy 
neki, ha nem akar, nem szükséges a házassági frigyet 
egyházilag is megáldatnia, akkor ő, tapasztalván, hogv 
még az oly fontos lépésnél is, mint a házasságkötés, mel-
lőzheti az egyházi szertartást, mellőzni fogja azt talán 
sok egyéb oly funkcziónál is, melyet eddig hiven teljesí-
tett. Igy aztán beáll az indifferentizmus, ezt nyomon kö-
veti a teljes vallástalanság: hogy pedig ez sem az államra, 
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sem a társadalomra nézve hasznos gyümölcsöket teremni 
nem fog, az nekem alapos meggyőződésem, (Helyeslés 
balfelől és a középen.) mert nekünk nemcsak felekezeti, 
hanem állami szempontból is fontosnak kell azt tartanunk, 
hogy Magyarország népe felekezeti különbség nélkül 
ragaszkodjék a maga vallásához és ennek intézményeihez ; 
(Ugy van ! balfelől.) ha pedig a történelmet lapozgatjuk, 
azt fogjuk látni, hogy akkor volt legboldogabb Magyar-
ország népe, a midőn a nemzet minden rétegének szivét 
a valódi vallásos érzület hatotta át. (Igaz ! Ugy van ! 
balfelől és a középen.) 

En nem vitatom az államhatalomnak azt a jogát, 
hogy mielőtt egy felekezetet reczipiál és törvényesen be-
vettnek nyilvánít, előbb azon felekezet hitelveit alapos 
vizsgálat tárgyává tegye és ha azokban a maga érdekeire 
nézve sérelmes hitelveket lát, nem vitatom azt a jogát 
sem, hogy azt mondhassa akkor az illető felekezetnek, 
hogy ezen, vagy amazon tanodat változtasd meg, külön-
ben megvonom tőled a vallás szabad gyakorlatát; az 
államhatalomnak ezt a jogát készségesen elismerem ; azon-
ban tisztelt ház, ismét csak az igazság vezérel engem, 
midőn azt mondom, hogy ha már az állam tényleg reczi-
piál egy felekezetet és annak hitelveiben a maga érde-
kére semmi sérelmet nem lát, amint azt 1848-ban tette a 
katholikus vallással, mely azelőtt uralkodó vallás volt, 
akkor azt hiszem, ezen a szabadelvüség követelménye az, 
engedje meg ennek a felekezeteknek a maga hitelvei sze-
rint való élhetést és ne tegyen olyasmit, ami arra sérel-
mes. (Elénk helyeslés balfelől.) 

Mielőtt áttérnék azon kérdés fejtegetésére, vájjon 
van-e a javaslatban, a mi hitelvi szempontból sérelmes, 
legyen szabad egy nevezetes körülményre a tisztelt ház 
becses figyelmét feihivni. (Halljuk! Halljuk!) 

Nagy érdeklődéssel viseltettem az egyházpolitikai 
kérdések iránt már akkor, midőn azok csak főbb voná-
sokban voltak ismeretesek, a lapoknak minden erre vo-
natkozó tudósitását mindenkor nagy figyelemmel szoktam 
ol vásni és igy azt olvastam, ha jól emlékszem a mult év 
nyarán, hogy több protestáns egyházkerület foglalkozott 
e kérdésekben akkor, midőn ezek meg még csak ugy 
vonásokban voltak ismeretesek és ezek az egyházkerüle-
tek, — hogy melyik volt arra ma határozottan nem em-
lékszem, de arra vállalkozom, hogy a lapokból ki tudnám 
keresni — arra a megállapodásokra jutottak, hogy ők e 
javaslatokat el fogják fogadni akkor, ha a protestáns 
alapelvekbe ütköző dolgot azokban nem fognak találni ; 
miből azt hiszem logike azt lehet következtetni, hogy ha 
ilyen rájuk és hitükre sérelmes dolgot találtak volna a 
javaslatokban, bizonyára ez okból, amelyet respektálandó 
és tiszteletreméltó szempontnak tartok, állást foglaltak 
volna ellenük. Ezt csak annak bizonyítására hozom fel, 
h°gy e javaslatnak hitelvi szempontból való kifogásolása 
nem specziális katholikus szempontból történő akadékos-
kodás, hanem esetleg ezen szempontból is kifogás alá 
jöhetett volna e javaslat, ha a protestáns alaphitelvekbe 
beleütközött volna a protestánsoknál is. 

Már most áttérve arra a kérdésre, vájjon van-e e 
javaslatban a római és görög katholikus egyházra sére-
lem, a katholikus felfogás az, hogy a házasság szentség, 

még pedig olyképp, hogy a házasságnak szentsége, annak 
szerződéses jellegétől el nem választható, minélfogva az 
egyház oly házasságot, amelynél a szentség jellege kel-
lően megóva nincsen, a maga részéről valóságos házasság-
nak el nem ismerhet és ennek további folyománya ismét 
az, hogy az egyház csak az általa megállapított feltételek 
mellett kötött házasságot ismeri el valóságos házasságnak 
és a házasság személyi ügyeiben gyakorolja birói és tör-
vényhozói jogát. Már most tisztelt ház, a katholikus hit-
elvi szemponttal teljesen ellenkező polgári házasságnál 
tehát nem abban áll a sérelem, hogy ez a házasság eset-
leg a papi áldás mellőzésével is köttethetik, hanem abban, 
hogy az állam eddig az egyház által gyakorolt jogokat, 
a törvényhozási és birói jogot vindikálja magának és 
ennélfogva az oly házasságot, mely egyháztörvények sze-
rint ugyan nem érvényes, de világi törvény szerint az, 
valóságos házasságnak tekinti és azt a házasságból folyó 
összes jogosítványokkal felruházza. Itt tehát a kettős sé-
relem az egyházra nézve abban áll, hogy az állam az 
egyház által eddig gyakorolt jogokat magának vindikálja, 
a hivőkre nézve ismét abban, hogy ezek hitelveit nem 
respektálja, hanem teljesen figyelmen kivül hagyja és 
mellőzi. 

Nagy tévedésben vannak tehát, tisztelt ház, mind-
azok, akik azt hiszik, hogy a polgári házasság csak a 
papi áldás mellőzhetősége kérdésében áll szemben az egy-
házzal és habár jóhiszemüleg, de épp oly nagyon téved-
nek azok, akik a most előadottak után is még azon 
nézetben vannak, hogy tehát e javaslat a specziális kath. 
hitelvbe bele nem ütközik. Ezen most előadott tannak 
hirdetésétől a katholikus lelkészek kötelességszerüleg, mint 
eddig el nem állottak, jövőre sem fognak elállhatni. (Hall 
juk ! Halljuk !) 

Es ha már most ezen ténykedés miatt igen tévesen 
izgatással vádoltattak, akkor csakugyan nem marad más 
hátra, mint az, amit báró Andreánszky Gábor tanácsolt, 
tudniillik, hogy akkor már menjen el a tisztelt kor-
mány radikálizmusában odáig, hogy parancsolja rá a ka-
tholikusokra, hogy hittanukból a házasságra vonatkozó 
elveket töröljék ; mert mindaddig, amig azt meg nem 
teszi, addig a katholikus lelkészek ezen ténykedést, amely 
teljesen tévesen neveztetik izgatásnak, jövőre is gyako-
rolni fogják, amint ezt kötelességük parancsolja. (Ugy 
van balfelől.) 

Ha már most tisztelt ház, egy konkrét esetben, mi-
dőn ezen javaslat törvényerőre fog emelkedni, az a pol-
gári közeg a maga utasításához, a maga kötelességéhez 
hiven ugy fogja odaállítani a jegyes párnak a házasságot, 
mint felbontható polgári szerződést és ismét a lelkész, 
ismét csak kötelességszerüleg hivei előtt felbonthatatlan 
szentségnek magyarázza, akkor természetesen megingat-
juk a népnek vagy a vallás szentségébe, vagy a házas-
ságnak kiváló fontosságába, ethikai értékébe vetett hitét 
ugy, hogy a vallásos érzület ezen megingattatása sem az 
államra nézve, sem a társadalomra nézve üdvössé vá'ni 
nem fog, azt felesleges bebizonyítanom. (Igaz ! Ugy van ! 
balfelől.) Hogy minő furcsa helyzet áll be azon lelké-
szeknél, akiknél a nősülési tilalom nem áll fenn, mint 
például a görög katholikusoknál ezt ad oculos demon-
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strálta jeles beszédében Szalay Károly tisztelt barátom, 
elmondván, milyen furcsa állapot lesz az, midőn az a 
görög katholikus lelkész prédikálja híveinek a házasság 
szentségét és felbonthatatlanságát és talán egy hét 
múlva ugyanaz a lelkész, hogy maga házasságra léphes-
sen, először a falu jegyzője előtt lesz köteles esküdni. 
(Igaz ! Ugy van ! balfelől.) 

Szólani akarok azután még, tisztelt ház, a törvény 
végrehajtására rendelt közegekről, a jegyzői karról. Es 
itt általánosságban megjegyzek annyit, hogy én azokat a 
vádakat, amelyek a jegyzői karral szemben elhangzottak 
ugy ezen törvényjavaslat tárgyalása alatt, mint pedig az-
előtt a sajtóban, az egész jegyzői karra nézve alaposak-
nak nem ismerhetem el. (Helyeslés balfelől.) 

Hanem hát itt is ugy áll, tisztelt ház, hogy „me-
dium tenuere beati." Tudjuk például azt tisztelt ház, 
hogy a királyi törvényszékek, a királyi járásbíróságok 
mindenütt, egyforma törvények és szabályok hatálya alatt 
állanak, de valamint kétségtelen mindenki előtt és leg-
jobban tudja maga az igen tisztelt igazságügyi miniszter 
ur, hogy az illető tábla elnöke, aki meg van bizva az ő 
kerületéhez tartozó törvényszékek vizsgálatával, mig az 
egyik törvényszékről azt jelenti, hogy az nagyon hanya-
gul, nagyon rosszul van vezetve és ajánlja a miniszter-
nek, hogy annak elnökét minél előbb küldje a jól meg-
érdemelt nyugalomba, addig ismét más törvényszéket, 
amely ugyanezen törvény hatálya alatt áll, nagyon jól 
vezetettnek mond és annak elnökét ismét kitüntetésre 
ajánlja az ő szakminiszterének, (Igaz ! Ugy van ! balfelől.) 
éppen igy vagyunk tisztelt ház, a megyei törvényhatósá-
gokkal. 

Ugyanazon törvények és szabályok hatálya alatt áll 
például Vasmegye és Arvamegye, Sopronmegye és Tren-
csénmegye, és mégis, tisztelt ház, ki tagadhatná azt, hogy 
egyik-másik megyének a közigazgatása sokkal jobb, mint 
a másiké ; és azután természetesen ott, ahol a közigazga-
tás általában rosszabb, ott azután annak egyes közegei is 
nagyon természetesen nem azzal a lelkiismeretességgel, 
nem azzal a buzgósággal teljesitik feladataikat. (Ugy 
van ! balfelől.) Ezt az igazság érdekében. (Helyeslés bal-
felől.) A jegyzők, tisztelt ház, általában véve a saját me-
gyémbeli tapasztalataim után szólva, mondhatom ezt, 
kifogástalan lelkiismeretességgel és pontossággal teljesitik 
azon nagy és nagy felelősséggel járó teendőket, melyek 
rájuk nehezednek és úgyszólván ők az egyedüli teher-
hordói a községi közigazgatásnak. Alig van ága a köz-
ségi közigazgatásnak, ahol ők nemcsak fontos, hanem 
elsőrangú szerepet ne játszanának és ha valami volt, ami 
eddig közigazgatási rendszerünknek valóságos szégyen-
foltja volt, ugy az volt, hogy ezen, igen fontos szolgá-
latra hivatott közegek ezen fárasztó szolgálatukat igen 
csekély javadalmazás mellett voltak kénytelenek eddig 
teljesiteni ; és azért teljesen igazat adok az igen tisztelt 
belügyminiszter urnák abban, hogy az oly kérdés, mely 
sürgősen várja a megoldást, hogy a községi jegyzők java-
dalmazása a mostaninál jobb legyen. De mind a mellett, 
hogy készséggel elismerem a jegyzők lelkiismeretes buzgó-
ságát, azt tartom, hogy e funkczióra igen sokan közülök 
nem lesznek alkalmasak. Mert ide nem elég az utasitás ; 

ez a törvényjavaslat igen szövevényes és ha előfordulhat 
oly eset, hogy Kovács Albert tisztelt képviselőtársam, aki 
nemcsak évek hosszú sora óta tanára az egyházjognak, 
hanem az egyházjogi szakirodalmat is egy jeles szak-
munkával gazdagitotta, maga kénytelen volt bevallani, 

a javaslatnak egyik-másik rendelkezését nem érti, 
azt hiszem, nem követek el sértést a jegyzői kar ellen, 
midőn azt állitom, hogy közülök sohan nem fognak el-
igazodni tudni a paragrafusoknak ezen végtelen tömegé 
ben. (Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) Ebből azután igen 
sok komplikáczió, igen sok esetben szerencsétlenség és 
egy egész életre kiható baj és nyomor származhatik. 
Továbbá a népre nézve nagy fáradtsággal, költséggel és 
időveszteséggel jár majd az anyakönyvvezetőhöz való ide-
oda utazgatás, főleg téli időben, holott éppen akkor 
szoktak legnagyobb részben faluhelyen a házasságok köt-
tetni. 

Nagy és fontos szerepet játszanak e törvényjavaslat 
elbirálásánál egyes vidékek helyrajzi viszonyai, a közsé-
gek mikénti csoportosulása is és azt hiszem, hogy a nép, 
amely eddig nagyon csekély költséggel és fáradsággal 
kötötte meg házasságát, semmiképp sem fogja beláthatni, 
hogy mennyiben hoz áldozatot a magyar nemzeti egység-
nek, ha neki 4—5 forint költséggel kell majd azon fri-
gyet megkötnie, melynél eddig a stóla 30—40 krajczárt 
tett ki. Es miután a nép ma úgyis agyon van sanyar-
gatva, ha ingyenes lesz is az anyakönyvvezetés — pedig 
nem lesz — ezen sok ide-oda utazgatásban úgyszólván 
egy uj adónemet fog látni, (Ugy van ! Ugy van ! bal-
felől.) és a nép ezen sok fáradtságot, kiadást röstelvén, 
ennek praktikus következménye az lesz, hogy a házasság-
kötések minél ritkábbak, ellenben a kereszteletlen gyer-
mekek száma minél nagyobb lesz, (Ugy van ! Ugy van ! 
balfelől.) ami a közerkölcsiségnek ismét nem válik hasz-
nára. Ezen kérdésről még igen sokat lehetne beszélni ; de 
nem akarok azzal tovább foglalkozni, (Halljuk ! Halljuk ! 
balfelől.) hanem állításaim erősítésére a politikai napi-
sajtó egy nagyon tekintélyes közegére, a Pester Lloyd-
nak (Halljuk! Halljuk!) 1892. évi november 6-án meg-
jelent következő megjegyzésére akarom a ház figyelmét 
felhivni, ahol a nevezett tisztelt lap e törvény végrehaj-
tási nehézségeiről a következőket mondja: igen kérem 
ezeknek figyelemmel leendő szives meghallgatását, mert 
igen érdekes (Halljuk ! Halljuk ! Olvassa.) „Was wäre denn 
für die liberale Reform erzielt, wenn man heute schon 
mit allen erdenklichen Pomp die „obligatorische Zivil-
ehe" nur im Principe ankündigen würde ? Ankündigen 
würde, sagen wir, — denn darüber hinaus brächte mann 
es in keinem Falle. (Derültség balfelől.) Kein vernünftiger 
Mensch wird sich einbilden, dass mann diese Institution 
vom Fleck weg dekretiren könne. (Derültség balfelől.) So 
lange die administrativen Voraussetzungen für sie fehlen; 
nur zu Schand und Spott im Volke, und schon in ihren 
Anfängen mit dem tödlichen Fluch der Lächerlichkeit 
(Elénk derültség balfelől.) beladen würde sie sein, wenn 
sie den heutigen Funktionären der Gemeindeverwaltung 
anheimgegeben würde. Unbedingt muss sonach der Ein-
führung der Zivilehe die administrative Reform vorange-
hen, schon desswegen, weil der Staat sonst gar keine 
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Organe hat, denen er die Vertretung seiner Autorität 
überlassen kann, und was wäre unter diesen Umständen 
toit einer blossen Proklamirung des Princips der obliga-
torischen Zivilehe gewonnen?" 

Kőrössy Sándor : Mikor irta ? 
Nagy István: Két év előtt, 1892. november 6 ikán, 

vagyis 16 hónappal ezelőtt irt ekképpen a nevezett tisz-
telt lap. Én is azt hiszem, hogy a nevezett tisztelt lap-
nak ebben tökéletesen igaza van ; azért, habár elvileg bár-
mily lelkes hive volnék is a javaslatnak, a mi nem lehe-
tek, akkor is ellenezném annak keresztülvitelét mindaddig, 
mig a közigazgatási reform nemcsak a községi szervezés 
tekintetében, hanem az egész vonalon végrehajtva nincs. 
De nemcsak, hogy ezt tartom előbb keresztülviendőnek ; 
hanem felfogásom szerint az illető köröknek arról is meg-
győződést kell szerezniök, vájjon az életbe léptetett uj 
közigazgatási szervezet az egyházpolitikai reformok foly-
tán reá váró nagy és fontos feladatoknak képes lesz-e 
megfelelni, hogyan fog az funkczionálni ? Ha ezen felté-
telek iránt a teljes és feltétlen biztositék megvan, csak 
akkor lehetne szerintem ezt a reformot is életbeléptetni ; 
mert különben csakugyan „zu Schande und Spott" hoznók 
létre és nézetem szerint a gyakorlati életben nagy kudar-
czot vallanánk vele. (Ugy van ! a baloldalon.) 

(Vége kÖY.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Köln, márcz. 27. A luciferiánusők ördög imádásának 

vallása Párisban. (Vége). — 
A szabadkőművességből, — igy olvassuk a „Figaro"-

ban, egy konvertált, vagyis keresztény kath. hitéhez 
visszatért egykori „lucziferiánus" Bataille dr vallomásai 
után, — mely jelenleg már agóniában (?) öntudat nélkül 
fetreng, egy borzasztó „vallás" keletkezett, az u. n. 
palladizmus, a melynek fővezetése Charlestonban, a po-
kolból várt Messiás Jeruzsálemében, végrehajtó bizott-
sága Rómában, főintézősége Berlinben van. Hogy valaki 
ennek az „ördög vallásának" tagja lehessen, szükséges, 
hogy az illető a Mizraim és Memphis rítusoknak affili-
áltja legyen, a „Kadosch" lovag nevét viselje és 33 éves 
még ne legyen. 

Ennek a „palladizmusnak" czélja többé nem csupán 
a politikai, az állami hatalomnak a hárompontu test-
vérek kezébe való kerítése, hanem az egész világnak 
mindenestől való hatalomba vétele s a keresztény vallás-
nak, az igaz, az élő Isten tiszteletének kiirtása. Bataille 
dr szerint ennek az uj „vallás"-nak egyik legfőbb em-
bere, a többi közt a hires Hers Kornél, kit az állam 
keze utói nem érhetett sehol, mert mindig beteg s halá-
lán volt, mikor az igazságszolgáltatás keze ajtaján kopog-
tatott. Hölgyek is szerepelnek e szörnyű uj „vallás" 
hivei közt. Ilyenekül emlegetik például Walder Zsófiát 
és Woghan Dianát, mint eme titkos vallásnak beavatott 
„papnőit". Állitólag különös vonzalmával tüntette ki a 
Sátán, az előbbi néven nevezett asszony-személyt, a kinek 
az ördög személyesen megjelent s avval a hirrel kedves-
kedett, hogy ő tőle fog származni, leányai ágán, Anti-

krisztus. Ennek a nőnek nyilatkozatait az uj „vallás" 
hivei profécziáknak tekintik. Egy ilyen nyilatkozata igy 
szól : „Adonai és Jézus pápáinak száma meg van hatá-
rozva. En 33 éves koromban egy leány anyjává leszek, 
a ki 33 éves korában szintén egy leányt fog világra 
szülni ; a ki utolsó lesz leányaim közül a sorban, az fogja 
szülni Antikrisztust. Ez (Autikrisztus) most még az ör-
dögök állapotában van és már most is meghajlik előt-
tem és „szent anyának" nevez engem." Akár üres hallu-
czinatiónak vegye valaki e nyilatkozatot, akár szándékos 
félrevezetésnek, jellemző marad benne a pokoli gyűlölet 
s az ördög ajkaira illő beszéd. Egy nő öröme a fölött, 
hogy ő Antikrisztus ősanyja lehet, s hogy őt Antikrisztus, 
mint ördögi szellem, „szent anyjának" nevezi, valóban a 
világ végére illő pokoli megnyilatkozás. 

Mint a szabadkőművesség általában, ugy ennek 
egyik leginfernálisabb alkotása, a palladizmus is, nagy 
mohósággal utánozza halálra gyűlölt ellenfelének, a 
katholikus anyaszentegyháznak intézményeit és szoká-
sait. A szekta, az „uj vallás" élén egy pápa áll. Az első 
palladiánus pápa Pike Albert v testvér volt. A szektának 
vagy egy Sßent városa, — Charleston, van Vatikánja, 
bíboros collegiumja, a hol az ördög állitólag rituális je-
lenlétével szerepel. Ez czéljainak elérésére használja a 
palladizmus a szabadkőmivesség által szervezett összeeskü-
véseket és titkos társulatokat, a „karbonarizmust", az 
„anarchiát" stb. Ezek, minthogy a jelenlegi társadalmi 
rend rombadöntésére törekszenek, a palladizmus czéljait 
szolgálják. Minden létezőnek romjain az uj vallás, az uj 
isten, kit „le Dieu bon"-nak *) neveznek, kultuszát fogják 
felállítani és szerezni. Párisban, a hol még nem nagy az 
uj „vallás" követőinek száma, ennek daczára mégis már 
két templommal rendelkeznek. Igazi ördögi találékony-
sággal helyezték el mind a kettőt: az egyiket a Jézus 
szive temploma, a másikat az érseki palota közelében. 
Itt szokták az u. n. „ fehér miséket" is tartani ; itt végzik 
a Sátán imádását. „Pénteken délután 3 órakor mutatja 
meg magát Lucifer Charlestonban, és más nagyobb 
világvárosban is, Róma kivételével." Péntek az ur Jézus 
halála napja — czélzatos nap. Istennek s a keresztény 
vallásnak leggonoszabb kigunyolása az u. n. „fehér mi-
sében" (la messe blanche) történik, a melyet egy nő, egy 
u. n papnő (la maîtresse templière) végez, Fehér mise-
mondó ruha van rajta, lefelé fordított kereszttel. Az ál-
doztatás két szín alatt történik. Az ostya fekete, Lucifer 
jelenlétével összekötve. Az ördögi czeremónia kezdetén az 
ördög papnője a következő istenkáromlást mondja : „In-
troibo ad altare Dei optimi maximi." Oltár is van a 
pallodisták templomában. Az oltárkép Lucifert mutatja, 
ifjú alakjában, amint az égből lángok fölött leszáll. Jobb-
jában égő fáklyát tart, baljában bőségszaruból hullnak az 
élvezetek. Lábával egy krokodilusra lép, a melynek fején 
tiara és korona van — pápaság és királyság, császárság. 
E bálványkép előtt az oltár felső lapján három szobor 
áll : az egyik Belzebubé, felemelt s a Lucifer jövetelét 
hirdető képre irányzott kézzel; a másik Asztaróté, a 
harmadik egy ijesztő alak, Moloch, az irtás istene, fej-

*) Valószínűleg gúnynév. 
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szével a kezében s védelmére egy sisakot emelve maga 
elé, melyre oroszlánfej van vésve. Symbolikus jelentésű 
valamennyi. A mise evangeliuma kivonat Apadno köny-
véből, melyet zöld tintával Lucifer irt kezdettől végig s 
aláírásával is „hitelesített". Ezt a kéziratot, melyet az 
első palladiánus „pápa", Pike Albert, állítólag magától 
az ördögtől kapott, elrejtve tartjak a „sanctum regnum"-
ban, mely a charlestoni főtemplom egy háromszögű ol-
tára, a hol nem képen van jelen Lucifer, hanem való-
ságban (!). 

A „Figaro" levelezője bár gúnyolódik a „képzelgé-
sek" e kotyvaléka fölött, való tartalmukat azonban nem 
meri kétségbe vonni. A szent atyák és theologusok véle-
ménye a delphoszi pythonissa felől sokkal ismeretesebb, 
hogysem azt fel kellene frissíteni. Az ókori pogányság 
bálváuyozása köztudomás szerint daemonizmus volt elejé-
től végig. S korunknak spiritizmusa mit jelent egyebet, 
mint, hogy az ördög az emberiséggel sűrű érintkezéseket 
tart fen, bizonyára nem az Isten tiszteletére, s nem az 
emberiség javára. 

A palladizmus vallása Bataille dr nyilatkozatai sze-
rint már el van terjedve Indiában és Chinában is. Ame-
rikát könnyen meghódíthatni hiszik, hisz az amerikai 
szabadkőmivesek száma 620,000 testvérből áll. A döntő 
csatát azonban Európában akarják megvívni. Itt van az 
„infame" főszékhelye, Róma. S a palladizmust éppen a 
végett alapították, hogy az ördög vallását az egész em-
beriség fölött uralomra emeljék. 

A luciferianusok „pápá"-ja jelenleg Lemmi Adorján 
zsidó, az olasz nagy Oriens nagymestere, kit a palladi-
nisták 1893. szeptember 20-án választottak meg pápá-
joknak, fejére téve Lucifer hármas koronáját. 

A papság, mint a párisi „Semaine Religieuse" 
megjegyzé, a veszedelmet nem ignorálhatja többé. De-
schamps atya és mások már ismételve figyelmeztettek, 
hogy az apokalyptikus „végső idők" kezdete bekövet-
kezett." 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
= A Szent-István-Társulat Tudományos és Iro-

dalmi Osztálya 1894-ik évi április hó 13-án délután 4 
órakor osztály-gyűlést tart. melyre az Osztály tagjait az 
elnökség nevében tisztelettel meghivja Hummer Nándor 
társulati titkár. — Tárgysorozat: 1. Folyó ügyek. 2. 
Lévay Mihály mint vendég költeményt olvas. 3. Hummer 
Nándor. Keresztény nyomok Magyarország mai területén 
a honfoglalás előtt. 

4- Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1894-ik 
évi április hó 11-én délután 5 órakor Budapesten, a 
Szent-István-Társulat gyüléstermében (Királyi-Pál utcza 
13. sz.), Dr Steiner Fülöp székesfehérvári püspök ur 
mint a Társaság védőjének elnöklete alatt rendes felolvasó 
gyűlést tart, melyre a Társaság alapitó, pártoló és rendes 
tagjait, valamint az érdeklődő közönséget tisztelettel meg-
hivja. Budapesten, 1894. április 3. Az elnökség. — Tárgy-
sorozat : 1. Elnöki előterjesztések. 2. Titkári előterjesz-
tések. 3. Dr Székely István rendes tag felolvasása : Az 
Isten léte melletti érvek elnevezése és osztályozása 

— A „Katii. Tanonczok Otthonáéban Budapest, 
II. ker., Fő-utcza 89. sz. aLitt 1894. ápril hó 8-án este 
fél 7 órakor műkedvelő előadás lesz. Előadásra kerül : 
1. Részlet Meierbeer „Ördög Róbert" cz. operájából, 
Cziterán előadja : Patkovics József, müszerész-inas. 2. 
Magyar népdalok. Hegedűn előadja Schmidt Károly, órás-
inas. Cziterán kiséri Pafkovics József. 3. A kakas. Víg-
játék két felvonásban. Maszlagby Ferencztől. Személyek : 
Szorgos Bálint, falusi gazda Spanner István, vasöntő-inas. 
Bérezi béraslegény Molnár Pál, vasöntő-inas. Pista bé-
reslegény Schraut F., esztergályos-inas. Bandi béres le-
gény Schmidt Károly, órás inas. Éji őr Musitz Béla, gép-
lakatos-inas. (Sugó : Sóházi Henrik, vasesztergályos-inas.) 
4. Szózat, Vörösmartytól, négy hangban éneklik az 
inas-fiuk. 

IRODALOM. 
-(- Blaskovies András néh. erki plébános a „magyar 

Abraham a S. Clara" ünnepi egyházi beszédei. Hátra-
hagyott saját eredeti kézirataiból egybegyüjté és sajtó alá 
rendezte Arnótlii, az „Erki pap" cz. munka szerzője. Ara 
1 frt. Eger, Blay István könyvárus bizománya, 1894. 8-r. 
63 1. 

Irodalmi specziálitás. Megérdemelte a kiadást, de 
megérdemli a megszerzést és olvasást is. 

= A vallás körüli felségjogok. Irta Boncz Ferencz. 
Budapest, Pallas, 1894. 8-r. 198 1. Ára 1 frt 40 kr. 

Husz fejezetben adja elő a felölelt tárgyat. Sok benne 
a történeti eruditio ; de a dolog velejére nézve nem ért-
hetünk vele egészen egyet. Ma csak ennyit. 

-f- Katholikus öntudat. Rajz a mai társadalomból. 
Irta és „Böjti gondolatok" czimen a (budapesti) Kath. 
Körben 1894. febr. 23-án felolvasta Dedek Crescens Lajos. 
Budapest, 1894. 16-r. 24 1., a „Hunyadi Mátyás" intézet-
ben, ára 50 fillér. 

Szól a kath. öntudat alapjáról) szükségességéről, nálunk 
óriás hiányairól, ennek okairól, végül mint nagy kath. 
öntudat ébres^tőjéről, az év elején lefolyt országos kath. 
nagygyűlésről emlékezvén meg, azt indítványozza, hogy a 
„hit, remény és szeretet" jelszóval a zászlón előre kell 
törni, mert a rokontalan magyar nemzetet csak a keresz-
tény vallás mentvén meg az alapításkor a szomszéd népek 
tengerében való elmerüléstől, ugy most is csak a szent 
István király által lerakott alapon, vagyis csak keresz-
tény katholikus öntudat vezérelhet át egy második év-
ezred végére. Igen tanulságos, hatásosan megirt füzet. 
Müveit világi közönségünk körében olvasásának terjesz-
tése nagy jótétemény. 

— Irodalmi jelentés. A m. kir. tudományos egye-
tem hittudományi kara által a Horváth-féle alapítványból 
a következő tételre: „Fővonásokban kimutatandó mikép 
viszonylik a magyar büntető törvény ugy a természeti 
mint a pozitív erkölcsi törvényhez ?" — a kitüzütt 700 
frt pályadíj a pályázók egyikének sem adatott ugyan ki, 
mindazonáltal a biráló bizottság Egry Endre szatmári k. 
tszk. bírónak munkáját „nagy figyelemre méltónak" és 
„sajtó utjáni közzétételét kívánatosnak" ítélte. 
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Ezen kiváló jelentőségű munkát szerző kinyomatni 
óhajtván, arra előfizetést hirdet egy forintjával, mely 
összeg vagy a szerzőhöz, vagy Reizer János könyvkeres-
kedésének Szatmáron küldendő. A könyv két (előfizetési) 
hó letelte után kerül a sajtóba és ily czim alatt fog 
megjelenni: „A magyar büntető törvénykönyvnek erkölcsi 
szempontból bírálata." Előfizetők bérmentve kapják. 

A mű maga nemében páratlan, nagy hatást elő-
idézni hivatott; szerző rendkívüli szorgalommal összeha-
sonlította a latin nyelvű praxis kriminálist, a német és 
osztrák birodalmi polgári és katonai büntető törvény-
könyveket, valamint a belga, franczia és olasz büntető 
kódexeket és azokkal kapcsolatos rendeleteket eredeti 
szöveg alapján ; több évtizedeken át (ügyvédi és birói 
pályán) szerzett sokoldalú tapasztalatánál fogva szakem-
bernek és nem szakértőnek egyaránt érdekes, tanulságos 
és maradandó olvasmányt nyújt. Az olvasó legkiválóbb 
figyelmébe ajánljuk. 

V E G Y E S E K . 
— Angolországban történik napjainkban a legtöbb 

s a legnevezetesebb megtérés a protestáns vallásból a 
kath. hitre. Ennek a feltűnő jelenségnek több oka van. 
Első az, hogy az angol nemzet lelkében élénk emléke-
zetben van az, hogy az átmenet a katholikus vallásból a 
protestáns hitre a királyi hatalom erőszakos beavatkozá-
sának volt eredménye. Az angol nemzet, egyike a világ 
legszabadságszeretőbb népeinek, egyúttal azonban a leg-
erősebb konszervativ, önfentartó ösztönökkel van meg-
áldva. A szabadfejlődés és az önfentartás ösztöne az angol 
nemzetet egyaránt a kath. egyház karjaiba való vissza-
vonulásra ösztökéli. Es az angol nép lelkének igazságot 
szerető szabad szellemét és önfentartásra irányuló erős 
ösztönét páratlan finom érzékkel és tapintattal fel tudja 
használni a visszatérések szaporítására és siettetésére. Az 
angol kath. papság, mintha összebeszélt volna, egyöntetű 
eljárással az egész ország területén soha sem hagyja le-
pihenni és elnémulni a katholiczizmus és proetstantizmus 
közt vitás kérdéseknek irodalomban, sajtóban és a szó-
széken való szakadatlan napirenden tartását és fejtegeté-
sét. Angolországban a nemzeti hagyomány, a történelem 
tanulmányozása és a kath. papság állandóan hangzó 
tanitása nem hagyja a protestantizmust megcsökönyö-
södni az igazságot kereső lelkekben. Ez az angol konver-
zióknak nyitja. 

— Mi is örömmel gratulálunk annak a páratlan 
falusi plébánosnak, a ki az ország határán a vallásnak és 
hazának szolgálatában heti lapot szerkeszt, a mi katonai 
nyelven egy ezred tűzbe vezetését jelenti. Hedry Bódog 
sirokai plébános úrról, a „Sárosmegyei Közlöny" szer-
kesztőjéről van a szó, kit saját lapjának mult vasárnapi 
számában a következő gratuláczióval leptek meg derék 
munkatársai : „ Epp midőn lapunk jelen számát sajtó alá 
bocsátani készülünk, értesülünk róla, hogy ő felsége a 
király Hedry Bódogot, lapunk szerkesztőjét apáti czim-
mel ajándékozta meg. A kik lapunk szerkesztése módját 
ismerik, tudjak, hogy az új apát e sorok Írásakor nem 
is sejti, mikép saját lapjában parentálni akarjuk. De mi 

távollétét ez egyszer rovására használva azt kívánjuk, 
hogy minden kitüntetésre legalább is annyira szolgáljanak 
rá a világon, mint a hogy ő tette. Távol a kulturköz-
pontoktól, kis falusi plébániájából őre és védője volt és 
védője ma is a magyarságnak, változó időkben és embe-
rek közt hü önmagához és hű meleg szivéhez. Kevés 
ember dolgozott annyit oly kevés jutalomért, hál' Isten-
nek és a kegyeket osztogatásra hivatott köröknnk most 
már neki is megvirradott ! A „Sárosmegyei Közlönv" 
munkatársai nevében: Latkóczy Mihály, kir. kath. fő-
gimn. tanár." 

= Ezredéves kiállítás. A kiállítás igazgatósága 
felkért a következő sorok közlésére : „Az 1896-iki ezred-
éves kiállítás szervezési előmunkálatait lényegükben be-
fejezték és most már a tulajdonképeni kiállítási munkák 
időszaka kezdődik. Az országos bizottság és a csoport-
bizottságok megállapították a kiállítás mindegyik osztá-
lyának programmját és kereteit; — sok merész ujitó 
eszmét fogadtak el, nagyratörő czélokat tűztek ki. A ki-
állítás ügyeit intéző kormány férfiak nem riadtak vissza 
semmi költségtől, hogy ugy az egész kiállítási terület, 
mint az egyes kiállítási épületek méltó színhelyei legye-
nek az országos évezredi versenynek, a megvalósítandó 
nagy eszméknek. A tavaszi idő beálltával száz meg száz 
munkáskéz jön mozgásba, hogy a városligetet átalakítsák 
az ezredéves kiállítás színhelyévé, a hol azután föl lehet 
építeni a csarnokokat, a melyek a nemzeti munka reme-
keit befogadják majd. Végül a kiállítási igazgatóság szét-
küldte már a bejelentési ivek tízezreit és minden város-
ban, minden megyében működnek már a közegek, a kik 
az egyes kiállítóknak megadják a szükséges útbaigazítá-
sokat. Most a nemzet munkásain a sor, hogy a kijelölt, 
kitűzött kereteket betöltsék tehetségük és szorgalmuk 
eredményeivel, hogy bejelentsék az ész és a kéz remekeit, 
melyek bemutatásával tanúsítani fogják, hogy ezer év 
multával a műveltség milyen magas fokára emelkedett a 
nemzet, az őstermelés, az ipar, a kulturális haladás minő 
alkotásai és vívmányai biztosítják a magyar államnak a 
második évezredet. A legutóbbi hetek eseményei elterel-
ték az ország figyelmét az 1896-iki ezredéves kiállítás-
tól. De ez az idő nem veszett kárba. A nemzeti lelkese-
dés hatalmas megnyilvánulása fölkeltette az egész müveit 
világ érdeklődését és a nemzet minden fia most még 
inkább meg fogja ragadni az alkalmat, mely 1896-ban 
kinálkozni fog arra, hogy a világgal megismertettük a 
m o s t megnyilatkozott erkölcsi erőnek szellemi és anyagi ha-
talmi eszközeit is. Az időpont most a legkedvezőbb. Most 
mikor az egész magyar nemzet annyira egynek érezte 
magát, most gondoljon mindegyikünk arra, hogy a mil-
lenium ünnepén mivel fog a maga részéről hozzájárulni 
ahhoz, miszerint a nemzeti próbatétel a nagyszabású ke-
rethez, a kitűzött czélhoz, az évezredenkint csak egyszer 
ismétlődő alkalomhoz méltó legyen. És már most szük-
séges, hogy mindegyik kiállító jelentkezzék ; mert igy 
egyrészt a kiállítóknak kellő idejük marad, hogy a kerü-
leti bizottságoktól útbaigazítást kérjenek és a bejelentett 
tárgyak kivitelére megfelelő gondot fordítsanak, másrészt 
pedig a rendezéssel megbízott közegek gondoskodhatnak 
arról, hogy az idejekorán bejelentett kiállítási tárgyak 
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kellőleg érvényesüljenek és a nemzeti munka millió és 
millió remeke harmonikusan rendezett, minden részletében 
gondosan egybeillesztett egészet képezzen. Itt-ott rebes-
getnek kósza hireket a kiállítás esetleges elodázásáról. A 
leghatározottabban állithatjuk, hogy ezeknek a mende-
mondáknak semmi alapjuk sincs. Kiállitástechnikai szem-
pontból semmi ok sincs az elodázásra, mert az egyes-
egyedül csak a kiadások növelését eredményezné Egye-
sek bizonyos nagyszabású közmunkák befejeztétől akar-
nák függővé tenni a kiállítás megtartásának idejét. Ez 
képtelen kívánság ; mert a hatalmasan haladó Magyar-
országban most már mindig fognak nagy közmunkák 
folyni; de a magyar állam megalkotásának ezredik évfor-
dulója ugy a mint a köztudalom azt megállapította: 
olyan mozzanat, a melyhez képest még a legnagyobb sza-
bású közmunka is elenyészik. Tehát itt az ideje, hogy a 
nemzeti munka összes képviselői az alkalmat, a hol a 
hazafias felbuzdulást évezredre szóló alkotásban meg-
testesíthetik, siessenek megragadni és az 1896-iki mille-
niumi kiállításon bemutatandó remekeiket, az illetékes 
közegeknél bejelenteni tovább ne késsenek." 

— Nagylelkű adomány. Schiefner Endre prépost, 
nagyváradi kanonok ur a kondorosi szük templom kibő-
vítésére, f. évi juniusban tartandó aranymiséjének emlé-
kére, 10,000 koronát tett le dr Schlauch Lőrincz bibornok 
nagyváradi püspök ur kezébe. 

— A legokosabb gondolattal foglalkozik, ha igaz a 
következő eset, Dánia királya, a hatalmas czár apósa : a 
militarizmus, a katonai erőkifejtés mérséklésével és kor-
látozásával. A hirt e dologról a londoni „Times" hozta 
forgalomba. Szerinte Dánia királya egy spanyol állam-
férfiú elfogadása alkalmával reményét fejezte ki az iránt, 
hogy Európa nem sokára a katonai erőkifejtés mérsék-
lésének utján leszen látható. A muszka czár szerinte kész 
minden lehetőt erre megtenni. Vilmos császárral a dán 
király eziránt még nem beszélt. Az olasz király bizonyára 
nem fogná ellenezni a katonai terhek csökkentését : Spa-
nyolország Francziaországhoz való közeledésével meg-
mutatta, hogy akarja a békét. A dán király meg van 
győződve, hogy Oroszország, Ausztria-Magyarország, Spa-
nyolország és Olaszország egyaránt óhajtják ama terhek 
könnyítését, melyek a nemzeteket oly súlyosan nyomják. 

— Hadsereg és iskola. Flammarion Camille a közel 
múltban kimutatta, mennyit költenek az egyes államok a 
hadseregre és mennyit az iskolára. E számitás szerint az 
évi költség fejenkint igy oszlik meg : Francziaországban 
a hadsereg 20, az iskola 3 5. Angliában 18 6, 3'1. Hol-
landiában 17'9, 3 2. Szászországban 11'9, 1*9. Württem-
bergben 11*9, 1*9. Bajorországban 119, 2-9. Poroszor-
szágban 10"2, 215. Oroszországban 10*2, 0"15. Dániában 
8*8, 4'7. Olaszországban 7*6, 1*8. Belgiumban 6 9, 2*3. 
Ausztria-Magyarország 6 8, L6. Svájczban 41, 4'2 frankba 

kerül egyenlően elosztva egy-egy állampolgárnak. Egye-
dül Svájcz az az ország, hol magasabb az iskolára adott 
áldozat a véradónál s egyedül Oroszország az, melyben 
kevesebbet költenek az iskolára, mint nálunk. Ezt pedig 
»túlszárnyalni" a kultura terén, azt hiszszük, nem nagy 
virtus. 

— Zarándoklat Rómába. Főpásztori engedélylyel 
f. é. junius hó 25-én Budapestről (IV. ker. sz. ferencz-
rendiek templomából) Rómába indul egy zarándoklat, 
melyben egyháziak és világiak, férfiak és nők, magasabb 
állásúak és az egyszerű népből egyaránt, nyelvkülönbség 
nélkül részt vehetnek. Történik ez pedig azon szándékból, 
hogy édes hazánk róm. kath. hivei ismételten és minél 
nagyobb számban dicsőségesen uralkodó pápánk, XIII. 
LEO ő szentsége iránt hű s fiúi ragaszkodásukat és leg-
mélyebb hódolatukat nyilváníthassák. Egyúttal szemlél-
hetik az „örök város" főbb nevezetességeit, miáltal szent 
hitük és az anyaszentegyház iránti szeretetük erősödik. 
Utunk a legrövidebb és legjutányosabb leend ; t. i. Bu-
dapestről Fiúmén és Anconán át Rómába; visszafelé 
Assisi és Lorettóba való kitéréssel, ugyanazon az uton 
haza Budapestre. Az utazási költség kétszáz személy rész-
vételénél, a magy. kir. államvasutak városi menetjegy-
irodájának tervezete szerint a következő: Ellátás nélkül: 
í . oszt. 52 frt, II. oszt. 42 frt, III. oszt. 30 frt. Ellátás-
sal, kalauzolással együtt: (öt napra Rómában) I. oszt 85 
frt. II. oszt. 70 frt, III. oszt. 40 frt. Az elszállásolás ugy 
történik, hogy az I. oszt utasok egy-egy szobában, mig 
a II. oszt. utasok ketten egy szobában helyeztetnek el, a 
III. oszt. pedig többen együtt a hospitiumban lesznek 
ellátva. Nagy gondot forditunk arra, hogy a t. cz. zarán-
dokok kellő előzékenységben részesüljenek. O szentsége 
előtti megjelenhetésünkre nézve is lépéseket teszünk, de 
az idő csak későbben jelezhető. Ezen rövid közlés szol-
gáljon egyelőre meghívásul, mert a részletes terv csak a 
beszerzett tudnivalók és az utazási körülmények okadatolt 
tanulmányozása után közölhető ; mi valószínűleg május 
hó első felében történik. Kérjük a t. résztvevőket, hogy 
az előleges költségek fejében öt forintot beküldjenek : a 
többit pedig elhatározáskor, vagy legkésőbb, mikor a 
végleges útiterv közölve lesz ; miről pontosan leszámo-
lunk. A külön gyorsvonatot, valamint a zarándokutat 
illető anyagi ügyeket a m. kir. államvasutak városi me-
netjegy irodája gondozza, mely Schwimmer Pál ur főnök-
sége alatt áll. Az előleges jelentkezés történhetik május 
hó 15-éig, a végleges pedig junius hó 10-éig. Jelentkezni 
lehet Schwimmer Pál urnái (IV. Hungária szálloda, Má-
ria-Valéria u.), vagy nálam (IV. Ferencziek-terén 8. sz.). 
Végre felkérjük a t. cz. résztvevőket arra, hogy állásuk 
és ismeretségüknél fogva ezen külön alkalomra „Péter-
filléreket" gyűjtsenek és vagy előre beküldjék, vagy ma-
gukkal hozzák. Budapest, 1894. ápril 5-én. Anderlik 
Ferencz világi vezető, Schwimmer Pál zarándokvonat ren-
dező, Rôder Florent sz. fer. r. áld. IV. fővezető. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 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: 

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

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Budapesten, április 11. 

ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

29. L Félév. 1894 

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. Szerződés e, vagy mi? — Nagy István beszéde a képviselőház márcz. 10-iki ülésében. — 
Egyházi Tudósítások: E r d é l y b ő l : A Kossuth-kultuszhoz.— P é c s i e g y h á z m e g y e : Szilágyi Dezső Baranyában. — Kath. Egye-

sületi Élet. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Szerződés-e, vagy mi? 

A házasság. Erről kivánok szólani. Hogy a 
jelenlegi egyházpoli t ikai országos vi ta alkalmá-. 
val a kathol ikus egyház ellenfelei, legyen bár 
„kathol ikus" a nevök, az úgynevezet t szabad-
elvűek, kik a kathol ikus házasságot szentségi 
jel legétől és ha t á lyá tó l megfosztani és azt puszta 
emberi intézménynyé lealacsonyítani törekednek, 
— a házasságról szóltukban mindig „szerződést" 
emlegetnek, azon éppen nincs mi t csodálkoz-
nunk. Nekik a r ra szükségök van, hogy a házas-
ságra a „szerződés" bélyegét ragaszszák. Ebből 
indulnak aztán ki okoskodásaikban. De mindig 
sért i fü lemet és bán t j a érzetemet, valahányszor, 
a házasságról levén szó, a „szerződést" hallom 
igazi kath. férfiak, sőt egyháziak részéről is em-
lege t t e tn i ; mi t ö b b : a házasság szentségének 
meghatározásában, i lyformán : „A házasság te r -
mészeténél fogva szerződés", vagy : „a házasság 
szentségének l á t h a t ó jele maga a házassági szer-
ződés", stb. A la t inban t án csak megjá rná a 
„contractus, contrahentes"-fé le kifejezés, de a 
magyarban valóban furcsán hangzik az a „szer-
ződés" és „szerződő felek." U t á n a néztem tehát , 
a hol csak lehetet t , hogy honnan vehe t te magá t 
az a „szerződés"-féle a kathol ikus szent házas-
ságban. 

Legelőször is kor lá tol t eszemtől kér tem 
tanácsot és felvilágositást, különösen e kérdést 
illetőleg, hogy váj jon „a házasság természeténél 
fogva csakugyan szerződés"-e ? És ugy ta lá l tam, 
hogy va lamint az ember maga, min t t e remt-

mény, ugy a házasság is, m i n t intézmény, a 
maga te rmésze té t az Úr is ten tő l vet te . Hogy a 
legelső házaspár , Ádám és Éva egymással szer-
ződtek, vagy szerződést k ö t ö t t e k volna, annak 
semmi nyoma sehol. Az Úristen az Ádám olda-
lából a lko to t t Évát Ádámhoz vezetvén, áldólag 
azt m o n d á : „Növekedjetek és sokasodjatok és 
töl tsé tek be a földet" . (Gen. 1,28.) Ez szerintem 
nem szerződés, hanem Isten részéről rendelet, 
Ádám és Évára nézve pedig: rendeltetés. És ezt 
a te rmészeté t a házasság m e g t a r t o t t a minden-
korra. Igaz, hogy Mózes a zsidó nép számára 
bizonyos esetekben a feleségnek Írásbeli elbo-
csá thatásá t (libellus repudii) megengedte, amely 
engedély némileg szerződést tételez fel a házasok 
közt. Ámde a mózesi el járás nem volt rendes 
á l lapot . Kivétel volt az a szabály alól, el tekin-
tés a házasság természetének törvényétől a zsidó 
nép nyakassága miat t , nagyobb ba jok elkerülése 
véget t . „Kezdetben az nem volt igy", és nem is 
maradha to t t , va laminthogy nem is maradt igy. 
Ennélfogva t ehá t a házasság természeténél fogva 
szerintem nem szerződés. 

További ku ta tása imban , a régi pogányok-
nál, a házasság rovatában, a „confarreat ió"- t 
ta lá l tam. E szó a „far, far is"- tól származik, mely 
u tóbbi : gabonát j e l e n t ; igéje : farreo, farreare, 
annyi, m i n t : házasságot a lap i tan i ; farreat io ké t 
jegyesnek, házasulandónak egygyéadása, melyet 
a pogány pap az ez alkalommal használt „far-
reo"-val t e l j e s í t e t t ; másképp : egyesités. Végül: 
„confarreat io", az áldozatnak egy neme a ró-
maiaknál , mely azoknak a lakodalmán volt szo-
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kasban, akik azt óha j to t ták , hogy gyermekeik 
papokká legyenek; és a végre is. hogy magok 
a házasfelek is jól egybekötve éljenek egymás-
sal. A „confarreat io" t ehá t az életegység, az 
egész életre való egyesülés eszméjét foglal ja ma-
gában és fejezi ki a házasfelekre vonatkozólag. 
Már a pogányok kerestek jelvényt , symbolumot 
a házasságra; és azt a confarreat ioban ta lá l ták 
meg, vagyis a gabonából (far), lisztből (farina) 
készült kenyér-áldozatban, a kenyér, liszt, gabona 
nem csupán jelvénye, de valóságos tényezője is 
levén az emberi é le tnek; min tha azt a k a r t á k 
volna mondani , ámde magasztosabb értelemben, 
ami t a magyar közmondás t a r t : egy són, egy 
kenyeren ; egy életen ! Ugyanazér t a kenyérnek 
valót, a gabona te rmény t : búzát, rozsot stb. a 
magyar manap is „élet"-nek mondja , midőn igy 
szól: „Drága az é le t ; hogy kel az é le t?" — 
értsd a búzát, rozsot stb. — Kenyeret és sót 
szoktak a népek és nemzetek, kivált a hódolók 
vagy meghódi tot tak uroknak, k i rá lyuknak fel-
ajánlani , nem annyi ra a hódoltság, vagy meg-
hódolás jelvénye gyanánt , mer t ennek tu la jdon-
képen a fegyverletétel és á tadás a jelvénye, — 
hanem az együttélés, életegyesülés jellemzésére, 
melynek a kenyér a je lvénye, a só pedig Ízelí-
tője, s min t ilyen az örömnek, a békének, a 
megelégedésnek, az emberi boldogság emez alap-
föltételeinek jelvénye. Mert va lamin t a kenyér-
nek a jó és kel lemes ízt a só adja meg, ugy az 
emberi élet is csak ugy boldog, ha öröm, béke, 
megelégedés vegyül bele s azt megédesíti , ked-
vessé és kellemessé teszi. 

Ezt t a l á l t am a régi pogány népeknél az ő 
házasságukat illetőleg, de valamely szerződésre, 
contractus-ra nem akad tam sehol. Ami pedig 
azon pogány népeket illeti, melyeknél a több-
nejűség dívik, hogy i t t házassági szerződésről 
szó se lehet, m u t a t j a a nő rabszolgai helyzete; 
szerződés pedig csak két szabad fél közt léte-
sülhet. 

Ezután e lővet tem a Concordant]át, hogy 
ennek nyomán keresgéljek a szentírásban, ha 
vájjon akadok-e valahol valami nyomára annak 
a házassági szerződésnek. Kerestem a Concordan-
t iában a „contractus" szót; nem ta lá l t am főnév 
alakjában seholsem. Néztem aztán a „contraho" 
szót. Ezt már t izenkét helyen ta lá l t am ; de egyet-
len helyen se házassági szerződés-kötés ér telmé-
ben. Majd meg-, vagy bevonja, vagy lebocsátja 

kezét valaki, majd Dávid gyüj té egybe Izraelt , 
Demeter király seregét, majd az idegen fiak 
zsugorodnak össze szorul tságukban; majd Eszter 
r e j t e t t félelemtől szorongatot t szivet; majd a 
gonoszság fogja be a szá já t ; majd Jób testbőre 
húzódik össze; majd Sión leányát emészti a bán-
kódás ; ma jd a jó pász tornak keseredik el a 
lelke. 

Ily különféle ér te lemben ta lá l t am a „con-
t r a h o " igét a szent í rásban; de „házassági szer-
ződést kötni "-féle ér te lemben egyetlenegyszer se 
sehol. Ahol házasságról van szó, o t t a „matr i -
monio jungi" kifejezés használatos. 

Ha a házasság szerződés, még pedig termé-
szeténél fogva szerződés — gondolám magamban 
— akkor a szerződés eszméjének, fogalmának 
ben kell fogla l ta tn ia a házasság meghatározásá-
ban, defini t iójában. Elővettem t ehá t a katekiz-
musokat. 

Legelőször is az éppen kezem ügyében levő, 
a Szent-Is tván-Társulat á l ta l egri érseki jóvá-
hagyással 1893-ban k iadot t Közép Katekizmust 
n y i t o t t a m ki. E katekizmusban a házasság kö-
vetkező meghatározását t a lá l tam : „A házasság 
azon szentség, mely ál tal ké t szabad (állapotú) 
személy, férfi és nő magokat (egymásnak) mint 
fér j ós feleség megoldha ta t lan szövetségre le-
kö tvén , Isten malasz t já t nyerik a r r a : hogy 
egyességben, szeretetben és hűségben holtig 
együt t é l jenek; — és hogy magzata ikat együt t 
i s tenesen nevel jék". 

Azután elővet tem egy külföldi katekizmust , 
a münchen-freising-i érsekség jóváhagyásával, 
1891-ben, elemi iskolák számára k iadot t kate-
kizmust . Ebben a házasság, lényegét tekintve, 
éppen ugy, csak valamivel rövidebben van meg-
határozva eképpen : „Die Ehe ist jenes Sakra-
ment , wodurch zwei ledige Personen, Mann und 
Weib, sich mi te inander verheiraten, und von 
Gott die Gnade erhalten, die Pflichten ihres 
Standes bis in den Tod get reu zu erfüllen." 

E két meghatározás egyikében sincsen em-
lítés téve valamely szerződésről, se nyíltan, se 
burkol tan . Egyik definitió sem mondja, hogy a 
házasság szerződés, hanem mindket tő azt állítja, 
hogy a házasság szentség. Ezen felül a definitió 
súlypont ja a német szövegben e szavakban rej-
l i k : „sich mi te inander verheira ten" — „egymást 
elveszik"; a magyarban pedig: „magokat (egy-
másnak) megoldhatat lan szövetségre leköt ik" ; 
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már pedig a szövetség nem szerződés. Az Úr-
isten bizonyára sem az ó, sem az újszövetség-
ben, melyet az emberi nemmel kö tö t t , nem 
„szerződött" ; és sem „egymást házasságilag el-
venni" sem „magokat egymásnak megoldhata t -
lan szövetségre lekötn i" nem annyi, m in t „szer-
ződni" . (Folytatjuk). 

Nagy István beszéde 
a képviselőház márcz. 10-iki ülésébfn. 

(Vége.) 

Áttérek most arra a kérdésre, amely különben már 
meg volt vitatva, vájjon a házasságkötés kötelező for-
mája-e az egyedül üdvözitő és egyedül liberális? (Hall-
juk! Halljuk!) Legyen szabad e tekintetben idéznem dr 
Sohm Rezsőnek, aki a strassburgi egyetemen a protes 
táns egyházi fakultás hírneves egyetemi hittani tanára 
„Die obligatorische Civilehe" czimü munkájából csak két 
idézetet. (Halljuk! Halljuk! Olvassa:) „So ist die obliga-
torische Civilehe keineswegs, wie man vorgegeben hat, 
eine liberale Einrichtung, welche die kirchliche Sitte und 
die kirchliche Trauung frei gäbe. Im Gegentheil sie ist 
illiberal und intolerant." Ezt mondja a tudós szerző mű-
vének egyik helyén, másutt pedig ezt irja : (olvassa) 
„Man sage nicht, dass der obligatorische Civilact nur ein 
eingebildeter Zwang für die Gedanken sei, dass es jedem 
freistehe, sich trotz des Civilactes erst mit der Trauung 
für verheirathet zu halten. Nein! hinter der eheschlies-
senden Wirkung des Civilactes steht der staatliche Zwang, 
welcher den Mann das Recht gibt, auch vor der Trauung 
und ohne Trauung die Frau zum ehelichen Gemeinleben 
zu nöthigen". 

Végül igy szól : (Olvassa.) „Die Rechtsüberzeugung 
der Nation will noch heute nicht den Civilact, sondern 
die kirchliche Trauung." Ez nem elfogult ultramontán, 
feudál-klerikális felfogás, hanem egy hirneves protestáns 
egyetemi tanár figyelemreméltó véleménye, amelyet szük-
ségesnek tartottam felemlíteni. 

Most még egy megjegyzést kell tennem igen tisz-
telt képviselőtársam, Berzeviczy Albert államtitkár urnák 
minapi, a maga álláspontjából tekintve, mindenesetre tar-
talmas és jeles beszédére, de főleg annak egyik passzu-
sára. (Halljuk ! Halljuk !) A tisztelt képviselő ur emiitett 
beszédében az én nézetemmel is teljesen megegyezően 
rosszalja azt, hogy a polgári házasság lényegére és defi 
nicziójára nézve egyes nyomtatványokat, füzeteket osz- j 
tottak ki még leánynevelő intézetekben is. Tökéletesen 
igazat adok neki ; ezt én is határozottan kárhoztatom. 
Csak egyet sajnálok, amit a tisztelt képviselő ur minden-
esetre csak feledékenységből hagyott ki, hogy tudniillik 
kihagyta annak a ténynek konstatálását, hogy amikor a 
budapesti vikárius, Cselka Nándor, ennek a dolognak 
tudomására jutott, azonnal erélyes körrendeletben utasí-
totta a papságot, hogy jövőre ilyen nyomtatványok ki-
osztását senkinek meg ne engedje és a leghatározottabban 
kelt ki ezen eljárás ellen. Mondom, meg vagyok róla 

győződve, hogy a tisztelt képviselő ur csak tévedésből 
nem hozta ezt fel ; de hogy az igazságnak eleget tegyek, 
azért hozom most én azt fel. (Elénk helyeslés balfelől és 
a középen.) 

Most már nemsokára végére érhetek felszólalásom-
nak (Halljuk! Halljuk! balfelől.) csak még a mult na-
pokban tartott liberális nagygyűlésen hozott határozatra 
nézve kell néhány megjegyzést tennem, ezt is csak a 
történeti hűség és igazság helyreállítása érdekében teszem, 
mert meg vagyok róla győződve, hogy a mi történt, nem 
szándékosan, hanem csak tévedésből történt, vagy a ka-
tholikus nagygyűlés határozati javaslatának kissé felületes 
és futólagos átolvasásából. Tudniillik a dolog következő. 
(Halljuk! Halljuk!) 

A márczius 4-én megtartott szabadelvű nagygyűlés 
egy határozati javaslatot hozott, amely igy szól : (olvassa) 
„A folyó évi január 16 án itt Budapesten tartott katholi-
kus nagygyűlés nemcsak a reformok ellen foglalt állást, 
hanem azon határozataiban, melyekkel a képviselői s más 
állások betöltését kizárólagosan egy felekezet számára 
követelte, oly válaszfalakat akart felállítani stb." 

Ezzel szemben konstatálnom kell, hogy ez a kizáró-
lagosság nem lett ott sem kimondva. Nekem meg van az 
a határozati javaslat és megjegyzem, amit mindenki tud, 
hogy a gyűlésen megállapították az ügyrend szabályai 
szerint a szónokok sorát s hogy senkinek másnak nem 
volt felszólalási joga, mint csak azoknak, kiket erre ki-
jelöltek. Azt is hozzáteszem, hogy ha másnak is lett 
volna felszólalási joga, én ezen javaslatokra nézve meg-
tettem volna megjegyzéseimet és csak azért nem tettem 
meg, mert a megállapított ügyrend szabályai szerint ezt 
nem tehettem. Ebben a határozatban az van mondva : 
(olvassa) „A polgárok községi, hatósági és országos kép-
viseleti választásaiban résztvegyen, és ott megbízható ka-
tholikus férfiakra, és ilyenek hiányában csak arra szavaz 
zon, ki a katholikus hitet és egyházat meg nem támadja, 
hanem annak védelmére vállalkozik, és ezt határozottan 
meg is fogadja. Ezért bárminemű magán vagy hivatalos 
eljárásunkban sem tagadhatjuk meg hitünket és egyhá-
zunkhoz ily állásban is ragaszkodni tartozunk." 

Ebben a határozatban tehát nincsen kimondva a 
kizárólagosság a katholikusokra nézve akárhogy forgat-
juk is ; mert ezen kitétel azok hiányában mutatja, hogy 
nem záratott ki azon határozati javaslatban más vallású 
sem. (Helyeslés balfelől és középen. Halljuk! Halljuk!) 

Én mindamellett nem tartom jónak országos politi-
kai szempontból, ha országos pártok helyett felekezeti 
pártok keletkeznek ;*) de ha a felekezetek alkotmányos 
eszközökkel élve, önvédelmi állapotban felekezeti állás-
pontra helyezkednek, akkor viszont nem tartom helyesnek 
azt sem, hogy az ott hozott határozatok ne teljesen a 
valóságnak megfelelően adassanak vissza, amit azonban én 

Mi is azt mondjuk, hogy kath. párt keletkezése „malum 
necessarium", akkor, ha az állami hatalom nem védi, bántalmazni 
engedi, sőt maga is bántalmazza a kath. vallást, mint most, isteni 
dogmáiban a szerzett jogaiban. Ne tegyék a képviselő urak szük-
ségessé a katb. pártot, akkor, ne féljenek, az nem jön létre. 

A szerte. 
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korántsem tartok szándékosságból eredőnek és ismétlem, 
hogy ez csak ezen januári katholikus nagygyűlés hatá-
rozati javaslatának utólagos és felületes elolvasásából 
származhatott, mert ha figyelmesen elolvassák azon hatá-
rozati javaslatot, meggyőződtek volna róla, hogy abban a 
határozatban nincs kimondva a kizárólagosság a képvise-
lőre nézve ; épp ugy más állásoknak betöltésére nézve 
sem. Csak az van mondva, hogy katholikus egyének hiá-
nyában is olyan egyénre szavazzanak, akik a katholikus 
egyházat meg nem támadják, hanem annak védelmére 
vállalkoznak. (Igaz ! Ugy van ! balfelől és a középen.) 

Es hogyan állunk e kérdéssel a gyakorlatban ? (Hall-
juk ! Halljuk !) legyünk teljesen őszinték. En azt hiszem, 
hogy amig meg nem lesznek szüntetve mindazon okok, 
melyek az egyes felekezeteket egymás ellenében félté-
kenységre indítják és indíthatják, mindaddig meg vannak 
és meg lesznek ezen jelenségek más felekezeteknél is.*) En 
tudok olyan kerületeket, ahol az illető katholikus képvi-
selő egyszer szemben állott egy kormánypártival, két 
választáson egymásután függetlenségi pártival és ismét 
kétszer kormánypártival. A választó közönség nem katho-
likus részének egy része és én hozzáteszem egész tiszte-
lettel és dicsérettel, hogy a kisebb rész volt csak az, 
amely mindenkor az illető katholikus képviselő ellen volt. 
Megkérdezték őket, miért van ez ? Nem vagytok vele 
megelégedve? Nem teszi meg kötelességét? megteszi 
amint Isten megtennie engedi, a házban és a házon kívül 
szivén hordja a választók érdekét, igen de hát mi taga-
dás benne, nem a mi nyájunkbeli. Ilyen eset van akár-
hány, és miután régi közmondás az, hogy exempla trahunt 
és ezt másutt is látjuk, utoljára azt oly roppant sértés-
nek nem lehet venni, hogy ha pl. két egyforma minősí-
tésű jelöltről van szó és ha a kerület nemcsak a politi-
kának világi vonatkozású tekinteteire fektet súlyt, hanem 
a vallás érdekeire is és ezek gondozására is, hogy na-
gyobb garantiát lát abban a jelöltben, aki a kerület vá-
lasztói többségének hitét követi. 

Ezzel csak azt akartam kimutatni, hogy miként áll 
a dolog a gyakorlati életben és hogy a kizárólagosság 
nem volt kimondva a nagygyűlés határozatában, nem volt 
kimondva, hogy senki ne lehessen községi, városi, me-
gyei vagy országgyűlési képviselő, aki nem katholikus, 
hanem csak az mondatott ki, hogy katholikus férfiakra 
szavazzanak és csak akkor, ha ilyenek nincsennek, sza-
vazzanak olyanokra, akik megígérik, hogy a katholikus 
érdekeket támogatni fogják, amit pedig annál könnyeb-
ben megtehetnek, mert a herczegprimás akkori beszédé-
ben kimondotta, hogy a katholikus vallás nem akar ki-
váltságokat, nem akarja előbbi uralkodó jellegét vissza-
szerezni, éppen csak annyi jogot kiván, a mennyit a II. 
Lipót király alatt hozott bölcs **) és méltányos törvények a 
protestánsoknak is adtak. (Élénk helyeslés balfelől.) Ha 
ezen anteczedencziákat tekintetbe vesszük, beláthatjuk, 
hogy olyan borzasztó sérelem a katholikus nagygyűlés 
határozatai által a többi felekezeteken nem ejtetett. (Ugy 

*) A kath. egyház nem felekezet. A szerlc. 
*) A bölcseség igen magasan áll az emberi törvények egész 

tömegei fölött. A szerlc. 

van ! balfelől.) Tehát, tisztelt ház. ugy vagyunk ezekkel 
a kérdésekkel, hogy mig rendezve nem lesznek azok a 
dolgok, amig a felekezeti féltékenység indokául szolgál-
nak, amig rendezve nem lesz a tanulmányi alapjogi ter-
mészete, amig végre nem lesz hajtva az 1848 : XX t.-cz. 
azon rendelete, a mely megszabja, hogy a vallás feleke-
zetek fontos egyházi és iskolai ügyei megfelelő állami 
segélyezésben részesüljenek, mindaddig valljuk be őszin-
tén, hogy peccamur intra muros et extra. (Ugy van ! 
Ugy van ! balfelől.) E tekintetben szolgálhatok egy csat-
tanós példával. (Halljuk ! balfelől és a szélsőbaloldalon ) 
Darányi Ignácz tisztelt képviselőtársam minapi beszédében 
foglalkozott a komáromi református egyházkerületi gyű-
léssel és felolvasta az akkor beterjesztett püspöki jelen-
tésnek több passzusát. A tisztelt képviselőtársam éppen 
olyan hévvel és lelkesedéssel védi a tisztelt kormány 
egyházpolitikai programmját, mint például politikai napi-
sajtónk egyik igen tisztelt közege, a ki nem tudom, 
hányszázadik vezérczikkét irta már meg ezen reformok 
támogatására, hangoztatva az ultramontán feudális kleri-
kális had, undok seregének mielőbb való legyőzésének 
elodázhatatlan szükségét. (Élénk derültség.) Én, tisztelt 
ház, kijelentem azt, hogy nem akarok semmiféle nézetet 
nyilvánítani ezen gyűlésre nézve, bár megvan erre nézve 
a magam pozitív nézete, de erről egy árva szót sem 
szólok; hanem tisztán csak a tisztelt kormány egyház-
politikájáért eléggé melegen lelkesedő lapnak a komáromi 
gyűlésről szóló vezérczikkéből fogok egy-két részt felol-
vasni. (Halljuk! Halljuk!) 

Beöthy Ákos: Melyik lap volt? A Pesti Hírlap ? 
Nagy István: Igen, a Pesti Hirlap. Szól pedig ez a 

tisztelt lap említett vezére ikkében arról, hogy azon a gyű-
lésen határozat hozatott és erre vonatkozólag a követke-
zőket mondja (Olvassa) : „Mit tett Pap Gábor, mikor már 
jelentésével tűzvészt okozott s Tiszát üdvözölve, a magyar 
hazafiasság és fölvilágosodás nagy kincseit 3000 jó magyar 
ur és nem ur fejcsóválásai közt kizárólag a protestánsok-
nak foglalta le ! ? 

Ekkor cselekedte a legrosszabbat. Még egy nagy 
köteg szalmát dobott a tűzre. Azt indítványozta, hogy 
törvény szerint protestáns, de elkeresztelés, tehát a szülők 
akarata szerint is katholikus gyermekek a „hatóság segé-
lyének igénybevételével," tehát kényszer utján szoríttas-
sanak a saját de iure legális hitoktatójuk, tehát a protes-
táns hitoktató hittani leczkéinek meghallgatására. 

A dunántuli református egyházkerület közgyűlésének 
tagjai közül igen sokan — mint ezt egyenesen bevallják, — 
bensőleg elszörnyüködtek erre az indítványra. A policzáj 
vallás gondolata csaknem minden jelenlevő lelkében mint-
egy exorbitáns szörnyűség sejtelme jelent meg és vilá-
gos volt, hogy ez semmi más, mint reformált ultramon-
tánizmus, amely türelmetlenségében túlhajt minden józan 
ultramontánizmuson. 

Fájdalom, ezt az indítványt a kerületi közgyűlés 
„egyhangúlag" elfogadta. Tudjuk, hogy hasonló közgyű-
lésen a belső béke és a vallási egység gondolata dominál 
s értjük, hogy Pap Gábor szuperintendens indítvány-ször-
nyetege ellen a gyűlés belátó liberális férfiai csak azér 
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nem szólaltak fel, mivel a református egyház ezen ünne-
pies közgyűlésén a meghasonlás és belső viszály látszatát 
is kerülték. De azért ezen indítvány mégis el van fogadva 
s be van irva az idők könyvébe, hogy a magyar protes-
tánsok azt most és ezután évről évre keserűen megsiras-
sák, mint emlékét azon időnek, a mikor egy szerencsétlen 
egyházi férfiú a legszebb jubileumok egyikét a türelmet-
lenség fojtó füstfellegébe fullasztotta. 

Ha a magyar katholikus klérusnak valaha volt alkalma 
egy reá nézve biztos diadalt kináló kulturharczot kezdeni, 
ugy ez a pillanat alkalmas volt arra. 

Lehetett volna e valaha kedvezőbb pillanatban ütkö-
zetet kezdeni, s lehetett volna-e, vagy lebet-e majd valaha 
ezután az egyháznak biztosabb diadalt aratni, mint amilyen 
ez lett volna. 

Ilyen helyzetben és ilyen pillanatban jelent meg 
Yaszary Kolos herczegprimás pásztorlevele egyházmegyéje 
papjaihoz. 

Ilyen pillanatban hirdeti Yaszary Kolos forró láng-
gal égő magyar szivével nagy jelszavát: a békét a harcz 
helyett. Es — ami legfőbb — ilyenkor hirdeti ki mély és 
bölcs hazaszeretetével, mely megrázza minden magyar 
ember szivét gyökeréig, hogy a hazát veszélybe dönteni 
nem szabad. 

Milyen szavak ezek, — oh Papp Gábor ! — azok-
hoz képest, amelyeket te mondottál s amelyekért most 
hiveid megsebzett szivvel s a veszteség lesújtó érzetét 
czipelve búslakodnak, módokat keresvén ezen hallatlan 
balfogás kiengesztelésére !" (Derültség balfelől. Felkiál-
tások : Melyik lap volt ?) A Pesti Hirlap. (Derültség bal-
felől.) 

Ismétlem, e tárgyról én magam semmiféle nézetet 
nem nyilvánítok. De azt elhiszem, mit e tisztelt lap mond : 
ha igen sokan nem féltek volna attól, hogy kollizióba jut-
nak a püspök úrral, tiltakoztak volna e határozat ellen. 
Ezt csak annak igazolására hoztam fel, amit előbb mond-
tam, hogy „peccatur et peccabatur intra muros et extra!" 
Ideje, hogy azon akadályok, melyek eddig a felekezeti fél-
tékenységet fölkeltették, mellőztessenek, és akkor szebb 
jövőnek nézünk elébe. (Ugy van ! balfelől.) 

Egy szabadelvüségéről és puritán jelleméről ismert 
és emlékében is mindnyájunk által mélyen tisztelt férfiú, 
midőn 1890-ben a házban a valláspolitikai kérdésekről 
szólt, ezeket mondta: „A vallásosság — mely az erköl-
csiség egyik főtényezője nemcsak az egyénnek, hanem a I 
családnak és társadalomnak is egyik legerősebb támaszát 
képezi — elengedhetetlen feltétele a meggyőződés sza-
badsága." 

En is azt mondom, és minden tagadás ellenére 
fentartom azt az állításomat, hogy miután két egy-
ház híveire nézve e javaslat folytán ki van zárva, 
hogy vallásos meggyőződésüket és hitelveiket a há-
zasságkötés fontos aktusánál szabadon követhessék ; 
miután további alapos meggyőződésem az, hogy a kul-
turális és nemzeti tekintetben oly kiváló s fontos fel-
adatot teljesítő protestáns egyháznak anyagilag majdnem 
a végveszély örvényéig sodortatnak ezen javaslat rendel-
kezései által ; miután továbbá azt hiszem, hogy a nem-

zetiségi izgatások nemcsak, hogy szűnni nem fognak, 
hanem ellenkezőleg, (Igaz ! Ugy van ! a baloldalon.) most 
fognak csak bő tápot és anyagot nyerni : mindezeknél-
fogva én, aki elmondhatom bátran, hogy nem félek a 
reakczió vádjától, mert hiszen azokkal az én igénytelen 
felszólalásaimmal, melyeket 15 év óta ebben a házban 
tettem, mindennek előbb tettem és tehettem szolgálatot 
csak a reakcziónak nem, s erről azt hiszem, minden igaz-
ságszerető ember ki fogja állitani nekem a bizonyítványt 
— de miután azt hiszem, hogy a kormány nem fogja 
elérni a czélt, ámbár jóhiszeműségét sem vonom kétségbe; 
másrészt, mert azt látom, hogy a népben a vallási érzület 
teljes megbolygatására, a teljes vallástalanságra es a tár-
sadalmi dekompoziczióra fog ez a javaslat vezetni, ezért 
én azt részemről el nem fogadom. (Elénk helyeslés a bal-
és szélső baloldalon.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Erdélyből. A Kossuth-lmltuszhos. *) — 
A kinek türelme volt mindazt, a mit a napisajtó 

Kossuth halála alkalmából olvasóinak feltálalt, amaz 
enunciácziókat, amiket Rohonczy Gedeontól elkezdve 
Asbóth Ilona úrhölgyig kis és nagy emberek tettek, végig 
olvasni : minden hosszú gondolkodás nélkül is arra az 
Ítéletre jut, hogy az emberek nem bírnak a dolgok és 
fogalmak teljes ismeretével. Nem a nemzeti gyász szólott 
a hírlapok czikkeiből, nem a keserű fájdalom hangzott 
el a szónokok ajkain, hanem több : egy embernek apotheozisa, 
istenitése. 

Es ez áramlat oly rohamosan haladt, oly ellenáll-
hatatlan erővel emelkedett túlsúlyra, hogy magával raga-
dott mindenkit, liberálist és konzervátivot egyaránt. Még 
arra sem volt időnk, hogy megfontolhassuk, vájjon e tün-
tetés összefér-e az apostoli király iránt való köteles, hó-
doló tisztelettel, vájjon összeegyeztethető-e egyáltalában 
eddig vallott politikai elveinkkel? Részt nem venni a 
tüntetésben azonos volt ,.schwarzgelbí'-nek, reákczionárius-
nak lenni ; ha azonban karunkra gyászszalagot és házunkra 
gyászlobogót tüztünk, minden régi hibánk (már t. i. sze-
rintök) felejtve volt. 

Nehéz volt a helyzetük különösen a kath. lapoknak, 
s még nehezebb a kath. papoknak. Es e helyzet most 
annál kritikusabb volt, hogy mindez a folyó egyházpoli-
tikai viták közben jön, a midőn úgyis „rossz hazafiaknak" 
bizonyultak be. De hála a Gondviselésnek, e napok iz-
galmaiban bölcsen és tapintatosan viselte magát mind-
kettő. 

Annál nagyobb megütközéssel olvassuk a napila-
pokban, hogy Illek Vincze, újpesti plébános, Kossuth 
Lajosért requiemet tartott és a gyászünnepségek tartama 
alatt folyton harangoztatott. Mi nem vagyunk hajlandók 
elhinni ezt, hanem ugy véljük, hogy az i. t. plébános ur 
Kossuth Lajos családjának elhunyt kath. tagjaiért vég-
zett gyászistentiszteletet. Nem kevesebb visszatetszéssel 

*) Mi tulajdonképpen már kimondtuk részünkről az utolsó 
szót ebben az ügyben a gyász alkalmából. De hát a vidéknek is 
van szava, van visszhangja. szerk. 
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olvastuk a „Kath. Egyházi Közlöny" azon czikket, amely-
ben erősen kardoskodik a gyászlobogóknak kitűzése 
mellett, kemény szavakban Ítélvén el azon egyházi inté-
zeteket és házakat, melyek „megtagadták a nemzet, a pol-
gárság e hazafias lelkesedésének e nyilvánítását". — Nem 
ugy áll a dolog. Mert a katholikus egyház a gyászlobogót 
nem hazafias lelkesedésnél, avagy tüntetésnél, hanem 
gyászszertartásoknál, mint azokhoz tartozót használja ; s igy 
a hol gyászszertartást nem tarthat, ott gyászlobogót sem 
használhat. 

Kossuth Lajos nagy volt, epochális alakja volt a 
magyar történelemnek, de azért a magyar nemzetnek se 
„Jézus Krisztusa", se „Megváltója" nem volt; nagy ese-
mények fűződnek a nevéhez, és ezek tették őt nagygyá. 
Elismeréssel hajlottunk meg mindig neve előtt, kegye-
lettel őrizzük emlékét, de az ő tiszteletében csakis egy 
bizonyos pontig mehetünk. És ez a világi politikában : 
1849-ki ápril 14. Ezentúl már őt nem követhetjük A nemzet 
kibékült uralkodójával, lepelt boritott mindkettő a múltra. Ha 
Kossuth követi nemzetét e lépésében, akkor ő most még 
sokkal nagyobb volna. 

Kossuthnak vannak nagy érdemei, de vannak nagy 
hibái is. Egyik nagy hibája minden bizonynyal, hogy 
belevitte nemzetünket a szabadelvüségbe, melynek immár 
a lejtőjén vagyunk. A vallási szabad elvüségben követnünk őt 
nem szabad. Nem mert a liberálizmus bűn (V. ö. a Syllabus 
15., 56., 73., 78. és 80. tételeit). Nem feledhetjük továbbá azt 
sem, hogy Kossuth egyházunk feje és annak intézményei 
» •len mindig engesztelhetetlen gyűlölettel viseltetett. 

—y-

Pécsi egyházmegye. Szilágyi Dezső Baranyában. — 
E czim alatt a „Pécsi Közlöny" szélesebb körben is 

figyelemre méltó vezérczikket közöl, melynek átveszszük 
ide a java részét: 

„Sajnos, úgymond, hogy szük keretünk nem engedi 
méltatnunk beszédje alaki szépségeit s tartalmát ennek 
egészében. Egy-két vezérgondolatát emelhetjük csak ki 
ezen a helyen : de ezt őszintén és tárgyilagossággal cse-
lekeszszük meg. 

Az egyházpolitika a nagy kodifikátornak sokkal 
jobban a szivéhez nőtt, hogysem itt is szóba ne hozta 
volna. Szerinte ebben ben van a szabadság, s ettől a 
szabadság talajából kinőtt protestáns egyház nem tarthat. 
Nyilván a polgári házasságra kell itt leginkább gon-
dolnunk. 

Nos hát, kérjük alássan, olyan evangéliumi szabad-
ság, a melyik megvethetné az isteni tekintélyt s az általa 
rendelt tanitói hivatalt; olyan evangéliumi szabadság, a 
melynek következtében már annyi helyen kül- és belföl-
dön legalább is raczionálizmussá vedlett a protestántiz- i 
mus : ilyen evangéliumi szabadság nem existál ; ez be-
végzett képtelenség. Istennek valamennyien alá vagyunk 
vetve. Ezt elhihetné nekem Szilágyi még akkor is, ha 
nagyobb theologus lenne, mint a mekkora köztudomás 
szerint. 

Hogy pedig milyen veszedelem lesz a protestántiz-
musra a kötelező polgári házasság, azt elméletileg sokkal 

jobban tudja Kovács Albert, a ki az egyházjog tudós 
tanára a budapesti ref. theologiai intézetben, meg az a 
debreczeni zsinat, a melyet csak a Tisza-klikk taktikája 
akadályozhatott meg abban, hogy nem vindikálta magá-
nak, a protestántizmusnak a joghatóságot a házasságban. 
A gyakorlati veszedelmet pedig megtanulhatja a doktri-
nér exprofesszor a gyakorlati élet nagy mestereitől, pl. a 
protestáns Bismarck-, a kath. Andrássy Gyula-, a prot. 
Tisza Kálmántól, a ki 15 év alatt a pénzkonzorcziumok 
nyomásának engedve csak a zsidóházasságig ment a do-
logba; megtanulhatja az élet nagy mestere-, a történe-
lemből és a mitől sem félő, mit sem remélő lelkészkedő 
papságtól, a mely legjobban ismeri a nép jellemét és 
életszükségleteit. 

Hogy a kötelező polgári házasság nem egyeztethető 
össze a lelkiismereti, egyéni és közszabadsággal, ez már 
annyira elcsépelt théma, hogy ebben csak az az egy do-
log lephet meg, miszerint még bámuló hallgatói között 
sem akadt olyan, a ki beszédje ezen részét leabczugolta 
volna. Erre egy szótagot sem vesztegethetünk. 

Egy másik kimagasló részlet nagy beszédjéből, hogy 
kilátásba helyezi az állami erősebb dotácziót a protestán-
tizmus számára. 

Ha a vallás szolgái tesznek szolgálatot az állam 
érdekében, méltó, szükséges, hogy támogatásban is része-
süljenek äz állam részéről. Idáig teljesen egyetértünk. 
Csak az a különös, hogy a kath. alapítványok jellegét 
annyira nem respektálja a miniszteriális osztóigazság, s 
hogy a kath. vagyont annyira kezeiben igyekszik tartani 
az állam, annyira mérték fölött agyon terheli, hogy nem 
igen látszik meg az érzéke a kath. jogok, csak a protes-
táns szükségletek iránt. A másik pedig, hogy az egyház-
politika támogatását ennek veszélytelen volta s az állami 
hathatósabb dotáczió kilátásba való helyezésével hozza 
maga a miniszter a legszorosabb összeköttetésbe. Bocsá-
natot kérek, de ez nekem azokat a bizonyos szavakat 
juttatja eszembe Zách Feliciánból: „Vágd fiam Forgách, 
tied leszen Ghimes és Gács!" 

De végezek. Illő azonban, hogy Harkánynyal kezd-
vén, vele is végezzek. 

Harkány kénes fürdő. Szaga mindenki előtt ismere-
tes. A miniszter beszédéből is kiérzik valami. Mintha rot-
hadna valami Dánia-Hunniában. Nem beszélt az eddig 
megszokott biztosság hangján a polgári kötés jövőjéről. 
— A kén egyik legismertebb vegyülete a könenykéneg. A 
kénes források vizében nagy mennyiségben találtatik. 
Jellemző tulajdonságai közé tartozik az az íz és szag, a 
mely a záptojásra emlékeztet. Mintha záposodni kezdene 
a kötelező polgári házasság Columbustojása. — Egy má-
sik igen fontos vegyülete a kénsav. Rendkívül maró folya-
dék. Vasat, rezet, állati, növényi szervezetet gyorsan 
elpusztít. S mert szine után nehéz felismerni, roppant sok 
veszedelmet okozott már. Az én ultramontán sötét fejem-
mel a polgári házasság szimbólumát látom ebben is. 
Tetszetős, veszedelmes ; nyomában a polgári keresztelés, 
a klérustól való teljes elszakadás, a vallástalanság, s 
ebben a társadalom, az állam szervezetének elpusztulása. 

A kén különféle gyujtószereknek, kénes gyufáknak, 
kénkanóczoknak, puskapornak előállítására használtatik. 
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Azt gondolom, hogy a hazafias, körültekintő elméket 
ilyen érvekkel nem lehet felvilágosítani; ilyen módon az 
ügy iránt való lelkesedést nem lehet felgyújtani. 

Harkány már sok beteget lábra állított ! A miniszter 
beszédje azonban a szakértő diagnózis által halálos beteg-
nek nyilvánított kötelező polgári házasságot nem tudta 
rehabilitálni. Dr Bartinay." 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
- f A Szent-István-Társulat ápril 12-ikére hirdetett 

közgyűlése közbejött akadályok miatt további intézkedésig 
elhal asztatott. 

Budapest, 1894. ápr. 8. 
A Szent-István-Társulat elnöksége : 

Kisfaludy Á. Béla, 
alelnök. 

IRODALOM. 
= Liliomfüzér emlékül az első sz. áldozásra. 

Egybefüzte P. Soós István kárm. r. áldozópap. 
Három éve, hogy e kis könyvecske a könyvpiaczon 

először megjelent, s hogy czéljának jól megfelel, sőt iro-
dalmunkban hézagot pótol, annak legvilágosabb bizonyí-
téka, hogy már eddig három kiadásban tizenegy ezer 
példányban fogyott el. — A gyermekek szivéhez szóló, 
megnyerő modorban irva, vagy 20 elbeszélést ad több-
nyire oly szent gyermekek életéből, kik az oltári szentség 
iránt különös tisztelettel viseltettek. Az első áldozók szá-
mára külön áldozási imákat is tartalmaz és egy alkalmi 
költeménynyel zárul. Terjedelme 96 oldal. Ara igen csi-
nos kék vagy piros vászonkötésben 25 kr, vagy 2 péld. 
1. int. Diszkötésben 35 kr, vagy 3 péld. 2 int. Kapható 
szerzőnél a kármelita zárdában, Győrött. 

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

terjesztésére Hedry Bódog sirokai plébánosnak a szent 
Ábrahámról nevezett ebronvölgyi czimzetes apátságot ado-
mányozom. 

Kelt Kap-Martinban, 1894. évi márczius hó 13-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Furcsa világot élünk, A legképtelenebb dol-

gokat kész igazság gyanánt fogad s ad tovább az Ítéle-
tében megtévesztett nagy közönség. Vannak protestáns 
„püspökeink", van „Kossutb-requiem", van zsidó „oltár" 
— áldozat nélkül, vannak hittagadó „jó katholikusok", 
van Polonyi-féle katholikus hithűségünk az egyház hit-
elveinek megrugdalásával s lesz, ha Polonyi gondolatai 
szerint alakulnak a viszonyok, lesz „katholikus autonó-
miánk" katholikus szellem nélkül. Ennek a „kath. auto-

nómiának" szervezésében a Hermann Ottók fognak 
Polonyinak segédkezni. Egy napra, ugy hiszem, elég eny-
nyi képtelenség. 

— Vaszary Kolos bibornok hgprimás tegnapelőtt a 
székes fővárosba érkezett s május végéig szándékozik itt 
maradni. 

— A kassai dóm építésére Schuster Konstantin váczi 
püspök ur 15,000 frtot adományozott. 

— Samassa József egri érsek ur felkérésére a kép-
zőművészeti tanács pályázatot hirdetett a recski (heves-
megyei) templom számára készítendő „szent István király® 
képre. Ápril l-ig 19 terv érkezett be. A tanács f. hó 
8 án döntött. Hat szavazatot kapott Újvári Ignácz váz-
lata, négyet Dudits Andoré. Samassa érsek mind a két 
vázlatot megvette. Mindegyik festő 3—3000 frtot kapott 
munkájaért. 

— A budapesti kath. körnek f. hó 12-ikére hirdetett 
ötödik rendes közgyűlését közbejött akadályok miatt el 
kellett halasztani. 

— Istenfélő Nyitra. Az idén igen korán volt a hús-
vét ; a keresztjáró napok is korábban köszöntöttek be, 
mint máskor. Nyitrán még sokkal korábban, mintsem a 
kalendáriumban vannak. A katholikusok keresztjáró nap-
jain a piaristák, a testvérek és a ferencziek templomai 
képezik a stácziókat. A politika keresztjáró napjain az 
első 8tácziót a pár-utczai zsinagóga, másodikát a piarista 
templom s a harmadikat a szinház-Kossuth-tér képezi. A 
megyeház, melynek urai a keresztjáró napokon carréban 
foglalnak állást a megyeház-téren, most felvonultak a 
zsinagógába, a piaristák templomába, és ma vasárnap a 
szimmetria kedvéért bizonyára a szinház-Kossuth-térre is 
a protestáns isteni tiszteletre. Igen épülünk az isteni tisz-
telet ily gyakori látogatásán. Bárcsak minél gyakrabban 
volna alkalmunk látni ez urakat testületileg az istenitisz-
teleten, mert különben ha Izsaiás próféta élne, most 
imigyen variálná szavait: „Nem jó az, ha istenitisztelet-
ből csinálnak politikát és politikából istenitiszteletet". 
(V. 20.) (Ny. Sz.) — Másutt is, sajnos, megtörtént ez a 
„qui pro quo". A hazából Isten, Kossuthból Krisztus lett 
s a politika foglalta el a vallás helyét. Pedig hát „suum 
cuique" lehet csak à helyes eljárás ! 

— Pcipai kitüntetés. Ő szentsége XIII. Leo pápa 
gróf Esterházy Dánielt a titkos kamarási méltósággal 
tüntette ki. 

— A lourdesi lelkizarándoklati emlékképek, füzetek 
és olajnyomatok szétküldése most foly. Akik még meg 
nem kapták, legyenek egy pár napig még türelemmel ; e 
hó 15-ig, remélem, minden gyűjtő meg fogja kapni. Bu-
dapest, 1894. ápril 6-án. Dr Való Simon. 

— Általános figyelemre méltó az, a mit dr Czirbusz 
Géza a „Közművelődésiben „oltárképeinkről" — mond. 
Oltárképeink, eredetöket véve, három csoportba oszt-
hatók : a) múlt századbeli barokk-képek, b) dilettáns 
festők sablonos képei, c) gyárilag készült közömbös kép-
tömegek. Ezek nem méltók, hogy templomainkban helyet 
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foglaljanak. Jelesebb festőink képeinek pedig (Munkácsy, 
Roskovics) az a hibájok, bogy realisztikusak, fensőbb val-
lási ihlet s bensőbb vallási érzés nélkül. „Ezek után, 
igy végzi czikkiró a felszólalást, czélszerünek látszik a 
vallásos, egyházias stvlü és felfogású festmények érdeké-
ben, ha a mi magyar czégeink (Gavora, Oberbauer) a 
spanyol, olasz és düsseldorfi német iskola szent képeit 
sokszorosítanák ; ha két oltáregyesületünk, a budapesti 
és az erdélyi, melynek elnöknője a fennkölt érzésű Szent-
kereszty báróné ő méltósága, oda hatnának, hogy megbí-
zottjaikat utasítanák a spanyol, olasz egyházias irányban 
dolgozó festők képeinek lemásoltatására ; ilyképpen fölös-
legessé válnék az északnémetországi protestáns, reális 
irányú vállalat és a tiroli czég konkurrencziája, és kath. 
templomaink igazán gyönyörű kivitelű, vallásosságtól 
á fbatott képeket nyernének oltárainkon." 

— Tanulmányutat fog ápril végén a kalocsai tanitó-
képzőintézet 35 növendéke (3., 4. osztálybeliek) és né-
hány tanára tenni Budapestre és Fiúméba. Nyolcz napig 
lesznek oda. Tekintettel arra, hogy a növendékek túl-
nyomóan szegény sorsuak, kik az utazás költségeit maguk 
erejéből födözni képtelenek, a tanári kar kérésére nmélt. 
és ft. Császka György érsek ur ő kegyelmessége a saját-
jából kétszáz frtot, azonfölül a Havnald-alapból 230 frtot 
méltóztatott kegyelmesen kiutalványozni. A tanulságos 
útra ápril 27-én esti hajóval indulnak Budapestre, hol 
két napot töltenek. 30-án Fiúméba, május 3-án vissza 
Budapestre indulnak. Május 4-én este, esetleg 5-én haj-
nalban érkeznek Kalocsára. 

— Ki volt a „Memorare o piissima11 kezdetű ima 
szerzője. Erre vonatkozólag a „Havi Közlöny "-ben a kö-
vetkező alapos észrevétel jelent meg: „A „Havi Köz-
löny" február havi füzetének 183. lapján 9. szám és „A 
Memorare szerzője" czim alatt egy kis notitia jelent meg, 
mely azt a gyanút kelti bennem, hogy Hefele Lexiconá-
nak idézett czikke ismét oly példája a német- alaposság-
nak, mely sokkal inkább tanúskodik a turkálási viszke-
tegről, mint szerencséről a kutatásban. — Ha az 1588-ban 
született Claude Bernát a Memorare szerzője, hogyan 
imádkozhatta azt 1583-ban Salesi Ferencz ? Imádkozta 
pedig 16 éves korában (1567-ben született), midőn prae-
destinatiója iránt felmerülő kinzó kételyek gyötörték. A 
tényt Camus emliti. Az a Camus János Péter belleyi 
püspök, a ki Sal. szt. Ferencz életét irta meg, a kinek mind 
tudományos reputatiója, mind viszonya a szenthez isme-
retes. Olvasható az adat munkájának azon anekdotikus 
epitoméjában, melynek „Esprit de Saint François de 
Sales" a neve, még pedig a IV. Könyv 27. §-ában. Ezzel 
természetesen nincs eldöntve a kérdés, ki az auctor ? A 
bizonyíték negatív értékű. De hozzászólnak talán mások 
is a dologhoz, és kiküszöbölnek egy hamis adatot a 
Kirchenlexiconból. Vácz, 1894. márczius 4-én. Rózsahegyi 
Gyula, spirituális". 

— Arisztokrata munkásnők. Néhány párisi arisz-
tokrata hölgynek pompás ötlete támadt a franczia főváros 

szegényeinek hathatós segélyezésére nézve. Ugyanis 
összejöveteleket rendeznek s ez alkalommal a szegények 
számára dolgoznak. Azonban nem készitenek ruhákat s 
egyéb ily alkalommal késziteni szokott tárgyakat, hanem 
a legfinomabb s legpompásabb hímzéseket, a melyekért 
egy gyáros óriási összegeket fizet nekik. A befolyó pénzt 
a szegényeknek juttatják, kik ily módon valóban nagy-
szerű segélyben részesülnek. Az élelmes gyáros kirakatába 
teszi a pompás hímzéseket, melyekre rendszerint az arisz-
tokrata munkásnő neve is rá van írva s ezzel hatalmas 
reklámot csinál boltjának, mely mindig tele van vevők-
kel. Ezt nálunk is meg lehetne honosítani. (Szent Gellért.) 

— Osztrák szomszédaink nagyra vannak velünk 
szemben az ő, nem tudom miféle „fensőbb" lényiségükkel 
és „magasabb" katholikusságukkal. Bezzeg megmutatták 
nemrég, hogy mit tud a hires katholikus Ausztria pro-
dukálni. Ismeretes dolog Skacel katonai lelkész fellépése 
az Ausztriában legfőbb védelemben részesülő katonai 
párbajügy ellen. Hajthatatlanul követte az erkölcsi tör-
vény irányítását s az egyház rendeleteit. Ehhez lélek és 
bátorság kellett a beamter-állam területén. A hadsereg 
lelkes és kitűnő theologus hírében álló püspöke, dr 
Belopotoczky Kálmán, méltányolni tudta alárendelt papjá-
nak lelkiismeretes és bátor eljárását s levelet irt hozzá, 
a melyben^ magatartásaért megdicsérte. Nem is kellett 
egyéb. A félhivatalos „Fremdenblatt"-ban kimerték tenni 
azt, hogy ebben a vallási, lelkiismeretbeli ügyben a reichs-
kriegsminister „nyilatkozatra* szólította fel a püspököt. 
Püspök, vallási ügyben felelni köteles, alárendeltje a had-
ügyminiszternek ! A katonai hatalomnak minden mértéket 
tulhágó ilyetén fsupereffoetatiója nagy bajokat rejt mé-
hében ! 

f Mély részvéttel vettük és közöljük a következő 
gyászos jelentést : Alulírottak mély fájdalommal tudatják 
Papfalvai Gyula, gör. kath. áldozár és főgymn. hittan és 
román-nyelv tanárnak a torrón szeretett és feledhetlen 
testvér-, nagybátya- és sógornak példás megadással viselt 
súlyos betegség és a szentségek ájtatos felvétele után f. 
hó 6-án d. u. 5y2 órakor, élete 48-ik, áldozársága 25-ik 
és tanárságának 20-ik évében történt csendes elhunytát. 
A megboldogultnak földi maradványai f. évi április hó 
8-án d. u. 3Y2 órakor fognak a várad-olaszii sírkertben 
örök nyugalomra tétetni. Nagyvárad 1894. ápril 7. Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! Ilona férj. Benedek, 
Mária férj. Fritea, Anna férj. Potorán, Antal, mint test-
vérek. Ozv. Papp Ilona, mint nagynéne. Bulcu Kornél, 
Bulcu Ilona özv. Ditz V.-né, Bulcu Tivadar, mint uno-
kák. Papp Anna férj. Bozintán, Papp György mint unoka-
testvérek. 

Szerkesztőségi telefon. 

Valahol. Car . . . . A dolog elkésett. Mit gondol, mit gon-
dolnának a Józsefek, ha őket áprilisban gratulálnók meg '? 

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

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

Szerződés-e, vagy mi? 
(Folytatás.) 

Még nem volt elég. A legnagyobb figye-
lemmel á to lvas tam a római ka tek izmusnak a 
házasságra vonatkozó összes t an i tmányá t . (Cate-
chismus ex decreto SS. Concilii Tr ident in i ad 
parochos.) E vi lág-katekizmusnak a házasságról 
szóló és huszonhárom lapra te r jedő VIII. fejeze-
tében sem „szerződés, contractus" , sem „szerződő 
felek, cont rahentes" kifejezést, vagy a r ra való 
legtávolabbi czélzást nem olvas tam, nem ta -
láltam. 

Az emi i te t t fejezet megemli tvén azt, hogy 
a házasság nagy és isteni jó adományokkal van 
fölékesitve elannyira, hogy az a kath. anyaszent-
egyház egyéb szentségei közöt t m in t igazi és 
valóságos szentség foglal helyet, és figyelmez-
tetvén ama nagy és sokféle haszonra, mely a 
házasság szentségéből a keresztény társadalomra 
kiárad, ha a hivek a házasságnak szentséges 
vol tá t i smernék és azt szeplőtelenül meg ta r t a -
nák ; ellenben annak nem-ismeréséből vagy el-
hanyagolásából számtalan és nagy bajok és 
veszélyek há ramlanak az egyházra. És hogy en-
nélfogva mennyire szükséges, hogy a házasságnak 
természete és hatása megmagyaráztassék, nehogy 
a hivők, miután a hibák és bűnök olykor a 
becsületesség szinében tűnnek fel, — valamely 
hamis f a j t á jú házasság ál ta l megcsalatva, undok, 
bűnös fa j ta lansággal fertőztessék meg leiköket, 
Azért szükségesnek talál ja e fejezet, legelsőben 
s a hazasság jelentményével megismerkedni. 

Lássuk tehát , vájjon „szerződésnek" mondja-e 
a vi lágkatekizmus a házasságot? Legkevésbé! 
„Quapropter sancta i l la . copula Matrimonii , Con-
jugii , seu Nup t i a rum nominibus expr imi tur , — 
mondja az idézet t katekizmus, — Matrimonium 
ab eo dicitur, quod foemina idcirco maxime nu-
bere debet , u t ma te r fiat; vei, quia prolem 
concipere, parere, educare, matr i s mnnus e s t " . — 
E szempontból v é g j ü k már most a házassá-
got emberi szerződésnek: nem oda megyen-e 
ez is ki, min t midőn a földbirtokos bérlőjével 
avégre szerződik, hogy neki egyebeken kivül 
évente bizonyos számú csirkét, malaczot, bor ju t 
neveljen és adjon át . Nem gálád lealacsonyi-
tása-e ez a szent házasságnak? „Cum puer adhuc 
infans constat , — foly ta t ja a katekizmus — 
magis ma te rno indiget solatio, quam paterno, 
ma t r ique an te pa r tum onerosus, dolorosus in 
par tu , post pa r tum laboriosus fu i t (infans) : légi-
t i m a conjunctio mar is et foeminae magis matri-
monium, quam Pat r imonium nuncupatur" , IX. 
Gergely pápa szavai. „ Conjugium quoque — szól 
folyta tólag a vi lágkatekizmus — a conjungendo 
appel la tur , quod légi t ima mulier cum viro quasi 
uno jugo ads t r ingatur . Prae te rea Nuptiae, quia, 
u t inqui t S. Ambr., pudoris gra t ia puellae se 
obnuberent ." Ez az ősrégi szokásra vonatkozik, 
melynélfogva a menyasszony, midőn hi tes tarsa-
nak á tada to t t , fátyollal t a k a r t a be a fejét, mint -
egy felhőbe burkol tan , (nubes) szégyenből az 
Éva ál tal e lkövete t t bűn miat t , midőn fér jé t , a 
kigyótól elcsábít tatván, megcsalta, továbbá a 
szemérem, az alárendeltség, az alázatosság es 
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engedelmesség érzetéből. ,Consortium'-nak is szo-
ko t t a házasság néhn t t mondatni , amennyiben 
fér jnek és nőnek közös a sorsuk, férj és nő egy-
tá rsak . 

Im ez a házasság természete . Abban ugyan 
semmi szerződésszerű nincs, miként a szerződést 
az életben ér teni szoktuk. A róma i katekizmus 
sok mindennek mondja a házasságot, majd egyik, 
majd másik oldalát t ek in tve a házasságnak: 
csak szerződésnek nem mondja. 

De lássuk a római ka tek izmus szerint i defi-
niczióját a házasságnak. A római ka tek izmus a 
házasságot ekképp határozza meg, communi 
theologorum sentent ia : „Matr imonium est viri 
e t mulieris maritalis conjunctio in ter légi t imas 
personas, individuam vitae consvetudinem reti-
nens." Meg is magyarázza és megokol ja a római 
katekizmus e meghatározásnak minden egyes 
szavát és kifejezését és azt mondja , hogy a 
belső beegyezés (consensus in ter ior ) e beegye-
zésnek külsőleg élő szóval való kifejezése (pactio 
ex terna verbis expressa), a lekötelezés (obliga-
tio), és a kötelék, a mennyiben a külső (vincu-
lum, quod ex ea pact ione efficitur), mely ama 
beegyezésnek az eredménye, és a házasuló felek-
nek egybeadása, mely a házasság befejezője,, 
(conjugum copulatio, qua ma t r imon ium consum-
matur ) ; mindez elősorol taknak egyike sem teszi 
és nem eszközli^ a római katekizmus szerint, a 
házasság lényegét és érvényét ; csakis azon egy-
bekötés és kapocs, (obligatio et nexus) melyet 
az „egybekötöt tség" (conjunctio) szó kifejez. 
Hozzá ada t i k : „mar i ta l i s" , vagyis házassági 
egybeadás, tudniillik, megér tésére annak, hogy 
másnemű megegyezések, melyekkel fé r j és fele-
ség magoka t egymásnak lekötelezik, hogy t. i. 
egymásnak segitsógére lesznek, vagy hogy egy-
másnak bizonyos értékösszeget á tadni ta r toznak , 
vagy bármi egyebet tel jesí teni fognak, — ez 
mind egyáta l jában nem tar tozik lényegesen a 
házasság ügyéhez, — mondja a római katekiz-
mus. Ami t pedig a római ka tek izmus a házas-
ság definicziójának a végén mond, t . i. „indivi-
duam vitae consvetudinem re t inens" , ez a 
házassági köteléknek, mely a házasokat egybe-
kötve t a r t j a , fe lbontha ta t lanságát jelzi. 

De még a kölcsönös beegyezésében (consen-
sus) sem fekszik a házasság lényege és t e rmé-
szete, mondja ugyancsak a római katekizmus, 
mivelhogy szerinte a beegyezés, consensus, csu-

pán létrehozó oka (causa effectrix) a házasság-
nak. Természete, lényege a házasságnak, a róm. 
ka tek izmus szerint, a belső egybekötöttségben, 
vagy röviden szólva, a kötelékben rejlik. 

Ennélfogva a házasság maga, annak lénye-
gét, természeté t tekintve, nem lehet emberi szer-
ződés tárgya. Mik tá rgyai az emberi szerződésnek 
a házasság körül? A hozomány, pénz, vagyon. 
Ámde a hozomány, pénz, vagyon nem lehet 
lényeges tárgya, alapja a házasságnak; mer t 
különben vagyontalan, szegény ember, akinek 
hozománya nincs, nem léphetne házasságra. Nem 
lehet alapja a házasságnak a tes t i szépség és 
kellem. Igy a r ú t nő sohasem mehetne férjhez, 
sem a r ú t férfi nem nősülhetne meg, Még a 
gyermeknemzés sem okvetet lenül lényeges tár-
gya és alapja*) a házasságnak. Mennyi magta lan 
házasság van a világon ! ? 

Az emberi szerződésnek, a t á rgyán kivül, 
föltételei, (conditiones) és kikötései vannak. I t t 
alkudni is lehet. A házasság-kötésnél ellenben 
se föl té te leknek, se a lkunak nincsen helye. A 
föl tételes házasság semmis. Csakis a személy 
egyediségében való csalódás vétet ik figyelembe. 

Mi t ehá t a házasságnak egyedüli lényeges 
t á rgya és a lapja? A szeretet , az a „tűrő, az a 
kegyes, nem ir igykedő, rosszat nem cselekvő, 
fel nem fuvalkodó, nem nagyravágyó, nem önző, 

i ha ragra nem gerjedő, rosszat nem gondoló, nem 
gyanakodó, a hamisságon nem, de csak az igaz-
ságon örvendő, minden t elviselő, mindent elhivő, 
ós remélő és elszenvedő szeretet, az a szeretet, 
mely soha sem szűnik meg" (Pál I. kor. 13. 
4—8 ) Az a szeretet a lapja a házasságnak, me-
lyet sz. Pál jelzett , midőn mondá : „Férfiak sze-
ressétek feleségteket ;" s a melyet az apostol 
azonosí to t t azon szeretettel , amelylyel Krisztus 
szeret te és szereti a maga anyaszentegyházát. 
(Efez. 5, 25.) Már pedig ez a szeretet alku, szer-
ződés tá rgya nem lehet. Es ez a szeretet levén 
alapja a házasságnak, a házasság sem lehet 
szerződés. Ha pedig valaki azt, a házasságot t. i. 
szerződéssé törpi tené és alacsonyítaná le, az ezzel 
már magát a házasságot, annak természeté t és 
lényegét semmisí tené meg. 

(Vége köv.) 

*) Ez a főczélja. A szerk. 
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Bartók Lajos beszéde 
a képviselőház márcz. 6-iki üléséhen. *) 

Tisztelt képviselőház ! 
Nemcsak magam, aki nem vagyok a parlamentnek 

oly régi tagja, de azt hiszem, hogy a magyar törvény-
hozási testületnek legérdemesebb veteránjai is talán soha 
komolyabb megfontolással nem vetették mérlegbe szavu-
kat, mint a jelen alkalommal, midőn egy oly törvény-
javaslat megalkotásáról van szó, mely hivatva van az 
egész nemzettestnek úgyszólván ideghálózatát újra szer-
vezni, sőt átalakitani. (Igaz ! Ugy van ! balfelől.) Megen-
gedem, hogy voltak a képviselőház előtt jelentékenyebb 
reformjavaslatok is, de egy sem volt, tisztelt ház, olyan, 
amelynek procedúrája a ház előtt olyan különös tünete-
ket mutatott volna fel. (Igaz ! Ugy van ! balfelől.) Egy 
törvényjavaslatról van szó, melyet a kormány és a több-
ség évtizedeken át minden ellenzéki előterjesztés daczára 
a leghevesebb, a leghidegebb gúnynyal repudiált és most 
egyszerre mintegy meglepetésre számított inscenirozással 
a ház elé terjesztett. (Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) 

Ivánka Oszkár : Nincsen itt miniszter ! (Felkiáltások 
a szélsőbalon : Minisztert kérünk !) 

Meszleny Lajos : Jobb ha nincsen ! (Derültség bal-
felől. Wekerle Sándor miniszterelnök belép a terembe. 
Elénk éljenzés jobbfelől.) 

Az elnök: (Csenget.) Méltóztassanak csendben lenni! 
(Halljuk! Halljük !) 

Bartók Lajos : Ismétlen, amit mondottam : ezen tör-
vényjavaslat évtizedeken keresztül a túloldalról perhorres-
káltatott, s most egyszerre rohamos sebességgel elénk 
terjesztetett, mint egy a nemzetre nézve elodázhatatlan, 
elkerülhetetlenül szükséges követelmény, (Igaz ! Ugy van ! 
a baloldalon és a középen.) 

Es ezt azzal motiválták, hogy itt Magyarország 
liberálizmusáról van szó. En azt hiszem, tisztelt képvise-
lőház, hogy e végzetes hamarság és e meglepetés nem 
az országnak szükségletére vall, hanem arra, hogy igenis 
a kormánynak volt égető szüksége a javaslatok beter-
jesztésére. (Élénk helyeslés. (Ugy van! Ugy van! a bal-
oldalon.) 

Tisztelt képviselőház ! Nem szabad a liberalizmust2) 
taktika játékává tenni, mert ezáltal egyszerre dezavuáljuk 
becsét a nemzet előtt, szétszaggatjuk annak nimbusát. És 
méltán mondhatjuk azt, hogy az intrigának szülötte a 
javaslat, melyről Kossuth Lajos is azt mondotta, hogy az 
nem a legtisztább vizben van megkeresztelve. (Élénk he-
lyeslés és derültség a baloldalon.) Igy e reformjavaslat 
nem üdvös, önczélu intézkedés, hanem igenis szolgálni 
akar a kormány régi végzetes mulasztásainak elpalásto-
lására, (Élénk helyeslés. Ugy van ! a baloldalon.) Hogy 
kibontakozhasson azon zavarából, melybe az által került, 

') A polgári házasságról a képviselőházban lefolyt vitánál 
messzevágóbb s tanulságosabb vita régóta nem volt az országházban. 
Azért mi, bár a szavazás a képviselőházban már megtörtént, tör-
ténetírói hűséggel folytatjuk a sok tekintetben nevezetes beszédek 
kiválóbbjainak közlését. A szerk. 

2) Szónok hol jó, hol rossz értelemben használja e szót. 
A szerk. 

mert a nemzet látja, hogy mulasztásai oly nagyok a ma-
gyar szabadság követelményei s a magyar nemzeti refor-
mok terén, (Igaz! Ugy van! a baloldalon.) hogy azokat 
szükséges most még odább tenni, elodázni a nemzet sze-
mei elől. Es teszi ezt azért, mert eddig a kormány a 
legőszintébb nemzeti aspirácziókat folytonosan mellőzés-
sel, sőt gúnynyal illette, a nemzeti fejlődésre, kulturális 
haladásra békót kötött, különösen mindannyiszor, ha egy 
idegen államnak, mondjuk : az osztrák sovinizmusnak ér-
dekei követelték. (Zajos helyeslés a baloldalon. Halljuk ! 
Halljuk !) 

Elmondhatjuk, tisztelt ház, hogy a jelen törvény-
javaslat a kormány zavarának, pillanatnyiból akuttá lett 
zavarának elleplezését czélozza. Azok azonban, akik a 
kötelező polgári házasságért rajonganak, aggódni kényte-
lenek magának e javaslatnak sikere felől is, mert kény-
telenek bevallani, hogy e javaslat mostani állapotában, a 
kormány jelen előterjesztésében nemhogy javítaná a há-
zasság körüli zavarokat, a házassági jog rendetlensége 
folytán felmerülő társadalmi bajokat, hanem ellenkezőleg, 
azokat még a jogi téren növelni, megsokszorozni fogja. 
(Zajos helyeslés balfelől.) Mert például arra nézve a kor-
mány távirati gyorsasággal intézett kérdéseket a főispá-
nokhoz az utolsó pillanatokban, hogy a születési és 
halálozási anyakönyvek vezetéséről miként vélik, hogy 
majd gondoskodni lehet. De arra nézve még csak ily rapid 
intézkedés sem történt, hogy a főispánok bölcsességét az 
iránt megkérdezzék, hogy miképp fognak gondoskodni az 
esketőkről. Hiszen ez lényeges kérdés ; végre is kell talán 
lennie valakinek, aki majd az esketéseket végzi. Már pre-
liminálták, ugy per tangentem, az adminisztrácziónak bizo-
nyos tényezőit, de hát kik fogják teljesiteni az esketést 
magát ? 

Ily körülmények közt bizalmat szavazni egy kor-
mánynak, a kormány által benyújtott törvényjavaslatnak, 
csakúgy vaktában, ezt nem nevezhetjük, tisztelt ház, az 
úgynevezett bizalmi kérdésnek, bizalmi szavazatnak ; ez 
nevezhető bizalomszavazásnak a levegőbe, az abdikáczió-
nak, a legfontosabb törvényhozói tisztről és felelősség-
ről. (Zajos helyeslés és tetszés a baloldalon. Halljuk ! 
Halljuk !) 

Tisztelt képviselőház! Ennek a törvényjavaslatnak 
alfája, ugy látszik, a liberálizmus, ómegája pedig a biza-
lom a kormány ősi erényében. (Derültség a baloldalon.) 
Én az alfánál kezdem és azt kérdem: mi a liberálizmus ? 
(Halljuk! Halljuk!) És mi a szűkebb értelemben vett, 
hogy ugy nevezzem, a magyar kormány liberálizmusa ? 
mi a magyar szabadelvüség és minő ágyból született? 
vájjon azt is nem hasonló tisztátalan vizben fürösztötték-e 
meg először, mint annak unokáját, az előttünk fekvő pol-
gári házassági törvényjavaslatot? (Derültség és tetszés a 
baloldalon.) 

Hol kezdődik, tisztelt ház, Magyarországon ez a szó 
liberálizmus ? Kezdődik — ne szégyeljék, én nem szégyel-
hetem, mert engem nem illet — a tisztelt túloldalon 
Tisza Kálmán néhai miniszterelnök ur szellemében, annak 
a Tisza Kálmánnak, aki évtizedekkel ezelőtt Kossuth-
proczessziókat vezetett a Dunaparton azért, hogy azt ő 
felsége a király láthassa a vár ablakaiból, aztán a pro-

30* 
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czessziót mint miniszterelnök Rómának irányozta, (Élénk 
derültség balfelől.) onnan is szerencsésen haza zarándo-
kolván, most egy szabadelvű körmenetet rendezett azon 
az A ndrássy-uton, melynek a végén annak az Andrássy 
Gyulának fog állni a szobra, aki ugy nyilatkozott, — 
mint itt gróf Apponyi Albert előadásából mindnyájan 
hatottuk, hogy ő nem szereti, nem tartja politikusnak az 
egyház és állam közti konfliktust, mert azok egymásra 
vannak utalva és éppen azért ő a polgári házasságnak 
ily vehemens sürgetését nem is véli időszerűnek. (Helyes-
lés balfelől. Zaj.) Nem akarom gróf Andrássy Gyulát 
jobban kompromittálni a mai kormánypárt szabadelvüsége 
előtt, azért adtam csak ilyen halvány színezéssel. (Élénk 
derültség balról.) 

Tisza Kálmán nevezte el pártját szabadelvűnek. (Egy 
hang jobbfelől: Helyesen!) Igen, helyesen, osztozom a 
tisztelt képviselő ur nézetében, mert a szabadelvüség alá 
minden elv gyönyörűen elfér. 

Molnár Béla : LTgy, mint a nemzeti név alá ! 
Bartók Lajos: Elfér alatta minden hazaellenes, min-

den reakczionárius intézkedés, minden törekvésük, amely 
a demokráczia szelleme ellen volt irányozva, minden po-
litikájuk a magyar nemzeti törekvések valósitása ellen; 
(Ugy van! Ugy van! balfelől.) legfontosabb szempontjuk 
pedig az volt, hogy ez a „szabadelvű" elnevezés a kor-
mányra nézve a bőség szaruját képezze, melyből folyto-
nosan reorganizálni tudja hatalmát, de amely a nemzetre 
nézve egy Pandora szelenczéjévé vált, mely a társadalmi 
zilált meghasonlást egészen a felekezetek közti villongá-
sokig viszi. (Ugy van! Ugy van! Tetszés balfelől.) 

Milyen liberalizmus volt ez, tisztelt kormánypárt? 
Nem kreáltak önök grófokat, bárókat? És milyen grófo-
kat! A legdemokratább miniszterelnöknek legközelebbi ro-
konát tették meg, akiről még az sem remélhető, hogy 
majd egy régi arisztokrácziának lesz őse. (Derültség bal-
felől.) De megtették, adtak kutyabőröket, e leghűbb állat-
nak a borét osztogatták és bizony nem a hazának tett 
hű szolgálatok elismerése, hanem kortes szolgálatok jutal-
mazására. (Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) A rendjeleket 
szórták, a főrendiházat megszabályozták azért, hogy a 
kormánynak még hivebb szolgája legyen, mikor pedig ez 
nem volt az, a demokratikus intézkedésekhez appelláltak 
és a két kamarásrendszert össze akarták törni, s most 
ugyanezt fölvetették. De mi ez aztán a felsőbb korrup-
czióhoz képest, amely a közéletnek minden egyes ténye-
zőjét elő tudta venni? Elkezdve a kortes püspökökön, át 
a kortes főispánokon, akik a kormány hatalmában keres-
ték a haza üdvét ; végig mentek a magyar közélet min-
denféle osztályain : képviselőkön, ügyvédeken és igy 
tovább, hogy mindannyinak személyes kegyét megnyerje 
és lekösse a kormány egyénenként anyagi jutalmakkal, 
soha sem a közjót tartva szem előtt. 

Nem akarom e dolgokat taglalni, de igy oly visszás, 
diszharmonikus, oly korrumpált társadalom jött létre, 
melynek szellemét, utolsó jellemvonását csak e szóval 
lehet megadni : liberalizmus, az önök értelmében a mit én 
utilitárismusnak nevezek. (Helyeslés és tetszés balfelől.) 

Igy volt ez a Tisza-regime alatt a liberálizmus böl-

csőjétől, Tisza Kálmán korszakától máig, midőn az volt a 
végczél, hogy az általános választásokat dominálhassák 
az adminisztráczió korrupcziója által. (Élénk tetszés a 
szélsőbal egyes helyein és a baloldalon.) A korrupcziónak 
volt eszközül adva aztán a nemzetiségi kérdés, midőn ugy 
szólván felhivattak a nemzetiségek a választások előtt, 
hogy lépjenek elő követeléseikkel, csak válaszszák meg a 
kormány jelöltjeit. (Igaz ! Ugy van ! a bal- és a szélső-
baloldalon.) És Tisza Kálmán nem csupán politikai, hanem 
társadalmi téren is vitt véghez rombolásokat ; avagy nem 
sinylette-e ezt meg maga a protestántizmus? (Igaz! Ugy 
van ! a bal- és szélsőbalon.) melyeknek minden katholikus 
ember, ha az politikus, el kell, hogy ismerje e hazában 
történelmi jelentőségét és a jövőben is nemzeti politikai 
nagy hivatottságát. (Élénk tetszés a bal- és szélsőba-
lon.) Nem próbáltatott e meg, hogy ez a demokratikus 
egyház hierarchikussá tétessék, s püspökei nem dobattak-e 
bele a főrendiházba, ahol ma igen siralmas szerepet ját-
szanak? (Igaz! Ugy van! a bal- és szélsőbalon.) Ez a 
mai szabadelvüség egy eczet-ágy ; a liberálizmust2) min-
dig leöntik róla, mint az eczet-ágyról az eczetet, azután 
újra felöntik mindenféle borokkal és müborokkal, de az 
eczet-ágy örökké ugyanaz marad, (Élénk tetszés és de-
rültség a szélső baloldalon. Halljuk ! Halljuk !) s innen 
érthető az, (Halljuk ! Halljuk !) hogy ez a kompakt több-
ség, ez az .eczet-ágy semmiféle más elemeket nem óhajtó 
magába felvenni ; a rendszer ő bennök gyökerezik és ők 
iszonyodnak minden más elemmel való felváltatásuktól, 
ők ott akarnak az üveg fenekén hűsölni s ott fejlesztik 
isteni illatjukat, és a liberális elsavanyodást. (Élénk tet-
szés, derültség és éljenzés a bal- és szélsőbalon.) Ezért a 
kétségbeesett ragaszkodás egymáshoz, ezért az a megható 
önszerelmük, mert tudják, hogy őket az országban az 
ördög sem szereti. (Élénk tetszés a bal- és szélsőbalon.) 

Aki támogatni kivánja a szabadelvű törvényjavasla-
tot, az is azt mondja, hogy kössétek meg vele a szövet-
séget, mert még az ördöggel is meg kellene azt tenni. 
Mert ez a liberális párt az az ördög, tisztelt ház, amely 
viszont ugyanazt mondja Kossuth Lajosról, hogy mi pedig 
az ördög szövetségét is elfogadjuk ! im igy fogadták el 
Kossuth Lajos szövetségét azok, akik nyiltan nem merik 
bevallani vezérüknek, (Élénk tetszés és taps a bal- és 
szélsőbalon.) s akik Kossuth Lajos segítségét elfogadják, 
de Kossuth nevét nem merik ajkukra venni. És miért 
tisztelt uraim ? A tízparancsolat egyike azt mondja : 
„Istennek nevét hiába föl ne vegyed ;3) Kossuth neve oly 
szent előttük, ugy hogy csak ünnepnapon veszik ajkukra, 
a választások alatt, a kortesbutikokban, mikor nem hall-
ják Bécsben, vagyis az ő menyországukban. (Élénk tetszés 
a bal és szélsőbalon.) 

Én ezt a liberálizmust, tisztelt ház, a legsötétebb 
politikai reakcziónak tartom, (Igaz! Ugy van! a bal és 

1) Az átkos hitviszály ápolásánál sokkal jobb volna a magyar 
nemzetre nézve a katholikus hitegység visszaállítása. 

A szerk. 
2) Szónok it t és több helyen szabadságszeretetet akart 

mondani. 
3) Ez az alkalmazás itt — blasphemia. Kossuth nem Isten. 

A szerk. 
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szélsőbalon.) ebben sem Deák Ferencz, sem Széchenyi, 
sem Kossuth lelke nem lakik, ez még mindig Tisza Kál-
mán hazajáró lelke, (Zajos tetszés a bal és szélsőbalon.) 
azé a Tisza Kálmáné, akinek megdönthetetlen dogmája 
ama liberálizmus, melyet e két szóval vall magáénak: 
„Szent meggyőződésem." (Elénk derültség balfelől.) Ne-
künk csak meggyőződésünk van s azért mi ultramontá-
nok vagyunk ; de neki még szent a meggyőződése is és 
azért liberális. (Zajos derültség és taps balfelől. Felkiál-
tások jobbfelől: Hogy volt!) 

Tisztelt képviselőház ! A Tiszakorszak egy 15 éves 
régimét jelent, amelynél én egyöntetűbb korszakát nem 
ismerem Magyarország történelmének ; (Igaz ! balfelől) 
mert ezen egyetlenegy korszak alatt komoly, vagy életbe-
vágó reform nem valósittatott egy sem. (Ugy van ! bal-
felől.) Megkísértetett reakcziónárius szellemben több nem-
zetellenes, osztrák szellemű politikai tendencziákkal, az 
keresztül is vitetett, amennyire lehetett; mig az utolsó, a 
véderő vitával, Tisza kormányát is el nem sodorta. (Hall-
juk ! Halljuk!) 

De, tisztelt képviselőház, megmételyezték ezt az or-
szágot gyökereiben, meg politikai szeplőtlenségében, és 
én ma is vérző kebellel látom, hogy hova sodortatott a 
mi függetlenségi pártunk, (Mozgás a szélső baloldalon), 
melynek, meg vagyok győződve legtisztább politikai be-
csületességéről, mert magam is ahhoz tartozom és nem is 
fogom azt feledni. En azért sajnálom azt a támogatást, 
mert előrelátom — talán később kifejtendem beszédem-
ben — mennyire vissza fog a kormány ezzel élni és mily 
hálátlansággal fogja megtorolni a közjogi kérdésekben. 
(Igaz ! Ugy van ! balfelől. Zaj. Halljuk ! Halljuk !) 

En, tisztelt képviselőház, nem hagyom el oly gyor-
san a Tisza-korszakot, valamint Tisza Kálmán sem vált 
meg egyhamar régiméjétől. (Halljuk! Halljuk!) Hogy 
röviden végezzek : megmételyezte minden tekintetben en-
nek az országnak a virtuális erejét. De van e borzasztóbb 
átok uralmak következményeként, mert 30 év múlva, 50 
év múlva még a családi politika, a hatalmi, egyéni, önző 
klikk-uralom stb. kisebb csapásait, átkait ki lehet he-
verni, ha hernyójárás volt, lesz talán második virágzás is 
az ezredéves fán, de egyet nem pótolhat semmi. (Hall-
juk!) a legnagyobb kifosztást, amit az országon elköve-
tett, a 15 évnek az elrablását. (Ugy van ! balfelől.) 

Tizenöt békés évünk volt, tisztelt képviselőház, 
hogy az alatt megteremtsük, alapjaiban legalább meg-
vessük a jövő egységes nemzetiségű, független Magyar-
országot, hogy a második évezredben legalább méltó-
képpen léphessünk azon diadaliv alá, amelyet terveznek. 
(Tetszés balfelől,) És most, valamint „tu felix Austria 
nube" ; ugy Magyarországot is most házasitják, mig kö-
rül más nemzetek kivívták önálló államiságukat és azt 
mondják, hogy a második ezredévre legalább méltó kép-
pel, a polgári házassággal léphessünk azon diadaliv alá, 
melyet szintén az Andrássy-ut végére fognak felállítani. 
(Derültség balfelől.) Hát azt az időt, azt a tizenöt évet 
és azt az azóta elmúlt majdnem teljes évtizedet, ezt ad-
ják vissza, ezt az ifjú korszakot a magyar alkotmányos 
életnek ! de akkor a legridegebb negáczióval megtagadtak 

minden közeledést hozzánk, pedig a függetlenségi pártot 
mindig kitüntette és támogatta Tisza Kálmán, elismerem, 
választások után. (Derültség balfelől.) 

(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 13. A lapok a csütörtöki szavasás 

eredményéről. — 
Közöljük először a kormánypárti, aztán a kormányt 

pártoló ellenzéki, aztán az ellenzéki lapok, végül egy a 
pártállás tekintetében közönyös lap nyilatkozatát a köte-
lező polgári házasság ügyében megejtett képviselőházbeli 
szavazásról. 

A „Magyar TJjság11 „tündöklő napsugár" fényében 
fürdik. Ünneplő vezérczikkének czime: „Magyarország a 
szabadelvüség táborában". Ezzel meg van mondva min-
den. A kormánypárt e lapja azt hiszi, hogy a képviselők-
ben — választó 7ím'«7eíeFszavaztak. Sajnos, hogy erre a ke-
rületek a választ csak évek multán adhatják meg. 

A „P. Lloyd" szerint ily dicsőséget Magyarország, 
a magyar képviselőház még nem látott. Ismétli Kossuth 
nagy mondását, természetesen németül: „leborulok e 
nemzet nagysága előtt." A „P. Lloyd" előtt ez a győze-
lem „magyar földön" — „európai ütközet" eredménye. 
Tökéletesen igaza van. Európa elpogányosodása ütközött 
össze Magyarország ezeréves keresztény múltjával és jövőjé-
vel. A „Lloyd" dithyrambjait érdemes lesz német eredetiben 
elolvasni: „Keinen stolzern Tag hat die ungarische Volksver-
tretung gesehen, als den heutigen, da sie dem werkthätigen 
Freisinn eine breite Gasse brach durch die licht- und 
luftarmen, mittelalterlich engbrüstigen Reihen staatskirch-
licher Institutionen, und wenn man jemals ohne Besorg-
niss, es zu parodiren, das Wort Kossuth's wiederholen 
konnte: „ich sinke nieder vor der Grösse der Nation" *) — 
so durfte man es heute ausrufen, als eine Riesenmehrheit 
des Hauses, begeistert und gehoben von der klar erkann-
ten Bedeutung des Augenblicks, ihre Stimmen für eine 
Reform abgab, welche einen der edelsten (?) Gedanken der 
Gesetzgebung von 1848 und die Ueberlieferunge'i der bes-
ten (?) und grössten (?) schöpferischen (??) Geister des Landes 
ins Leben einzuführen berufen ist. Das ist ein ruhmvoller 
Sieg, glänzend erkämpft über eine fast unabsehbar lange 
und tiefe Schaar von Widersachern, die in wunderbarer 
Affinität von Ungarn aus über Oesterreich und Deutsch-
land nach Italien hin eine zusammenhängende Kette bil-
dete, Alles in sich schliessend, was Mitteleuropa an Ele-
menten kirchlicher Reaktion aufzuweisen hat. Man brauchte 
sie blos flüchtig zu lesen, die giftigen Ausfälle frommer 
Zeitunge» in Wien, Berlin, Köln und Rom, um genau zu 
wissen, dass hinter der Front der Reformgegner hierzu-
lande der ganze Tross der europäischen Freiheitsfeinde 
lauerte, und dass nun wieder einmal wie in alter Zeit 
auf ungarischer Erde unmittelbar für eine ungarische 
Sache, doch mittelbar für europäische Freiheit und Kul-

*) Ez a natio, kérem szépen, még a tiszta, kaczagányos 
magyar nemesség volt, nyulbőrösek nélkül. A szerk. 
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tur eine Schlacht geschlagen und gewonnen wurde." 
Makszi lapja szépen tudja a német feladatot 

A „Pesti Hírlap" egy minden kereszténységből ki-
vetkőzött szabadkőműves ujjongásával fogadja az „exor-
bitans többség" szavazata által megteremtett „diadal 
napját". Tomboló örömében megrugdalja a „nemzet 
kívánsága", „a házasságjog reformjának eme neme" ne-
vében a kath. vallást s a „magas klérust", mondván, 
hogy „a magas klérusnak sem közös, sem külön pásztor-
levelekkel, sem templomi predikácziókkal és imákkal, sem 
pedig szentségkitétellel nem lehetett— „a nemzetet" (kérem 
csak 281 képviselőről lehet szó) — meggyőzni arról, 
hogy ezen kívánsága (a polgári házasság boldogsága 
iránt) ellenkezik az isteni parancsolatokkal." Érdekes 
vallomása a szabadkőműves lapnak az is, hogy a képviselőház 
szavazásának eredménye „több egyáltalán is, mint a melyet 
a legvérmesebb remény 1867 óta ebben a kérdésben 
valaha elképzelni merészkedett." A magyar állam elpo-
gányosodásának rohamos precessusa 1867 óta tehát még 
a legvérmesebb szabadkőműves reményeket is felülmulta. 
Qui habet aures audiendi, audiat! Es a magyar katho-
likus klérus nagy tömege ez alatt hűséges kortesszol-
gálatokat végzett az elkereszténytelenitő, elpogányo-
sitó kormányoknak és többségeknek. Hja ! a többség-
nél volt mindig „a gyakorlati ész" és a zsiros „bene-
ficiumok" osztogatásának hatalma! 

Menjünk tovább ! Kormánypárti lapokból elég volt 
ennyi. A „Nemzet"-re már nem is voltam kiváncsi. 
Lássuk a „kormánymentő és pártoló ellenzék" lapjait. 

Az „jEgyetértés11 nagy örömmel konstatálja, hogy 
„a függetlenségi párt kivétel nélkül, a függetlenségi- és 
48-as párt pedig nagy zömével szavazott a javaslat mel-
lett", mely „Kossuth örökségét" tartalmazza. Minden 
okoskodását az „Egyetértés", a nagy, a „lesújtó", a „min-
den várakozást felülmúló" többség mámorába fullasztja 
be s elvárja a főrendektől, az egész országtól, a király-
tól, hogy ők is hasonlóan fognak cselekedni s meg fognak 
hajolni a képviselőház többsége előtt. Miért ? Bizonyára 
azért követeli ezt, mert meggyőződése az, hogy a „többség" 
az mindig maga a bölcsesség, maga az ész. Vajha igy volna! 
De lássuk az Egyetértés fáklyás tánczát a többség eszméje 
körül: „A szabadelvüségfényes diadalát jelenti a mai sza-
vazás. Az eredmény minden várakozást felülmúl. A 
mennyire fölemelő a liberálizmus hiveire, annyira lesújtó 
annak ellenségeire. (Borzasztó!) A képviselőház 175 szó-
többséggel fogadta el általánosságban a kötelező polgári 
házasságról szóló törvényjavoslatot. Olyan többség ez, 
a minőre ujabb alkotmányos életünkben alig emlékszünk". 

A „Magyar Hírlap", a pártállás-változtatás nagy-
mesterének, Horváth Gyulának a lapja, „A győzelem" 
czime alatt »reményen felüli nagy győzelem"-nek hirdeti a 
csütörtöki szavazás eredményét. Szerinte ez a „nemzet 
akarata". Számitásra nézve gyenge, eredetre nézve gyanús, 
s a legszentebb érdekekkel koczkajátékot üző nemzeti aka-
rat az, a melynek „reményen felüli" győzelme van. Az 
ily győzelem nem számitáson, hanem véletlenen, nem 
észen, hanem érzelmeken alapszik. Az igazi nemzeti akarat 
nem keresi a reményen „felüli és aluliságokat", hanem 
megmarad az egyszerű remény egyenes szinvonalán. 

Furcsa, de nagyon illik a „Magyar Hirlap"-hoz, a mely 
eddig hűséges ellenzéki lap volt. az a gúnyolódás is, mely-
lyel az ellenzéket a kormány győzelme alkalmából tá-
madja: „íme, felséges nép és felséges király, igy kiált 
fel, volt-e már valaha ily kedves kormányod, a melynek 
összes ellenzéke: 74 . . . !" T. i. a 106 ellenző szavazat-
ból 32-őt mint a kormánypárti „kilépettekére eső szá-
mot levon. Horváth Gyula lapja „büszke öröm"-mel 
vonul vissza a kormánypárt! érdekeinek védelmyéhez. 
Nagyon természetes! Ott „reményen felüli" dolgok van-
nak. Apponyinál csak egyszerű, szerény reményeket lehet 
ápolni, várni ! 

Az ellenzékinek maradt lapok közt első hely illeti 
meg a „Pesti Napló11-1. Miben? A nem tudásban, hogy mi 
lesz hát most ? Üdvözli Széli Kálmánt, hogy ő 170-nyi 
többséget számitott előre s nyert e jó számítás alapján 
Szapáry Gyula gróftól egy négyes fogatot. Hogy mit fog 
hozni a jövő, „azt, úgymond a P. N., emberfia senki sem 
tudja előre." „Mert ugyan ki hitte volna, hogy a kötelező 
polgári házasság javaslataihoz a király előzetes jóváhagyá-
sát megadja ? !" Bizony, ki hitte volna, hogy az apostolság 
ennyiből fog állni s Magyarország dekrisztianizácziójára 
fog vezetni?! A „P. N."-ót ezentúl mi: „Ki-hitte-volna" 
nénikének fogjuk nevezni. 

Legjobban bántja a lelkiismeret a függetlenségi és 
48 -as párt közlönyének leikét,a„Magyarország"-ét. „Őszinte 
szivvel" kivánja, hogy „a kötelező polgári házasság intéz-
ménye legyen igazán javára, ne pedig kárára és gyengí-
tésére az országnak." A lelkiismeret megszólalása e jámbor 
kivánság, nem egyéb. Mert a „Magyarország" érzi, hogy 
ez a hűhós dolog az ország kárára lehet és gyengítésére is 
szolgálhat. „Mi igazán félünk attól, hogy ez az egész nagy 
küzdelem czéltalan és eredménytelen lesz !" És ha csak 
még ennyi volna ! De halljuk a czivilházasságos politika 
aggodalmas pártolóját saját szavaival : „Bizony, bizony a 
mai örvendetes nap után, nagyon sok okunk van még 
az aggodalomra. A. ki természetesen csak ugy heve-
nyében fogja fel a dolgokat, a ki el van fogulva 
a polgári házasság intézménye iránt és az országnak sem 
más baját, sem más igényét, sem más kívánságát nem 
látja és nem ismeri: az természetes, ma el van ragadtatva 
az örömtől és holnap már a főrendek szidalmazásában 
találja az egyedüli arkánumot az ország boldogitására. De 
ha távolabbi szempontokat is tekintünk, az országnak 
minden téren való elmaradottságát, rendezetlenségét, nem-
zetiségi bajainkat, közjogi sérelmeinket tekintjük : akkor 
azt kell kívánnunk, hogy minden percznek munkásságát az 
ország javára fordítsuk, hogy társadalmunk békéjét meg-
őrizzük és nagy nemzeti czéljainkat soha semmiféle rész-
letkérdés kedvéért — bármily helyes legyen az magában 
véve — ne veszélyeztessük." Most kelett volna ezt tenni, 
urak ! 

A „Budapesti Hírlap", a legügyesebben szerkesztett 
ellenzéki, igazán pártok felett álló lap, elismeri, hogy a 
„175 szótöbbség" — „meglepetés". Aztán átmegy a meg-
tömjénezett többség oktatására. „Azzal, úgymond, hogy 
a terv el van fogadva, dologi jósága, végrehajthatósága 
az életben még nincs bebizonyítva." S ő is Achilles-sarkot is 
vesz észre. „A ma elfogadott javaslat egy levegőbe rajzolt 
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vár, melynek sem talaja, sem teste, sem tartalma nincs." 
Rendkívül ügyes opportunizmussal, kerülve a magas 
keresztény eszmék és elvek mellett való állásfoglalás kinyil-
vánítását, a „B Hirlap" oda áll Mentornak a ,175 szó 
többség" mellé s óva inti, bogy hibákat ne vigyen be az 
életbe. Meghódol a kötelező polgári házasság mellett 
megnyilatkozott képviselőházi „vis major" előtt s arra 
kéri ismételve is a „175 szótöbbséget", hogy hibáktól 
őrizkedjék, nehogy a „szabadelvű kormányzat hitelvesztése" 
— irreparabilis legyen. Ugy látszik, a „B. Hirlap* is ez 
egyszer nagyon megtévedt s többre becsüli a szabad-
elvüség kormányon maradását, mint az ország sorsának 
jobbra fordulását. 

Az igazán pártérzéketlenné lett „Hazánk" hidegen 
veszi a szótöbbséget s kiszámítja, hogy az óriási több-
séghez (281) a kormánypárt csak 196 szavazatot tudott 
adni, a hiányzó 85 szavazatot az ellenzéktől kapta. Ha 
ez a 85 ellenzéki ellenzék marad, akkor a kormány több-
sége csak 5 szavazatnyi maradt volna, mert 106-f-85=191, 
a mi 196 kormánypárti szavazatnál csak 5 minoritást 
mutat. Kossuth végrendelete szerencse volt a kormánynak 
kedvező szavazásra. „Kossuth halála a pártkereteket vég-
leg összetörte." Az eddigi pártállásoknak nincsen többé 
értelmök, „mert ha valaki bizalommal viseltetik a vezető 
politikai személyek iránt s támogatja azoknak politikáját, 
tegye azt nyiltan s ne állítson az ország szeme elé 
Potemkin-falvakat." Igaza van! 

Budapest, ápril 12. A vita és a szavazás vége a 
képviselőházban — a polgári házasságról szóló tvjavaslat 
tárgyában az eredmény az, hogy ma 413 igazolt képviselő 
közöl, távol levén 25, a kormány javaslatát elfogadta 
281, nem fogadta el 106. A kötelező polgári házasságban 
gyönyörködő többség tehát a képviselőházban 175. 
Gyönyörű egy többség, az igaz, nemcsak a számarány 
nagysága miatt, hanem annál az érdekes szövetségnél 
fogva is, a melyre ez a büszke többség Kossuth Lajos vég-
rendeletének utasításánál fogva az „alvilag fejedelmé-
vel" lépett. Hiszen köztudomásu tény, hogy Kossuth 
Lajos ismeretes utolsó nyilatkozata, politikai, végrendelete, 
hozzákötötte a kötelező polgári házasságról szóló tvjavas-
lat sorsát az ördöggel való szövetség eszméjéhez. S ezt 
a szövetséget vájjon miért utasitotta volna vissza az ördög, 
hogyha Kossuth csendes és zajos, titkos és nyilvános 
követői azt oly hiven megtartották ? 

De félre a képes beszéddel ! Beszéljünk képek 
nélkül ! Szólaltassuk meg a tényeket ! Mi történt a magyar 
képviselőházban ápril 12-én ? Mi ? 

Egy már háromszázados drámának második felvo-
nása ért végett, s kezdetét vette a drámának harmadik s 
utolsó felvonása. A protestantizmus diadalmasan befejezte 
pályafutásának második szakát s megnyitotta pályafutásá-
nak harmadik indulását. 

Ne ámitsa magát senki ! A magyar törvényhozók, 
midőn a helyett, hogy az ország nemzeti önállóságán, erkölcsi 
és anyagi nagyságán és függetlenségén fáradnának, vallási 
problémák megoldásának erőszakolásával töltik az ezred 
éves mult végén a drága időt, tulajdonképpen nem tesznek 

egyebet, mint szolgai munkát végeznek a protestantizmus 
érdekében a katholikus vallás ellen. A mi nálunk törté-
nik, az, alapjaban véve, nem is politikai akczió, hanem 
politikai akczió bőrébe bujtatott vallási viszály, melyben 
a kormány s a képviselők többsége alkotmány- és eskü-
szegésre akarja rákényszeríteni magát a királyt is, egye-
lőre most csak a végett, hogy szentesítse az ő tvjavasla-
tukat, a mely nem egyéb, mint uralkodóvá tevése a 
házasság felfogására és berendezésére nézve a protestáns 
felfogásnak a katholikus vallás isteni elvei és kánoni 
törvényei fölött. 

Emlékezzünk csak vissza kettőre. Először arra, hogy 
miből indult ki ez az egész „egyházpolitikai reform" ? 
Másodszor arra, hogy mire esküdött meg koronázásakor 
a magyar király ? 

Kiinduláspontja ennek az áldatlan, igazi kultur-
harcznak se több, se kevesebb mint a protestáns feleke-
zet által a maga önző érdekében s a szülők természetes 
jogával ellentétben követelt, és igy, mert a természet-
joggal ellentétben, az állam részéről politikailag ostobán 
vagy legalább is meggondolatlanul megadott csatlósias 
szolgálattevés az u. n. elkeresztelési rendelettel adva a 
protestantizmus hatalmi érdekeinek a kath. vallás ellen. 

Mindaz, a mi ama famózus rendelet óta az egyházi 
politika terén történt, ennek a protestáns érdekek szolgá-
lásának folytatása. Mivel a kath. vallás, a kath. papság a 
törvénytelen s jogtalan rendeletnek, szóval a protestáns 
hatalmi igényeknek engedni nem akart, mert nem is volt 
köteles : a protestantizmus szolgálatába szegődött kormány-
férfiak, márcsak a következetesség személyes nimbusáért 
is, belementek a kath. vallás megtörésének hatalmi proces-
susába, s abban a katholikus Csáky s a katholikus 
Wekerle eljutott a raczionalista protestáns Szilágyi végső 
eszményének, az absulut egyéni szabadságnak s igy vallás-
ügyi téren a „felekezetlenségnek" készséges apportirozá-
sáig. A kötelező polgári házasság alapvetés ehhez, „kö 
telező" alapvetés a felekezetlenséghez. Kötelező, mert 
mindenki, a ki házasságra lép, ha ebből az érdekes szö-
vetségből kikerült javaslatból törvény lesz, köteles lesz 
mikor „házasságot köt", magát, ha katholikus, vallásának 
törvényétől elszakadtnak tekinteni. Szóval, a kötelező 
polgári házasságnak behozatala reánk katholikusokra 
nézve nem egyéb, mint erőszakolása annak, hogy „köte-
lező "-nek tartsuk a protestáns felfogást, mely a házasságot 
Luther tanításából kifolyólag nem tartja szentségnek, 
hanem lényegileg „polgári" ügynek, mely esetleg, ha tet-
szik, szent áldásra is elmehet a dolog lényegét kimentő 
polgári aktus után. 

Vájjon, kérem, Magyarországban, hol a kath. vallás 
az ujabb jogfelfogás, a 48-iki XX. törvényczikk divatos 
magyaráza'sa szerint is, „bevett", azaz állami jogvéde-
lemben részesülni jogosult vallás, vájjon ez a kényszerig 
tés vallási meggyőződésével ellenkező tettek elkövetésére 
jogosult-e, törvényes-e, alkotmányos-e? Avagy nem-e 
inkább jogbontás, törvény- és alkotmányszegés, és ha a 
király aláírja az uj tvjavaslatot, nem-e esküszegés a felség 
részéről, a ki a koronázás esküjében megesküdött, hogy 
Isten egyházait az ő jogaikban és szabadságaikban meg 
fogja tartani, meg fogja őrizni, meg fogja védelmezni ? 
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Nevezzük tehát a dolgot a maga nevén ! A köte-
lező polgári házasság lényegében vallási törvény, mely 
által a katholikus vallás hitelvei és kánoni törvényeinek 
lábbal tiprásával megállapíttatik Magyarországban a 
protestáns felfogás egyeduralma. A kötelező polgári há-
zasság a protestáns házasságügyi felfogásnak kizárólagos 
magyar állami privilégiummá való felemelését jelenti. 

íme a katholikus és a protestáns hitvallás közt 300 
év óta folyó drámai harcznak harmadik felvonása. Az 
első felvonásban, első jelenetben, az atyafiak csak türel-
met kívántak hires „békekötéseik" paragraphusaiban. A 
második felvonás, a második korszak vallásügyi törvé-
nyeinek paragraphusai már „tökéletes egyenlőségről és 
viszonosságról" mesélgettek. íme a harmadik korszak 
megmutatja a protentantizmust a maga türelmetlenségének 
meztelenségében, az egyenlőség örve alatt megkerített hata-
lom önző birtokában, a maga kizárólagos uralmának s a 
katholikus vallás elnyomása állami biztositásának zsar-
noki kéjelgésében. 

Es ezzel az epochalis furdulattal szemben, midőn 
„novus ab integro nascitur saeculorum ordo", vájjon 
hogy áll, mily méltóságot, mily erőt, mily impozáns 
akcziót fejt ki a magyar katholikusság ? 

Kossuth Lajos, az „Isten ostora", az már igaz, hatal-
masan végrehajtotta fölöttünk az ő küldetését — életében 
és halálában ! ?? 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
+ A Szent-István-Társulatnak folyó évi ápril hó 

12-éről elhalasztott XLI-ik rendes nagygyűlése f. é. ápr. 
hó 19 -én fog Budapesten a középponti papnevelő intézet 
disztermében délelőtt 10 órakor, az egyetemi templom-
ban 91 g órakor bemutatandó szentmise után a herczeg-
primás ő eminencziája elnöklete alatt megtartatni. 

Budapest, 1894. ápr. 12. 
A Szent-István-Társulat elnöksége. 

V E G Y E S E K . 
*** Szentséges atyánk, a ki f. hó 11-én ülte neve-

napját, a sulpitiánusok uj főnökének levelére igen kegye-
sen válaszolt, buzdítva a hires papnevelő szerzetes rendet 
a papnevelés lelkes gondozására. „C'est tout l'espoir de 
l'Eglise et de la société." A jó papnevelés az egyház és 
a társadalom reményhorgonya — nálunk is, a hol az 
államnak a keresztény vallástól való elpártolása már csak-
nem bevégzett tény. 

— Szilágyi, TJgron, Apponyi. Három álláspont a 
polgári házasság ügyének szabadelvű szellemben való 
megoldására. Legtávolabb esik a házasság szentségi jelle-
gének tiszteletben tartásától a kálvinista Szilágyi. 0 
Magyarország eddigi, ezeréves bázasságügyi felfogásának 
és életének felfordulását képviseli. Eddig törvény és szokás 

erkölcsileg, hajdan karhatalmilag is kényszeritett min-
denkit, hogy házasságát a vallással kezdje és tartsa össze-
köttetésben. Ezentúl törvény kötelezővé teszi mindenkire 
nézve azt, hogy a házasságot vallás nélkül kezdje. Eddig 
kénytelenség volt a házasságban a vallálos kezdés, az ezután 
kénytelenség lesz a vallástalan kezdés. Eddig uralkodó 
volt a házasságban a vallásos érzés ; Szilágyi javaslata 
szerint elsőbb- és felsőbbségi privilégiumot kap a házas-
ságkötésben, tehát a házaséletben is a vallástól való el-
tekintés, a vallás mellőzése, a vallástalanság. Ugrón nem 
megyen ennyire, nem állitja fel a vallástalanság számára 
mindenkit kényszerítő kötelesség alakjában az elsőbbsé-
get a vallásosság fölött. 0 a házasságkötésben a vallástól 
való eltekintés és elszakadást kinek kinek szabadjára 
hagyja. Szilágyi neve állami önkényt és kényszert, Ugrón 
neve egyéni önkényt jelent szemben az Isten törvényével. 
Hármuk közt legközelebb áll az eszményi kath. állás-
ponthoz Apponyi Albert gróf. Az ő álláspontja a malum 
necessarium, a polgári házasságnak hitvallástalan korunk-
ban a hit vallásának nagy kára nélkül való elhelyezése 
körül forgolódik. Az egyedül igazi „politikai" álláspont, 
a mint ezt Ugrón Gábor maga is elismerte. 

— Másutt is vannak bajok, nemcsak nálunk. A né-
metországi kath. centrum szénája márcsak jól áll, és 
mégis Van baj ott is. Lieber, a hires Windhorst utódja 
a párt vezetésében, lemondott nemcsak a párt vezetéséről, 
de a mandatumról is; mert II. Vilmos császár kedveért 
nem volt hajlandó megszavazni az orosz-porosz vámegye-
séget, melyben ő a szoczializmus és anarchia által meg-
ijesztett fejedelmek közszabadságellenes szövetkezésének 
csiráját pillantotta meg. Ez az előrelátás természetesen 
nem hiba. Hibát Lieber abban követett el, hogy a cen-
trumnak azt a tekintélyes töredékét (az arisztokratikus 
irányt), mely az ő sejtelmeig nem tudott előre hatolni, 
kellő tisztelet nélkül traktálta. Maradozó saját pártfeleit 
kissé kelleténél keményebben érintette. Mennyi módja van 
a tapintásnak ! 

j Szabó Józsefről, budapesti tudomány-egyetemünk 
világhirü mineralogusáról a családtól is, az egyetem böl-
csészeti karától is kaptunk gyászjelentést. Az utóbbi igy 
szól : A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem bölcsé-
szeti kara mély fájdalommal jelenti, hogy harminczkét év 
óta nagy érdemű tagja és a magyar tudomány egyik 
disze, Dr Szabó József, az ásványtan és geologia nyil-
vános rendes tanára, a mineralogiai és petrografiai inté-
zet és muzeum igazgatója, a középiskolai tanárképző 
intézet tanára és az orsz. tanárvizsgáló bizottság tagja, az 
egyetemnek volt rectora és a bölcsészeti karnak volt dé-
kánja stb. folyó hó 10-ikén esti fél hét órakor elhunyt. 
Temetése a Széchenvi-utcza 1. sz. alatti gyászházból csü-
törtökön, folyó hó 12-dikén, délutáni négy és fél órakor 
tartatik. — A magyar tudomány lelkes és nagy ered-
ményű szolgálatában félszázadig folytatott munkásság 
babérja koszorúzza ravatalát és emlékét! Budapest, 1894. 
évi április hó 11-én. 

Kiadótulajdonos ós 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-. Szerződés-e, vagy mi? — Bartók Lajos beszéde a képviselőház márcz. 6-iki ülésében. 
Egyházi Tudósitás . - B u d a p e s t : Mi lesz most a kötelező polgári házasságról szóló törvényjavaslattal ? — Kath. Egyesületi Elet. 

Irodalom. — Vegyesek. 

Szerződés-e, vagy mi? 
(Yége.) 

Luther s utána a 16. századbeli úgynevezett 
reformátorok az anyaszentegyháznak ezt a tanát , 
t. i. a házasságnak szentségi jellegéről, a tiszta 
kereszténység visszaélései s elferditései közé szá-
mítot ták és a keresztény hi t t isztaságát azzal 
vélték és bizonyozták helyreáll í tot tnak, hogy a 
házasságot közönséges emberi foglalkozásnak, 
üzletnek lenni mondották. Ha ez lenne az az 
igazi, tiszta keresztény hit, akkor ugyan már 
nagyon régen el kel let t volna vesznie a keresz-
tény hit t isztaságának, amennyiben az egyháztól 
sokkal régebben elszakadt göröghitüek és vala-
mennyi hitfelekezet a keleten, mind megtar to t -
ták a katholikus keresztény házasságot, mint a 
Krisztus Urunk által rendelt szentséget. De sőt 
már szent Pál apostol idejében szűnt volna meg, 
vagy fordult volna el az evangélium tisztasága, 
ki a házasságot szentségnek mondja, még pedig 
nagy szentségnek Krisztusban és az anyaszent-
egyházban. 

Valóban nagy elvetemültség kellett ahhoz, 
hogy egy a csuhából kiugrot t bará t elhitesse 
magával, és még nagyobb erkölcsi romlottság 
ahhoz, hogy népek és nemzetek elhigyék neki 
azt, hogy a házasság nem egyéb közönséges em-
beri műveletnél, (eine gewöhnliche Handthie-
rung). 

Ez álláspontra helyezkednek mindazon álla-
mok, s köztük a mi államunk is, melyek a pol-
gári párosodás behozatalával a népeket és nem-

zeteket alapjában és teljesen elkeresztényteleni-
teni iparkodnak. Szerencse, hogy az emberek 
még jobbak, mint hi tuj i tóik elvei és saját elveik. 

Ezt régebben latinosan reformáczió-nak, most 
németesen reform-nak mondják. Hogy az mási-
tás, megváltoztatás, azt megengedjük, de hogy 
ez az állapot javí tás lenne, azt már kereken 
tagadjuk. Sőt még azt sem engedjük meg, hogy 
az az úgynevezett polgári házasság valami ujabb 
találmány, uj i tás lenne. Mert ha a keresztény 
házasság csak amolyan közönséges emberi mü-
velet, akkor már Luther s reformátor-társai 
idejében megszületett az u. n. polgári házasság; 
először, mint „gewöhnliche Handthierung", kö-
zönséges emberi üzlet, amely esetben papra nin-
csen is szükség a házasság megkötésénél; má-
sodszor ugy is, mivelhogy a reformáltaknál a 
törvényes papság, sacerdotium, megszűnt, és csak 
a fides implicita t a r t j a még fenn bennök a lel-
ket Tehá t : nihil novi sub sole. Und es kommt 
nichts besseres : a vallás dolgában bizonyára 
nem. Az egész polgári házassági mozgalom ennél-
fogva nem egyéb, min t a protestáns házasságnak, 
a szabadelvüség nyomán, fejlesztése és terjesz-
tése; a szabadelvüség maga is protestáns prin-
cípium; még pedig fő-fő elv levén; mely nem 
csak az elvekben való válogatást engedi meg, 
de még az elveknek változtatását is megtűri . 
Igy nem csoda aztán, ha a házasság szentségé-
ből idővel náluk egyszerű szerződés lett. 

Jól tudom ugyan, hogy midőn katholikus 
iróink és tudósaink is a házasságot szerződés-
nek mondják, nem azt a szerződést értik, me-
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lyet a protes tánsok, a szabadelvű politikusok 
és az u. n. polgári házasság kedvelői a la t ta ér-
tenek, mer t hisz egy-egy szónak nem egy, hanem 
két, három, sőt többféle ér te lme is van, a száj-
hoz képest, mely azt kie j t i ; — tudom, hogy 
kath. theologusaink a házassági szerződés a la t t 
olyatén szerződést értenek, melyet fe lbontani 
nem lehet ; de éppen azért, mivelhogy hitbeli 
ellenfeleink ugyanezt a szót más ér telemben, 
vagyis fe lbontha tó szerződésnek veszik, óvakod-
nunk kellene e szó használatától , hogy ellen-
feleinknek ne szolgáltassunk a lka lmat annak 
visszaélésképen való használatára , sa já t hitsorso-
sa inkat pedig meg ne tán tor í t suk , meg ne té-
veszszük. 

Annál inkább kellene pedig e szónak, szer-
ződés, használatá tól ta r tózkodnunk, mivel bővi-
ben vagyunk olyan szavaknak, melyek a házas-
ság lényegét tökéletesebben fejezik ki, min t a 
nagyon is triviálissá vál t szerződés-szó. Pé ldáu l : 
kötés, habár ezt is, sőt több mást szintén félre 
lehetne ér teni és magyarázni szintúgy, de még 
sem oly könnyeu, min t a m a z t ; •— kötelék, egye-
sülés, egybekelés, még inkább : frigy, szövetség, mely 
Krisztusnak az anyaszentegyházzal kö tö t t f r igyét 
és szövetségét h iven j e l en t i ; főleg pedig szentség. 
A keresztény kathol ikus házasság szentség és 
semmi egyéb. S a házasságnak eme szentsége 
nem a szerződésből fej lődött , nem is a szerző-
dést emel te az Üdvözitő szentséggé; mer t a há-
zasság azelőtt se volt soha szerződés, miként azt 
fentebb kifej tvén, hanem házasság volt csupán 
mindig, melyet tu la jdonképen nem is emberek, 
férfi és nő, hanem Isten kö tö t t meg férfi és nő 
közt és köt folyton az emberek közt; azért köz-
mondásossá is vált a szólam, hogy a házasságok 
az égben köt te tnek . Ez magának az Üdvözitőnek 
a t a n i t m á n y a : „Amit Isten egybekötöt t , ember 
el ne válaszsza." (Máté 19, 6.) Szól pedig ez nem 
csupán az első házasságról, Ádám és Éva házas-
ságáról. Kr isz tus Urunk e helyen ál talánosan 
beszél a zsidók házasságáról és minden házas-
ságról, amely bárhol és bármikor kö t t e t i k ; szól 
nem csak az uj, hanem az ószövetségi házasság-
ról, nem csak a Krisztuskori, hanem a Krisztus-
előtt i házasságról is. 

Szent Pál oly magasztosan szól a házasság-
ról s oly fenséges fogalmát adja a házasságnak, 
midőn a házas társaknak egymáshoz való viszo-
nyá t ama viszonyhoz hasonlitja, amely Krisztus 

és az ő anyaszentegyháza közt van; midőn ar ra 
in t i a házasfeleket, hogy akkép szeressék egy-
mást, mikép Krisztus szerette a maga anyaszent-
egyházát, és azt mondja végül a házasságról: 
„Nagy szentség, nagy t i tok ez, én pedig Krisz-
tus ra és anyaszentegyházra nézve mondom." (Efez. 
5, 32.) 

E szent irat i szöveghez a szentirás magya-
rázója a következő jegyzetet csa to l ja : „A há-
zasság nagy t i tok (jelentőség és kegyelemteljes 
külső jel) nemcsak azért, mivel az egy férfiú és 
egy nő egyesülése, hanem mivel Krisztust ós az 
ő jegyesét , az anyaszentegyházat s a közöt tük 
létező szellemi jrigyet, a házasságot is jelképezi. 
A házasság t ehá t az ő je lentőségét és min taképé t 
a Krisztus és az anyaszentegyház között i frigytől 
bir ja , s a minő ez, olyannak kell lennie aman-
nak is " Már pedig Krisztus nem kö tö t t két-
oldalú szerződést az anyaszentegyházzal, tehát a 
keresz tény házasság sem lehet szerződés. „Krisz-
tus föl tét lenül oda ad ta magá t éret te , az anya-
szentegyházért , hogy azt megszentelje". (Efez. 5, 
25, 26.) Ez odaadás, e kötelék oly erős, oly t a r -
tós, hogy Krisztus az ál tala a lapi tot t anyaszent-
egyháztól és viszont az anyaszentegyház Krisz-
tus tó l el nem szakadhat. Értetődik pedig az 
emberekből álló élő anyaszentegyház. Az ember, 
szabad aka ra t áná l fogva h á t a t ford i tha t ugyan 
az anyaszentegyháznak, de a kapcsot, a kötelé-
ket, mely őt Krisztus anyaszentegyházához fűzi, 
szét nem t éphe t i ; ő azért az anyaszentegyháznak 
t ag j a marad, habár hűtlen, gonosz tagja . Az 
itélő biró, Krisztus, az ismét eljövendő, őt min t 
az anyaszentegyház t a g j á t fogja egykoron meg-
í télni és nem azon ál lapot és felekezet szerint, 
melyet hűtlenségében magának választott , ellen-
kezőleg a mi törvényhozásunk és kormányunk 
eljárásával. A keresztény ember s a Krisztus anya-
szentegyháza közti kötelék csak a lélek halálá-
val, az örök kárhozat ta l szakad meg, éppen ugy, 
min t házasság a test i halállal. Az anyaszentegy-
háznak eme tagsága nem szerződésen alapszik. 
S habár , min t mondani szokás, minden hason-
latosság sánti t , amennyiben az nem minden 
legapróbb részeiben nyi lvánulhat ; egy főbb pont-
ban azonban mégis érvényesülnie kell és e fő 
pont az, hogy valamint az anyaszentegyház, ugy 
a házasság sem alapul kétoldalú emberi szerző-
désen és hogy a viszony mindkét helyütt csak a 
halálban szakadhat meg. A házasságban nem a 
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szerződést emelte az Üdvözitő szentség mél tó-
ságára, hanem a házasságban az eredeti á l lapotot 
á l l í to t ta vissza és azt kegyelmekkel l á t t a el és 
erősi te t te meg. Valamint a szentségeket mind-
annyit , ugy a házasságot is a kegyelem forrásává 
te t te , még pedig előző (antecedens) kegyelem 
forrásává. A fo r rásnak kifolyása a viz: azért 
magában a for rásban víznek kell lennie; kel le t t 
lennie, még mielőt t forrás le t t , különben nem 
t á m a d h a t o t t volna forrás. Ez a kegyelem meg-
volt az első házasságban is a paradicsomban, 
midőn az Úris ten Évá t Ádámhoz vezeté s ke-
gyelmet adá nekik á ldásképen: „Növekedje tek 
és sokasodjatok". Azt az eredet i kegyelmet 
ugyan elvesztették ős szüleink a bűn á l ta l ; de 
visszaszerezte, m e g u j i t o t t a a Megváltó. Az első 
természeti , az utóbbi természetfölöt t i kegyelem-
számba megyen. Ebben rejlik nimbusza a keresz-
tény házasságnak ; nem csupán nimbusza, de 
valósága. Foszszuk meg a t t ó l : és semmivé te t -

* tük a házasságot; ágyasság lesz az aztán, ment 
minden köteléktől, bá rmikén t szerződjenek is a 
felek. Ellenben a keresztény házasság oly erős 
te rmésze t fö lö t t i köte lék, hogy mellet te még a 
legerősebb természet i kötelék, mely a gyermeke t 
apához és anyához fűzi, foszladoz. 

„Et erunt duo in carne una" , mondja szent 
P á l ; (Efez. 5, 35.) s ugyanez mondat ik ugyan-
azon szavakkal a t e remtés könyvében is ; (Gren. 
2, 24.) t ehá t mind az első ó-szövetségi, mind az 
uj-szövetségi házasságokról : „És lesznek ke t ten 
egy tes tben." Sajátszerű kifejezés. Miért nem 
mondat ik a t e remtés könyvében és miér t nem 
mond ja sz. Pál az uj-szövetségben, min t ahogy 
az Apostolok Cselekedeteinek könyvében olvassuk 
az első keresztényekről , hogy „egy szivök, egy 
leikök vala?" (4, 32.) Nem le t t volna ez szebb 
és többet -mondó amanná l? Nem. Mert mig az 
első keresztény hivek sokaságáról szóló mon-
dás azt jelenti , hogy mindannyian egy-gon-
dolkodásuak, egy-érzelmüek valának, a házas-
felekről idézett mondat azt jelzi, hogy két ér-
zelem, ké t szeretet, ké t sziv, ké t lélek egyesül, 
egygyé olvad, egybeforr egy testben. Ez pedig 
nem műve semmiféle emberi szerződésnek. 

De bármennyire helyes és á r t a lmat lan lenne 
is a „szerződés" szónak használata a házasság 
szentségében, a gyengébbek megbotránkozásának 
(scandalum pusillorum) kikerülése végett , mel-
lőznünk kellene e kifejezést, min t az állami 

mindenha tóság bálványának a húsát sz. Pál sze-
r in t s he lye t te a sokkal illőbb és megfelelőbb 
„fr igy" és „szövetség" fogalmát kellene közhasz-
nála tú szóvá t ennünk . Zelestyei. 

Bartók Lajos beszéde 
a képviselőház márcz. 6-iki ülésében. 

(Folytatás.) 

Tisztelt képviselőház ! Hogy a szőnyegen forgó 
javaslathoz visszatérjek, (Halljuk! Halljuk!) ez a polgári 
házasság, amint előttünk áll, ugy látszik, egy valódi ké-
nyelmes berendezése akar lenni az állani épületének, egy 
oly épületnek, amely még nincs betetőzve. Ez a polgári 
házasság ágya fel van szerelve, de még az eső nagyon 
ráhullhat felülről. Ez meg van más államokban is, de 
tisztelt képviselőház, más államok talán kicsit előbb gon-
doskodtak függetlenségükről, állami önállóságukról, az 
állami épület betetőzéséről. Furcsa kőművesek azok, akik 
nem az alapjáuál kezdik épiteni az állam épületét. 

Pap Géza: Az állam alapja a családalapítás! 
Bartók Lajos : Minden országnak támasza, talpköve 

Pap Géza képviselőtársam szerint, talán a polgári házas-
ság, Berzsenyi szerint a tiszta erkölcs. Ez aligha magá-
ban nem foglalja egyszersmind a tiszta, vallásos érzelmet 
is, mert a vallás a legszentebb dolog, ha nem felekezeti. 
(Helyeslés balfelől.) A vallás a politikusra nézve éppen 
nem negligálandó és éppen nem valami dogmatikus, vagy 
egyházjogi kérdést képez csupán. A vallás az első szabadság, 
a lelkiismeret szabadsága. Állami szabadság e nélkül nem 
képzelhető. A nemzeti szabadságnak csak hősei vannak, a 
vallásnak martirjai, az előbbiek csak meghaltak, az utób-
biak szenvedtek, kínzattak. A nemzetek szabadságharcza 
adja a félisteneket az emberiségnek, de a vallás Isten-
embert adott a világnak, (Ugy van! Ugy van! balfelől.) 
és én a legkevesebb, a mit egy politikustól elvárok, az, 
hogy ne inzultálják a népnek, a nemzetnek és a müveit 
férfiaknak vallásos érzületét. 

Gróf Károlyi Gábor : A Bolond Istók megmondta a 
szentencziát, most ez az országra kötelező ! 

Bartók Lajos : A kortes-proczessziókat azonban Ká-
rolyi Gábor mindig rendezheti. (Élénk derültség.) 

Gróf Károlyi Gábor : Szívesen szolgálok ! (Elnök 
csenget.) 

Bartók Lajos : A papságot az állami élet egy hasz-
nos és szükséges faktorának tekintem, épp ugy, mint a 
tanítót, mint a katonát. 

Azt óhajtom, hogy a papság ugy soroztassék be, 
mint a -tanítói kar, vagy a katona, tehát ne üzenjünk 
ellene hadat és ne inzultáljuk őt, ha az erkölcsös és ha-
zafias, és éppen mikor egy reformjavaslatról van szó, mert 
ez szokatlan és az impolitikusságnak netovábbja. Bele-
dobják az országba a felekezeti viszály üszkét, és inzul-
tálják különösen a legtoleránsabb katholikus vallást. 
(Élénk ellenmondások jobbfelől és a szélső balolodalon.) 
Nekem, aki sohasem tudtam, hogy pápista vagyok, ezek 
az inzultusok juttatták azt eszembe. (Ugy van ! Ugy van ! 
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balfelől. Mozgás balfelől.) De óhajtom is, hogy elfelejtsem 
és ne tekintsek egyéb szempontot, mint azt. hogy a nem-
zeti politikának akarok szolgája lenni. (Helyeslés bal-
felől.) 

Nálunk egy különös, frivol hangulatot kelt rögtön, 
ha mi Róma felé merünk tekinteni, akik nem utaztunk 
együtt Tisza Kálmán zónajegyével. (Derültség balfelől.) 
Miért? Hát Róma Magyarországnak nem külföldi politi-
kai szövetségesét képezte a történelem szerint akkor, 
midőn államhatalom volt, sőt talán nagyobb volt a ki-
rályságnál a középkorban ? De megelőzőleg a hun-szittyák 
őse, a nagy Attila Róma ellen menvén azt mondta nekik 
I. Leo : én az Isten szolgája vagyok, Attila pedig azt 
felelte : én az Isten ostora vagyok ; és a két nagy világ-
hatalmasság kezet fogott, és Rómát a barbárok nem rom-
bolták le. 

Thaly Kálmán : Nem voltak azok barbárok ! 
Bartók Lajos: Mert van missziója annak a város-

nak, amelyet a protestáns Angliától kezdve minden mü-
veit nemzet elismert. De ha most Rómáról van szó, akkor 
Attilának kegyetlenebb istenostoraiképp mennek neki 
azok az uj hivők, a neophyták, akiknek legalább a ma-
gyar történeti tradicziókat nem kellene ennyire elfelej-
teniük. Ha I. István koronájától és palástjától kezdve — 
ezt már különben Tisza Kálmán szegre akasztotta (De-
rültség balfelől.) •— tekintjük a nemzeti egyháznak tör-
ténelmi hatását a magyar nemzeti életre. . . 

Thaly Kálmán: A várnai csatát! 
Bartók Lajos: . . . nem ott voltak-e Sajónál, Mo-

hácsnál a főpapok, nem voltak-e ők a nemzet zászlós 
urai, tehát a politika által már vezértényezőkké kijelölve 
és nem hullottak-e ott el ? Es Hunyady János hadjáratá" 
ban nem folytonosan birtuk-e a pápa anyagi és erkölcsi 
támogatását ? Nem voltak-e köztük a nemzeti szellemnek 
kolosszálisán kimagasló harczosai ? 

Vajay István : Igaz ! (Ellenmondás és zaj a szélső-
baloldalon.) 

Az elnök : Méltóztassanak csendben lenni ! 
Bartók Lajos: Nem magaslik-e ki Pázmány Péter 

alakja, a nemzeti szellem és nyelvújítás mesterének ; de 
természetesen most a kormány BCorrespondenz"-ei ezt a 
magyar nyelvet nem respektálják.. (Ugy van ! a szélső-
balon.) Ott van a Martinuzzi nagy alakja, tragikus fen-
ségében, aki a legmerészebb politikát űzte, mert a leg-
szentebb és legnemzetibb érzéstől áthatva Erdélyt és a 
magyar nemzetet meg akarta tartani a kereszténységnek, 
meg akarta menteni önállóságát, a mikor a korona a bi-
borosi kalapot nyújtotta át neki, akkor hullott el az 
osztrák szoldateszka tőrcsapásai alatt. Az ily alakokat ne 
feledjük el a kortes-püspökök mellett. Jó lesz e történeti 
dolgokat el nem felejteni, s jó volna, ha a magyar nem-
zet történetét jobban tanítanák az iskolákban, azokat a 
százezreket pedig, amikbe az állami anyakönyvvezetés 
kerülni fog, jobb volna szegény tanítóknak adni, akik-
nek csak 300 torint fizetésük van. (Helyeslés a szélső 
baloldalon.) 

Thaly Kálm án: Ne csak Pázmány Pétert és Mar-
tinuzzit tanitsák! Ott vannak Rákóczy, Bethlen és Bocs-
kay is ! 

Bartók Lajos : Igen, tanitsák Bocskay, Bethlen és 
Rákóczy hadjáratait is. Amit mondtam, nem felekezeti 
szempontból mondtam, hanem ad hoc történelmi illusz-
trálás. (Helyeslés balfelől.) 

A polgári házasság tüzetes tárgyalásába bocsátkozni 
most már talán késő volna. Hogy az egységes házassági 
jog mennyire szükséges, az nem képezheti vita tárgyát, 
hogy azután az egységes házassági bíráskodás annak 
mennyire következése, az ismét természetes, különösen 
pedig két szempontból : mi a válásokat s a mi a gyer-
mekek jövőjét illeti. A válásokról lehet vígjátékokat, 
brosüröket írni ; igaz ugyan, hogy az utóbbit nem olvas-
sák, de sem kódexszel, sem improvizált javaslatokkal nem 
lehet elérni a czélt, mert itt erkölcsi fegyverekre van 
szükség. Ám a törvényhozás szempontjából a szülők sor-
sánál sokkal fontosabb a gyermekek jövője s nekem az a 
felfogásom, hogy minden vallásfelekezetnek meglévén 
egységes biráskodása, azt tartsuk legelső szempontnak, 
hogy a gyermekek szülőik megegyezése szerint keresz-
teltessenek meg, vagy neveltessenek egy vallásban. *) Ugy 
hiszem erre nézve nincs eltérés a természeti jog szem-
pontjából, mig a meglévő 68-iki törvény azt az alapot 
adja, hogy a gyermekek nemük szerint kövessék apjuk, 
illetőleg anyjuk vallását. 

A kötelező polgári házasság ellen, különösen mint 
rögtönzött javaslat ellen van egy megjegyzésem (Halljuk !) 
Crispi, a heves szicziliai miniszterelnök, kormányra jutá-
sakor kijelentette, hogy nem tartja komoly államférfiu-
hoz méltónak, hogy improvizált javaslattal álljon elő. 
E törvényjavaslat pedig minden izében improvizálva van. 
Hogy mennyire improvizálva van, azt röviden jeleztem, 
midőn egy anyakönyvvezetésről és az esketésről való nem 
gondoskodást emlitém. De tartozom itt annak kijelenté-
sével, hogy én már Irányi Dániel életében hozzájárul-
tam e házban az ő reforminditványához, amelyben benne 
foglaltatik a polgári házasság eszméje és benne foglal-
tatott — ezt különösen hangsúlyoztam megelőzőleg magam 
is — az autonómia. Es ez autonómia követelményét itt 
érintve sem látom, pedig annak hiányát is mindenesetre 
pótolni kell. (Helyeslés balfelől.) 

De legyen szabad még, tisztelt ház, saját politikai 
helyzetemből folyólag némi folytatást fűznöm beszédem-
hez. (Halljuk ! Halljuk !) Mi, függetlenségi és 48-as párt, 
közjogi ellenzéki képviselők nagy köszönettel tartozunk a 
miniszterelnök urnák a borossebesi és kőszegi beszéde-
kért, mert az abban foglalt sértéseknek, midőn a meddő 
Ígéreteinkről és üres ámításainkról volt szó, köszönhető, 
hogy mintha egy véres kardot hurczoltak volna körül, 
pillanat alatt egy táborba egyesültek a közjogi ellenzék 
hivei, égvén a felháborodástól ez inzultus miatt és az 
egész ország tapsai által kisérve, azok tapsai által, akik 
helyeselték az egyesülést. 

E párt elhatározta, hogy méltó politikai megtorlást 
fog venni ezért a sérelemért. Az odadobott keztyüt fel-
véve, pártunk meghatalmasodott és készültünk a legkö-
zelebbi harczokra, midőn a hadsereg, vagy az udvartar-

*) No már, kérem, katholikus fél nem egyezhetik abba, 
hogy az ő gyermekei „egy" vallás kedveért az igaz vallásra nézve 
elvesszenek. A szerlc. 
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tás kérdése, vagy bármely közjogi természetű kérdés 
szőnyegre fog kerülni. De mi történt, tisztelt ház? Mit 
láttunk először? Azt, hogy Wekerléről is, miként a jó 
Radetzky papáról elmondhatjuk, hogy : „In deinem Lager 
liegt Oesterreich", csakhogy róla megforditva mondhat-
juk el, hogy a szabadelvű párt a függetlenségi és 48-as 
párt karjaiban van. 

Ez egy oly meglepő fordulat, tisztelt ház, hogy én 
a jövőben még jobban tartok attól, hogy a mai praece-
dens folytán a jelen törvényjavaslat és járulékainak vég-
rehajtása körül pártunk ismét a kormánynak folytató-
lagos és örökös gyámsága alatt találna maradni, ami által 
rendkivül sokat szenvedne a közjogi eszme. 

Tlialy Kálmán: Ne féljen, hogy mi ezt megcsava-
rintsuk ! 

Bartok Lajos : Mert ami áldozatot hoztunk, a libe 
rálizmusért történt, de hogy ez a liberálizmus a kor-
mánypártra *iézve micsoda, az más kérdés. Elv-e az? 
Nem ; hanem az a Generalsaft, amelybe mindent bevon-
nak, ami emészthetetlen, s a melyre táplálékul az ember-
nek nincsen szüksége. Ez az a mi húsos fazékak körében 
készül, amit velünk is meg akarnak kóstoltatni. 

A liberálizmus jelszava addig bir teljes értelemmel 
és teljes értékkel, amig egy a nemzeti politikával, midőn 
a sasnak ez az egyik szárnya, a másik szárnya a nemzeti 
politika, csak a sasnak két feje ne legyen. (Derültség 
balfelől.) Ha pedig ezen párt mégis szolgálja a liberális 
pártot, félek, hogy az egyfejü sasnak megnő a másik feje 
is. (Elénk tetszés balfelől.) 

Tisztelt ház ! A jelen törvényjavaslatnál Kossuth 
Lajosnak szava esett a mérlegbe, hogy többségre segitse 
a kormányt a liberális javaslatokkal. Kossuth Lajos azt 
mondta, hogy még az ördöggel is fogjunk kezet. Ez nem 
uj, ez megvan a régi magyar történelemben ; ez Szapo-
lyai János király mondása, aki azt mondta : „Flectere si 
nequeo superos, Acheronta movebo." De mondta ezt nem 
egy alárendelt liberális kérdésnél, hanem midőn a magyar 
nemzeti királyság megmentéséről volt szó. Es, tisztelt ház, 
a 48-iki törvényekben, nem a XX. vagy XXII. törvény-
czikk az első, hanem az első az, hogy Magyarország ön-
álló és független legyen. (Elénk helyeslés balfelől.) 

Tlialy Kálmán : Soha sem tagadjuk meg. (Egy hang 
balfelől: Lassan odakerülnek!) De már én nem kerülök, 
mig ez a fej a nyakamon van ! 

Bartók Lajos : Tisztelt ház ! De visszatérek még egy 
pillanatra a liberális pártra. A liberális párt a polgári 
házasságot végre magáévá tette. A polgári házasságot 
Deák Ferencz indítványozta az ő igaz liberálizmusával. 
Deák Ferencz óta rendkivül megváltozott a közszellem és 
visszafejlődött a párturalomhoz és annak érdekében, hogy 
a 48-ban lerontott osztályfalak újra felemeltessenek. Az 
aggodalmaskodó hazafiakat, akik elvileg, mint én is, helyes-
lik a polgári házasság eszméjét, csak a rossz javaslato-
kat nem akarják elfogadni, miért denunciálni és meg-
bélyegezni a nemzet előtt az ultramontánizmus vádjával, 
kik önmagukat pedig a liberálizmussal bélyegzik meg? 
nincs ennek itt helye. A liberális párt most is éppen 
abban a régi fekete dominóban jár, csakhogy alatta vörös 
mellényt visel (Elénk tetszés és derültség balfelől. Zaj, 

mozgás a jobboldalon.) és akkor nyitja föl a szélsőbal-
oldal előtt, mikor mint egy meghitt, intim defektiv mu-
tatja, hogy belül ő is vörös, hogy radikális vörös a mel-
lénye, (Elénk tetszés és derültség balfelől. Zaj a jobb- és 
szélsőbaloldalon.) hogy azután, ha^mint â , szabadelvüség 
jezsuitái „en rob a courte" a veszély eminens nagyságá-
ról prédikáljanak, amely akkor éri az országot, ha az ő 
megtámogattatásuk az ellenzék részéről elmarad. (Elénk 
helyeslés és tetszés balfelől.) 

Tisztelt ház, hogy nemzeti szempontból mit várha-
tunk ezen gyorsan előkészített reformtól, azt nem vagyok 
képes igazán mérlegelni, mert egyáltalán a házasodás 
által a nemzetiséget nem olvasztjuk be. Hiszen tudjuk az 
oláhságról azt az elfogadott tapasztalatot, amelyet a sta-
tisztika is igazolt, hogy az a magyar ember, aki oláh nőt 
vesz el, aligha tud ott a nép között magyarosítani, sőt 
ellenkezőleg, ő oláhosodik el családostól. Ilyen alakban 
odaállítva a javaslatot, az aktuális értékkel nem fog birni. 
Aktuális értékkel birna egy szigorított nemzetiségi tör-
vény, amelyet azonban nem teremtenek meg a kormá-
nyon, hanem inkább a szászokkal paktálnak a polgári 
házasság végett, hogy kellően marokba kaphassák és ki-
használhassák őket a kormány fentartására. Ezen egész 
kulturmozgalmat tehát olyan nagyrabecsülni és olyan 
fontosnak tartani, amely megérdemli a rá pazarolt két 
évet, nem tudom, s nem hiszem, hogy a mostani már-
czius 4-ének egyéb mint névrokonsága volna a régi 
márczius 15-ével. Ez egy gyönge kis manifesztáczió. 
(Derültség jobbfelől.) vagy mondjuk erős manifesztáczió 
volt a kormány iránt; én pedig a legkérlelhetetlenebbül 
akarok opponálni oly kormánynak, mely az ellenzéknek 
oly alig megtorolható sottiset vágott fejéhez, mint a 
minők voltak a kőszegi és borossebesi, legmagasabb 
helyre sugalmazott nyilatkozatok. Bámultam, miként tud 
a kormány Kossuth segítségéhez fordulni, (Mozgás a 
szélsőbaloldalon.) aki 48-ban egészen másként hirdette a 
nemzeti ideákat, mint önök, akik midőn a Buda várá-
nál elesett honvédek a kegyelet ünnepét követelték a 
nemzettől, ott nem képviseltették magukat, hanem oppor-
tunusnak tartották megkoszorúzni Hentzi szobrát. 

Sréter Alfréd : Ez a kormány sohasem tette ! Sza-
páry tette ! (Felkiáltások a szélsőbaloldalon : Egyre 
megy!) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, ápril 17. Mi less most a köteleső polgári 

hásasságról szóló törvényjavaslattal? — 
Tatár, török olyan kegyetlen kedvteléssel le nem 

kaszabolta a magyart, mikor itt e hazában pusztítottak, 
mint a képviselőház diadalittas többsége leszavazta azokat 
az indítványokat, melyeket a javaslat javítására az ellen-
zék köréből egyes képviselők előterjesztettek. 

Ezek közöl a vak megátalkodással leszavazott javí-
tások közöl csak kettőt emiitünk itt. Első a Szapáry 
László grófé az iránt, hogy halálos ágyon, mikor a 
házasságkötéshez kirendelt állami közeg nehezen kapható 
meg, vagy mert periculum est in mora, vagy mert 
messze távol lakik, a lelkipásztor legyen az állam által 
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felhatalmazva ily végső esetekben az állam nevébon is a 
házasságkötés aktusának elfogadására. Leszavazták. Az 
észt. a szükségességet, az elkerülhetetlenséget, a hal-
dokló, jegyese s esetleg a gyermekek lelki nyugalmát, 
becsületét, boldogságát — a megcsökönyösödött pártfegye-
lem leszavazta. Eddig a pap századokon át minden házas-
ság megkötéséhez jó volt az egyház és az állam együttes 
képviselőjének. Ma, a gyűlölet, a klerophobia, a vallástól 
való „állami", polgári eltávozás és idegenkedés oly fokra 
hágott, hogy még végső szükségben is kész a megvadult 
liberálizmus feláldozni a legszentebb egyéni érdekeket és 
lábbal tiporni a legelidegenithetetlenebb jogok egyikét, a 
jogos akarat érvényesithetését ex odio ecclesiae, csakhogy 
papot ne lásson, — a pokol tapsoló örömére ! De hát 
quousque tandem ? Meddig fogja a szabad elvű zsarnokság 
igáját hordozni a souverain királyival élén a türelmes 
nemzet ? 

Egy másik nevezetes javítást Apponyi Albert gróf 
indítványozott a tvjavaslathoz, avval, hogy az az eset, 
midőn a férfi adott igéretét, hogy a czivil aktus után 
arájával az egyház elé fog járulni, brutálisan megszegi, 
vétessék fel a bontó akadályok közé. Ezt is leszavazták. 
A katholikus Teleszky szolgáltatta a szabad elvű önkény-
hez a „megokolást" azzal, hogy ilyen eset „alig fog elő-
fordulni". Pedig Francziországról tudjuk, hogy akárhány 
előfordul. Apponyi A. gr. erre már megsokalta a szabad elvű 
szavazógép szolgai vakbuzgóságát s oly megjegyzéseket 
vágott az „ily törvényeket hozó" honatyák fejéhez, hogy 
a bélyeg ott lesz e kornak homlokán minden századok 
szeme előtt. „A nő, úgymond, az ilyen igéretszegés ese-
tén mit sem fog veszteni. Valóban nem fog veszteni, 
mert az egész tisztességes társadalom pártjára fog állni, 
de ugyanez a tisztességes társadalom el fogja Ítélni azt a 
törvényt is, mely ilyen helyzeteket teremt és szankczionál". 
Ezzel Apponyi Albert gróf többet mondott, mint két 
nagy beszédével együttvéve. Az a törvényjavaslat, melyet 
a képviselőház többsége megszavazott, „tisztességes társa-
dalom" előtt ki nem állja az Ítéletet. 

Ennek az Ítéletnek bélyegével a homlokán, megyen 
át ez a szerencsétlen törvényjavaslat a képviselőházból a 
főrendek elé. A főrendiház tehát önmaga fogná maga fölött 
kimondani a halálos Ítéletet, hogyha ezt a törvényjavas-
latot elfogadná. A főrendiház hivatása a destructio fel-
duzzadt árjait a trón magaslatától visszatartani s rohamos 
szétáradásuk ellen a haza, a társadalom termőföldjének 
kultúráját uj gátak emelése s a régiek fentartása által 
megőrizni. Ezt a feladatát ha a magyar főrendiház a 
jelen esetben, evvel a törvényjavaslattal szemben, mely 
Magyarország ezeréves vallás-erkölcsi organizmusát akarja 
megbontani, elmulasztaná teljesíteni, maga törölné ki ma-
gát a nemzeti önfentartás életre való országos tényezői 
közül. 

Magyarország sorsa ezúttal teljesen a főrendiház kezébe 
van letéve. A képviselőház nem birt megküzdeni az ezeréves 
vallás-erkölcsi szervezet megrontásának lázával, e láznak 
vehemens rohamaival. A képviselőház zsákmányául esett 
az eget ostromló szabad elvüség járványának, mely be-
járva az egész földkerekségét, hazánk fiainak elméjét és 
lelkét is megmételyezte. Az ország színe-javának szemei 

tehát a főrendiházra és az apostoli királyi trónra vannak 
függesztve. Onnan várjuk, az ország szervezetének minden 
kötelékét megbontó szabad elvüség ellen, a mentés nagy 
eszméjének megpenditését s a mentési eszközök haszná-
latba vételének országos megkezdését. A főrendiház, ha 

i támogatására siet a trónnak, meg fogja menteni Magyar-
országot a keresztény czivilizáczió jövendő századainak. 
Ha nem segiti a trónt, hanem beáll a képviselőház kor-
rumpált többségének, e többség szeszélyének, kegyének a 
zsoldjába, akkor az ország ezeréves keresztény vallás-
erkölcsi múltjának romjai alá betemeti magát is meg a 
királyi trónt is, mert a szabad elvüségnek, kivált az eget 
ostromló szabad elvüségnek, végczélja mindenütt, demo-
kráczia és respublica neve alatt, a legszélsőbb s legva-
dabb, legvakmerőbb, legönzőbb elemek ochlokrácziája. 

Szerencsénkre és örömünkre, a főrendiháziak köréből, 
bár szomorú hírek is keringenek, mégis gyakrabban ka-
punk jó és biztató hireket, mint kedvezőtleneket. A leg-
kedvezőtlenebb hir az, a mely erősen tartja magát, hogy 
a főrendek körében a szabad elvű többség már biztosítva 
van. Csekély ugyan, öt körül jár ; de biztosítva van. Ev-
vel ellenkezőleg szintén főrendi körökből értesültünk arról, 
hogy az „Isten ostora", Kossuth Lajos által hajszolt 
törvényjavaslat ellen a főrendek ellenző többsége, még 
az egyháziak nélkül is, tetemes többséggel van biztosítva. 
Érthetetlen is volna a főrendek magatartása, ha most a 
kötelező polgári házasságot hanyathomlok megszavaznák, 
holott Tisza alatt még Andrássy Gyula pártolása daczára 
is elvetették annak a legkevésbé veszedelmes alakját, a 
zsidó-keresztény vegyesházasságot. Akkor nem kellett a 
minimum se; most egyszerre hogy adhatnák a nemzetet 
a keresztény czivilizáczió körében megóvni és megtartani 
hivaíott főrendek szavazatukat a maximumra, a destructio 
legfőbb fokára? 

Készülődések folynak a főrendek között az iránt is, 
hogy mivel a királyi sanctio a polgári házasságról szóló 
tvjavaslatra nézve az 1868. LIII. tvczikk némely intézke-
déseinek megváltoztatásáról szóló tvjavaslat együttes elő-
terjesztéséhez van kötve a korona által, a főrendek 
nem fognak addig egy lépést sem tenni a házasságról 
szóló tvjavaslat tárgyában, mig az 1868-iki t.-czikk meg-
változtatásával is junetim nem foglalkozhatnak. Nagyon 
helyesen. A kormány köteles a junctimot megtartani ; a 
főrendek jogosultak további eljárásukat arra épiteni. 

De kövessen eljárásában a főrendiház bármely módot, 
a kötelező polgári házasságról szóló törvényjavaslat 
visszavetésében köteles lesz a trónt támogatni. Miért? 
Mert a főrendiház feladata, hogyha alulról a mindenek 
felforgatásának áramlata megindult, ennek az áramlat-
nak útjába állni s azt a trónig felemelkedni nem en-
gedni. Már pedig abban a napirenden levő tvjavaslatban 
a magyar alkotmány felforgatásának áramlata indult meg 
romboló munkájára. Az apostoli király ugyanis alkot-
mányos esküt tett a koronázáskor arra, hogy Isten egy-
házait minden jogaikban meg fogja őrizni és védelmezni. 
No már pedig a katholikus egyház mint „bevett" vallás 
híveinek joguk van hitök szerint élni és például háza-
sodni, joguk van a házasságot ugy kötni, hogy az mind-
járt szentség legyen, és senkinek sem áll jogában, az or-
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szágnak pedig legkevésbé áll érdekében a katholikuso-
kat egy oly kötési formára kényszeríteni, mely az ő 
meggyőződésük szerint nem szül Isten előtt érvényes 
házasságot. . 

Erre a jogalapra álljon a főrendiház ; védje a kath. 
vallás létjogát; mentse meg a királyságot a szentségtörés 
bűnébe való esés lejtőjétől, — s akkor megmentette Ma-
gyarországot a jövő századoknak hosszu-hosszu időre ; a 
királyságot pedig megóvta a legnagyobb csapástól, mely 
azt érheti : az esküszegést. okvetetlenül követő isteni átok 
sulyjától. 

Adja Isten, hogy főrendiházunkat történeti hivatá-
sának korszakot alkotó magaslatán találják az esemé-
nyek ! ? ? 

KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A Szent-István-társulat tudományos és irodalmi osz-

tályának gyűlése. 
Szép számmal összejött tagok jelenlétében tartotta 

meg f. hó 13-án felolvasó ülését a társulat tudományos 
és irodalmi osztálya. 

Az ülésen dr. Kisfaludy A. Béla elnökölt. 
Az első felolvasó Lévay Mihály volt, ki mint vendég 

felolvasta „Szent romok" czimü hangulatos költeményét, 
melyet a hallgatóság megéljenzett. 

Ezután Hummer Nándor r. tag olvasta fel ily czimü 
történeti tanulmányát: „A kereszténység nyomai Magyar-
ország mai területén a honfoglalás előtt." Szerző érteke-
zésében a magyarok betelepülése előtti három századot 
tette tanulmánya tárgyává. A byzanti irók nyomán az 
avar inváziót, megjelöli annak útját s eredeti kútfők alap-
ján az avar hatalom terjeszkedésének s a byzanti császár-
sággal való érintkezésének körülményeit fejti ki. Érdekes 
a tanulmánynak az a része, mely a byzantiak hatását 
rajzolja az avarokra. Eredeti kútfői apparátussal mutatja 
ki szerző, hogy Baján az avarok nagy khánja késő agg-
korában a kereszténységet ismerte, annak főbb eszméit 
magáévá tette. — Kimutatja, hogy a VII. század folyamán 
az avarok főnökei, az avar nép nagy tömege keresztény 
volt. Majd kútfői adatok alapján megvilágítja azt a hatást, 
mely az Avaria nyugati szomszédai, a keresztényekké lett 
bajorok részéről mutatkozik, midőn a szalczburgi püspök-
ség, mint a kereszténységnek legkeletibb püspöki széke, 
missióját teljesiti. Éles vonásokkal jelzi szerző a mai 
dunántuli vidék frankkori hierarchiáját, s meghatározza a 
szalczburgi, a passzaui és az aquileai püspökségek avariai 
területét. Értekezésének igen becses részét teszi, a szláv 
befolyás nyilvánulásának leirása. Nyugati és szláv kútfők 
alapján mesterileg irja meg szerző Methodius működését, 
ki a kereszténységet arra óhajtotta felhasználni, hogy a 
szlávegvséget az északi és déli szlávok egyesülése által 
megteremtse. Végül kifejti szerző, hogy a magyarok bete-
lepülése volt az ok, a miért hogy nemcsak a szlávegység 
meg nem alakult, hanem a mely által a kereszténység 
egyetemes jellege a X. század elején megmentetett. Az 
osztály nagy figyelemmel hallgatta a felolvasót s elnöke 
szerzőnek köszönetét fejezé ki. 

= A budapesti Páli szent Vincze egyesület 
folyó 1894. évi április hó 29-én délután 4 órakor a 
budapesti központi papnevelő intézet dísztermében (IV. 
ker., belváros, papnevelde-utcza 7. sz. a.) egyleti műkö-
désének XXV. és XXVI-dik évéről, rendes közgyűlését 
tartja. 

IRODALOM. 
*** Észrevételek a tanitórendeknek a kongruáról 

szóló memorandumára. Eger, 1894. Nagy 8-r 47 1. 
A tanitórendek memorandumával ellenkező ered-

ményre jut bizonyításai fonalán. Kötelességszerűen ismer-
tetni fogjuk. 

= Útmutatás a lelki béke megszerzésére és 
megőrzésére. Irta Lehen Jézustársasági atya. A franczia 
4. kiadásnak Brucker T. J. t. atya által átdolgozott 12. 
német kiadása után fordította és kiadta Sarmaságh Géza 
szatmáregyházmegyei áldozópap és főgymn. tanár. A 
Szatmár-egyházmegyei ft. hatóság jóváhagyásával. Szat-
máron, a „Pázmány-sajtó", 1894. 16-r. 379 1. Ára 1 frt 
10 kr vagy 3 int., kötve 1 frt 46 kr vagy 4 int. a for-
dítónál. 

„Nem egy könnyen található olyan aszketikus mű, 
a mely a lelkek oly sok szükségleteinek annyira meg-
felelne s a fenső lelki életet oly gyakorlatilag fejtené ki", 
— mint ez. — A német kiadás 12 kiadása tanúbizony-
ság rá. Tolle, lege. Minden papi, minden istenes lélek 
nagy lelki haszonnal s élvezettel használhatja mindennapi 
lelki táplálékul. 

V E G Y E S E K . 
A folyó lió legörvendetesebb eseménye az, 

hogy ott, hol hajdan királyaink trónja állott s honnan ün-
nepi aktusokkal kormányozták az országot, Székesfehérvá-
rott, Zichy Nándor és Esterházy Miklós Móricz grófok 
fővezetése alatt, egy uj katliolikus lap indult meg, mely, 
nemes szerénységgel, Székesfehérvárnak, Fejérmegyének, a 
Dunántúlnak érdekeit óhajtja csupán szolgálni, de bizony, 
minden valószínűség s minden jók forró óhajtása szerint, 
a keresztény czivilizáczió, a katholikus eszmék fáklyáját' 
egész Magyarország felett fogja lobogtatni. Adja Isten, hogy 
mennél előbb napi lap legyen belőle s oly szerepet játszón 
Magyaroszágon, mint a berlini kath. „Germania" mellett a 
„Köln. Volkszeitung". Németország kath. közvéleményének 
és közös katholikus akcziójának éltető erei és csatornái a 
katholikus egyesületek, szövetkezetek és körök ; ezekbe pedig 
életet a katholikus lapok öntenek folytonosan, mindennapi 
szakadatlan rábeszéléssel és buzdítással. Ezért van Német-
ország minden valamire való városában egy vagy több 
katholikus napilap is teljes működésben. Mig Magyaror-
szágban legalább 10—12 katholikus napilap nem fog szólni 
napról-napra, s mig az egész ország minden vidéke katholi-
kus egyesületek, körök és szövetségek hálózata által be nem 
lesz vonva, addig mindig a katholikusok hátán fogja erejét 
mutogatni a zsidó-szabadkőmives-protestans coalitio. A 
hőn üdvözölt uj kath. lap neve : „Fejérmegyei Napló". 
Szerkesztője és kiadója Kovács István, társszerkesztő Bonitz 
F. Az első szám tartalma ez : A mi egyházpolitikánk Zichy 
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Nándor gróftól. Milyen lesz ajövőnk ? Esterházy Miklós Móricz 
gróftól. Irányelveink (a szerkesztőségtől). Társadalmunk köz-
szelleme Dr. M.-től. Belföld. Külföld. László fg. Székesfehér-
várott. Városi és megyeihirek. Különfélék. Szédelgés Szomszéd-
tól. „A ki hisz én bennem" Balla Károlytól. Az oktatás 
és nevelés helyes iránya Majó Károlytól. A kisiparosok 
helyzete, (y). Tárcza. A „Fejérmegyei Napló "-hoz (költ.) 
Kalocsay Alántól. Őrizzük meg történelmi emlékeinket! 
Károly János apát-kanonoktól. Irodalom és művészet. 
Táviratok. Közgazdaság. Szerkesztői üzenetek. Előfizetési 
felhivás. — Jelszavául, mely a lapnak egész szellemét és 
irányát fejezi ki, az előfizetési felhivásban ezt olvassuk: 
„Mi visszautasítva minden idegen talajból mérgezett levegő-
ben kipárolgott eszmejárványt, az egyesnek és a társa-
dalomnak boldogulását nem a kitörni kívánkozó emberi 
vágyak s eszmék felszabadításában keressük, hanem azon 
keresztény szabadságban, mélynek szabályozója a jog, 
alapja az igazságEz t. olvasó az első katholikus politikai lap, 
mely az ország életének minden szálát erős fogással az 
igazság alapján álló s a jog által szabályozott „keresztény 
szabadság" kezében összefoglalni megkisérli. Minden szálát 
a társadalmi és állami életnek, mondom, mert azt olvassuk 
nagy örömmel az előfizetési felhívásban, hogy a „Fe-
jérmegyei Napló" nem az emberek feje fölött akar poli-
tizálni, hanem, úgymond, „gondoskodásunk tárgyát fogják 
képezni az iskola, a városi, megyei és dunántidi ipar, ke-
reskedelem, földmivelés.LL Lelkünk kitörő lelkesedésével üd-
vözöljük az uj kath. politikai lapot, mint a katholikus 
emancipatio s a helyét elfoglalni induló „keresztény sza-
badság" egyik legéletrevalóbb vezérét és szószólóját. 

— Németország katholikus tanítóinak egyesülete most 
pünkösdkor fogja tartani Mainzban V. közgyűlését. Mi 
még az elsőig se vittük. 

— Felajánlott fogadás. Bárkivel készek vagyunk 
fogadni, hogy hamarább lesz a kis Belgium fővárosában 
két szabadkőműves tudomány-egyetem, mivel ebben a 
nagy Mária országában e</y;katholikus t.-egyetem. Bruxel-
lesben tudvalevőleg már van egy szabadelvű „szabad" 
egyetem ; de ez csak a szabadelvű doktrinárizmusnak tesz 
szolgálatokat. A radikálisok és szocziálisták nincsenek 
megelégedve evvel az egyetemmel. Most elhatározták 
tehát, hogy ugyanott még egy „szabad" egyetemet állí-
tanak a szocziálizmus és radikálizmus szolgálatára. Czélja 
lesz : atheizmus és anarchia. Jövő őszszel már két tudo-
mánykar fog működni: bölcsészeti és jogtudománykari. 

— Fúzió szabadkőművesek és szocziálisták közt. Pá-
risban húsvétvasárnap 200 páholy követei gyűlést tartot-
tak, melyben kimondották, hogy csatlakoznak a szocziá-
lizmushoz. Hogy ez mit jelent, gondolom, mindenki tudja. 
A páholy siet az anarchia kegyeibe. Hisz ez úgyis leá-
nya neki : tehát — könnyű neki ! 

— A budapest-lipótvárosi bazilika épitő nagybizott-
ságának f. hó 10-én délután Rózsavölgyi Gyula tanácsos 
elnöklete alatt ülése volt. Felolvasták a főváros közgyű-
lésének határozatát, hogy a bazilika körül levő bazáro-
kat a millenniumra le kell bontani. Kauzer József ellene 

van a bazár korai lebontásának, mert először évenként 
13,000 forint bértől esik el az épitő bizottság, másodszor 
nem lesz helyük, ahol a belső építkezésben szükséges 
anyagokat tarthatják. A bizottság élénk vita után elha-
tározta, hogy a felemiitett okokat közli a tanácscsal, s 
azt indítványozza, hogy a bazárépület lebontását csak 
1896-ban kezdjék meg s akkor is tartsák fenn a plébánia-
épület felé eső részt az épitőiroda s a szükséges udvar 
számára. A bazilika freskóinak elkészitése tárgyában 
Kauzer a következő javaslatot adta be: 1. A freskók 
tárgyának és alapeszméjének vitás kérdésében fogadják el 
a tanács határozatát. 2. A freskók egységes kivitele, a 
színezés, kompoziczió és technika tekintetében olyképp 
biztosítandó, hogy azok kivitele olyan mesterekre bizas-
sék, akik a festőmüvészetben egy irányt képviselnek. Ily 
mesterekül Than Mórt és Lötz Károlyt, az előbbi a felső 
kupolát, az utóbbi a baldachinokat és a szentély oldalait 
festené meg. 3. A felső kupola freskói mozaikban vites-
senek keresztül, még pedig azért, mert egyrészt a tem-
plom belsejéből felszálló gőzök, másfelől a vékony alig 14 
czentiméternyi boltozat falán átütő hideg levegő miatt 
kifejlődő nedvesség a festett freskót okvetetlenül tönkre 
fogja tenni. — A bizottság elhatározta, hogy a javas-
latra nézve kikéri az Országos Képzőművészeti Tanács 
véleményét. 

— Császka György érsek ur ő exczellencziája 1000 
koronát adományozott a budapesti lazarista szerzet épí-
tendő templomára. 

— Uj szt.-Vincze-egylet. A temesvári páli szent 
Vincze-egyesület alapszabályait a m. kir. belügyminiszté-
rium f. évi 26,509. szám alatt a bemutatási záradékkal 
ellátta. 

— A herczegprimás és a tud. akadémia, Vaszary 
Kolos biboros herczegprimást f. é. február 18-án az aka-
démia igazgatóságába választotta. O eminencziája báró 
Eötvös Lóránd ez iránti átiratára avval válaszolt, hogy 
az akadémia czéljaira 10,000 koronás alapítványt tett. 

— Rómában nagy ünnepe volt a mi dicső világ-
egyházunknak f. hó 15-én. XIII. Leo pápa 7000 spanyol 
zarándok és vagy 30,000 római s más országokból való 
hivő közönség jelenlétében a boldogok sorába avatta De 
Avila Jánost, a ki szent Teréziával Spanyolországban a 
katholikus hitélet regenerátora vala a 16-ik század végén. 

— Osztrák katholikus nagygyűlés lesz f. évi szep-
temberben, a mely igen látogatottnak Ígérkezik, mert a 
Hohenwarth-klubb és a Liechtenstein hg által vezetett 
keresztény szocziálisok megegyeztek abban, hogy töme-
gesen fognak a Gráczban vagy Innsbruckban tartandó 
katholikus nagygyűlésen megjelenni. 

Figyelmeztetés. 
Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a bibornok hg-

primás holnapi beszédének magasztos tartalmára s az 
abban foglalt nagy igazságok lelkes továbbhirdetésére. 
Az ország főpapja kimondja holnap a jelszót: Mentsük 
meg Magyarországnak a keresztény családot ! Kárpátoktól 
Ádriáig egy ima, egy szózat visszhangozzék hegyen 
völgyön : A keresztény családot kell megmenteni ! 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő /elde-utcza 8. SZ.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombat.o n. 
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 
: minden 
: kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
: tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
Ë 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, április 21. 32. I. Félév. 1894 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Főmagasságu és főtisztelendő Vaszary Kolos, bib. eszt. érseknek, Magyarország hgprimá 
sának a Sz.-I -T. XLI-ik közgyűlését megnyitó beszéde. — Bartók Lajos beszéde a képviselőház márcz. 6-iki ülésében. — tig»^»" 
Tudósítások]: B u d a p e s t : A biboros hgprimás szent-István társulati beszédének hatása. B e r l i n : Egy, szabadelvű egyetemi 

tanár nyilatkozata a kötelező polgári házasságról. — Kath. Köztevékenység. — Kath. Egyesületi Elet. —Vegyese*.. 

tig yházi 
j o g -

Főmagasságu és főtisztelendő 

Y a s z a r y K o l o s , 
bibornok 

esztergomi érseknek, Magyarország bgprimásának 

a Sz nt-István-Társulat XLI-ik közgyűlését 

megnyitó beszéde. 
Mélyen tisztelt közgyűlés! 

Hazánk valláserkölcsi és közművelődési terén 
buzgón fáradozó Szent-István-Társulatunk mé-
lyen tisztelt tag ja i t a jelen évi közgyűlés alkal-
mából annál melegebben üdvözlöm, minél nagyobb 
jelentőséggel bir katholikus hi t tudatunk, egyet-
értésünk és összetartásunk nyilt és bátor beval-
lása napjainkban, midőn a társadalom nyugodt 
fennállását biztositó tényezők értékére nézve a 
legkülönbözőbb vélemények, ne mondjam a leg-
elfogultabb előítéletek uralkodnak. 

Ezen előítéletek a társadalmi élet mai kóros 
tünetei mellet t épp oly veszélyesek, mint amily 
végzetes az elhibázott orvosi diagnózis és a 
kellő gondozás hiánya a súlyos betegre nézve. 

Avagy elzárkózhatunk-e férfias bevallásától 
annak : hogy az eszmék világában a legnagyobb 
habozás, s ennek következtében a meggyőződés 
ingadozása, az akara terő gyöngesége, az erkölcsi 
érzék bénulása, az elvek föladása a vallási, er-
kölcsi és társadalmi élet terén oly aggodalmat 
keltő jelenségeket tár elénk, mintha ma is irá-
nyul szolgálnának tanai azon bölcsészeknek, kik 
Pyrrhon szerint a jó és rossz között különbséget 
nem ismerve, minden erényt és vétket tagadtak, 

vagy kik Epikurral azt vallották, hogy az ember 
főtörekvését az élet küzdelmeinek és fáradal-
mainak kerülésével az élvezetek vadászata képezi. 

Ha a kuta tó ész fürkészi e szomorú állapot 
okait, azt lát ja, hogy a társadalmi épület alap-
jában is meg van támadva s e megtámadot t a lap : 
a család; pedig a család az Isten egyik leggyen-
gédebb műve, az emberiség egyik legdrágább 
kincse, mely eredeténél fogva isteni intézmény 
s már az első emberpárral létesült a földön. 

A család azon forrás, melyből az állam élete 
fakad ; azon sejt, melyből a nemzet testszövezete 
képződik ; a család azon veteményes kert , mely 
a társadalom polgárait és az egyház hiveit 
termeli. 

Ha ezen veteményes kertben nincs meg 
melegágya a vallásnak, melynek világa és me-
lege éltet, a fiatal sziv épp ugy elcsenevész, mint 
azon növény, melyhez nem hatol verőfény, s me-
lyet nem érlel hője a napnak. 

E szóban „család" benfoglaltatik mindaz, 
ami az embert emberré teszi, ami bennünk igaz, 
szép és jó, mindaz, ami szeretetünkre és kegye-
letünkre érdemes. 

A ház, melyben születtünk, a testvérek, a 
kikkel a létnek örvendve játszadoztunk, az asz-
tal, melyet körülülve étkeztünk, az imák, me-
lyeket az ár ta t lan sziv buzgóságával rebegtünk, 
anyánk csókja és könyei, atyánk tani tása i s 
aggódó szeretete, első reményeink s örömeink, 
első bánatunk, az ész, a szenvedély és érzelmek 
első kezdetleges megvillanása, a munkásság, a 
kötelességérzet, a becsvágy, a szelídség, könyörü-
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let, a kegyesség, az aka ra t és a jellem első 
csirái, ezek mind a családban sarjadoznak. 

A család e szerint a társadalmi együttélés 
különböző nyilvánulásainak, a tá rsas érintkezés 
változatos alakulásainak bár szük, de legelső 
köre, melyben mozogni, az emberekkel együtt 
gondolkozni, érezni, velők és éret tök cselekedni 
t anu l a sarjadozó, a szülői gyengéd, vagy ha 
kell erős kezek ál tal ha j l í tha tó és i rányi tha tó 
csemete. 

Bár a családfő régi t e l jha ta lma megszűnt, 
mégis a felsőbbségnek oly személyesitője gya-
nánt szerepel a gyermek előt t ma is, hogy 
tekintélye, ereje, szigora épp ugy parancsol en-
gedelmességet a család tagjainak, min t az ál lamfő 
akara ta és a törvény tekintélye a hódoló a la t t -
valóknak. 

Amily szoros tehá t a kötelék és benső a 
viszony, mely a család t ag ja i t egymással össze-
fűzi; amily közvetlen ós nagy a hatás, melyet 
a család az egyedre k i fe j t : épp oly mély, ál talá-
nos és messzeható a befolyás, melyet a család 
szervezete, belélete, szelleme az egész társadalmi 
rend, az egész állam-élet alakulására, i rányára, 
fejlődésére gyakorol. 

Mint az egészséges gyökér a dus lombozatú 
fát , ugy t a r t j a fenn a jól szervezett család ere-
jében, virágzásában a tá rsada lmat . 

Ha a család azon magasztos, azon fenséges 
elvek piedes-ztálján áll, melyekre eredetileg épitve 
volt , s melyeken ma is állania kell, ugy ez az 
egész társadalom erős alapja s ezen nyugalma 
és békés haladása biztositva van; de mihelyt e 
piedesztálról lelép, lehetetlen, hogy konszolidált, 
erkölcsileg erős, anyagilag virágzó legyen az el-
züllött családokból alakult ily társadalom. 

Tévedne az, ki az állam erejét és nagyságát 
csak alat tvalóinak számában, ipa rának és keres-
delmének virágzásában, tudományának és művé-
szetének fejlettségében keresné, és nem egyszer-
smind a családban szerzett és az életbe á tv i t t 
erkölcseinek épségében, jellemének t isztaságábau. 

Ám hiszen a világ már lá to t t kifej le t t kul-
tu rá t , magasra emelkedett állami é le te t ; l á to t t 
az izlés, a gazdagság, a művészet, a kénye-
lem minden eszközével rendelkező társadalmat , 
Augusztus k o r á t ; de vájjon a hatalmas, a világra 
szóló római birodalomban a nagyszerű építkezé-
sek, a pára t lan szónokok, írók s művészek min-
den hírneve és dicsősége, a lángész összes ra-

gyogása előmozditotta-e az erkölcsök szelidülését, 
az indulatok és szenvedélyek fegyelmét, az aka-
r a t szabályozását, az emberiséget összekötő test-
véri érzelmek fej lődését? 

Ellenkezőleg, a mily magasra emelte Rómát 
műveltsége, épp oly mélyre vete t ték bűnei. 

A római birodalom tu la jdonképeni fénykora 
összeesik a családi erkölcsök fél tékenyen őrzött 
épségével — azon korszakkal, mely a családi 
tűzhely t isztaságának megmentése végett Lucre-
t ia t ő ré t megvillanui lá t ta s t a r t körülbelül 500 
éven á t egész addig az időig, a melyben Brutus, 
a fogadot t fiu tőrét a ty jának Caesarnak szivébe 
m á r t o t t a 

Ezen időszakra esik a római erkölcs és sza-
badság fénykora. 

Róma polgárai ekkor jogaikért , szabadsá-
gukér t , hazájuk nagyságáér t küzdöttek. 

E helyzet azonban megváltozot t , midőn az 
el törpült utódok a ha t a lomér t küzdő egyes nagyra-
vágyók zsoldjába szegődnek, eladják a forumon 
szavazatukat, a harczmezőn k a r j u k a t s lelkök 
sivárságában nem szabadságot, nem jogot köve-
telnek, hanem csak „panem et circenses." 

De ne bolygassuk tovább a romokat , hanem 
vessük fel azon kérdés t : 

Mi az oka a közállapotok ily elsatnyulá-
sának ? 

Mi az oka az eddigelé legnagyobb és legha-
ta lmasabbnak ismert világbirodalom oly gyors 
hanya t lásának ? 

M. t . közgyűlés! 
Azt hiszem, nem leszek sem igazságtalan, 

sem elfogult, ha a tö r téne t i események fejlődé-
sének mene té t figyelve ar ra következtetek, hogy 
a római birodalom gyors sülyedése okozati ösz-
szefüggésben van a családi élet alapjainak, szer-
vezetének elkorcsosulásával, fe l forgatásával! 

Elégtételül szolgál nekem oly tekintélyekre 
hivatkoznom, mint Montesquieu és Mommsen, 
k iknek összhangzó állítása szerint az eredeti 
méltóságából, t isztaságából k ivetkőzöt t római 
családélet különféle vétkei t mindmegannyi mé-
regcseppeket vezette és szűrte á t az állam és 
társadalom szervezetébe, melyek annak életerejét 
rohamosan tönkre te t ték . 

De nem is lehe te t t ez másképp. 
Hiszen már nem voltak anyák, akik — 

mint a Grachusok anyja — gyermekeiket leg-
drágább kincsüknek t a r to t t ák és azokat maguk 
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nevelték ; hanem igen is vol tak nők, kik mag-
zat ja ikat a rabszolgákra bizták. Ámde ezek mi-
ként nevelhet tek volna, midőn ők maguk is 
neveletlenek? Hogyan ön the t t ék volna a gyer-
mekek szivébe a haza szeretetét , mikor ők ma-
guk hazát lanok? Hogyan le lkesi thet tek volna a 
jogért , a szabadságért , midőn ők maguk is jog-
fosztottak, rabszolgák vo l tak ? 

A felhozot takon kivül emlitsem-e még a 
szigorú törvényeket , melyek a családfőt kor lá t -
lan ha t a lommal ruház ták fel? 

Részletezzem-e lealázot t helyzetét a nőnek, 
ki adás-vevés t á r g y á t képezvén, egészen meg volt 
fosztva szabadságától s azon örökös aggodalom-
ban élt, hogy u ra minden órában kiűzheti há-
zából ? 

A családi l aknak hiányzot t az a fátyola, 
mely a növekvő gyermek szemei előt t e l t aka r t a 
volna az anya szabadságának szégyenét. 

Es a gyermek? 
Alig p i l l an to t t a meg a világot, az atyai ön-

kény kegyetlen birói széke elé került , hogy meg-
hall ja az Ítéletet, mely élete vagy halála fe le t t 
határozot t . 

Az erkölcsöket szabályozó azon bölcseleti 
elvek, amelyek szerint, mint Quintilian t anú-
s í t j a : „az emberölés gyakran vétek, de kiol tani 
saját gyermekeinek életét a legtöbbször dicsé-
re t re méltó cselekedet" , nem gördítvén semmi 
akadályt a legembertelenebb elhatározás elé, kü-
lönösen. ha a család már több tagból ál lot t , 
hogy gyermeköket veszélyes helyre ki tegyék, hol 
aztán va jmi r i tkán menekül t meg a legkínosabb 
elpusztulástól, m e r t min t Quintil ián ta lálóan 
jegyzi meg : „Hizeleghetünk-e magunknak, hogy 
megment jük a gyermek életét , ha önmagunk 
hívjuk fel a halált , hogy elrabolja tő lünk?" 

A család ily mélyreha tó sebei mellet t nem 
csoda, ha az egész tá rsada lom szervezete meg-
t á m a d t a t o t t s mind kívánatosabbá vált az orvos, 
ki az erkölcsi sülyedés e borzasztó szakában a 
megmentés gyógyszereit n y ú j t h a t t a . 

A kereszténységnek ju to t t a nagy feladat , 
hogy szabályozza a jogokat , melyek a család 
minden egyes t ag ja i t ugy Isten rendelete , m in t 
a természet törvényei szerint megilletik. 

A nagy átalakulás, melyet a kereszténység 
a család körében előidézett, k i te r jed t a családi 
élet minden viszonyára, annak szellemére és 

érzelemvilágára oly ál talánosságban, hogy annak 
egyetlen t ag j á t sem hagyta érintet lenül. 

A fér j feje m a r a d t ugyan a családnak, mint 
Krisztus feje az anyaszentegyháznak, de nem 
m a r a d t többé kor lá t lan ura nejének és gyerme-
keinek. 

„Valamint az emberfia nem jöt t , hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon" : akként a 
keresztény családfőnek is a r ra kell használnia első-
ségét, tekinté lyét , főlényét és ha ta lmát , hogy 
szeretettel elősegítse, buzdítsa és munkál ja a 
gyengébb fél javát , boldogságát. 

Nincs többé fel jogosítva ar ra , hogy szeszé-
lyei szerint rendelkezzék nejével, őt tetszése 
szerint eltávolítsa, létező vagy ál l í tólagos gyen-
geségei, hibái mia t t megvetésével súj tsa . 

„A fér j a család feje" — m o n d j a XIII. LEO 
pápa (Arcanum div. Sap. 1880. febr. 10.) „és feje 
az asszonynak is, ki azonban nem min t szolgáló, 
hanem min t társ van neki alárendelve". 

Viszont a nőnek is megha tá roz ta kötelmeit , 
hogy nemes vonzalommal, vál tozat lan szeretet tel 
hű éle t társa legyen férjének, soha sem feledkezve 
meg a nemzetek aposto lának in te lméről : „Mint 
az Anyaszentegyház engedelmeskedik Krisztus-
nak , ugy az asszonyok is engedelmeskedjenek 
fé r j e iknek" . 

Végül gondoskodott a gyermekről is, kinek 
élete fe le t t a szülő őrködni, szellemi és anyagi 
jólétéről, ideiglenes és örök üdvéről szeretet tel , 
önfeláldozással gondoskodni ta r toz ik s oda töre-
kedni, hogy gyermekei képesek legyenek mind-
azon kötelességeknek és várakozásoknak meg-
felelni, amelyeket ugy az egyház, min t az állam 
t ámasz tanak i r án tuk . 

Vétkes mulasztást követne el, ha gyerme-
keinek képzését elhanyagolva lehete t lenné tenné 
rá jok nézve, hogy a társadalom körében t ehe t -
ségökhöz mórt állást foglalhassanak, annak 
érdekeit szolgálják, haladását , jó lé té t előmoz-
dítsák. 

Viszont tökélet lenül oldaná meg feladatát , 
ha a gyermeket csak az anyagi jó lé t keresésére 
ösztönözné, ha csak ér te lmének s nem egyút ta l 
lelkének fejlesztésére fordí taná gondjá t , mer t 
régi ax ióma: „Kiképezet t ész kiképezet t sziv 
nélkül nem áldás, hanem átok a társadalomra." 

A család e szellemét és i r ányá t azon véd-
müvek biztosít ják, amelyekkel azt az egyház körül-

3 2* 
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sánczolta, hogy megóvja a visszaeséstől, melybe 
a pogány társadalom azt sülyesztette. 

Ezen nagy elv igazságának fényétől körül-
sugározva nagy pápánk, XIII. LEO éppen egy 
hóval ezelőtt a bölcsesség e szavaival fordul a 
lengyel püspökökhöz: 

„Elesitsétek szorgalmatokat a család körül, 
hogy megőriz te tvén épsége és tisztessége, mely 
egységében és fe lbonthat lanságában áll, egészség 
ömöljék á t belőle a társadalom ereibe". (Carita-
t is provident iaeque. 1894. márcz. 19.) 

M. t . közgyűlés! 
Nem tagadható , hisz tapaszta láson alapszik, 

hogy az emberi gyarlóság, az indulat , a szenve-
dély, az egyenetlenség, az önzés a szeretetet 
száműzi a családból, néha örökre, de legtöbb-
nyire olyanoknál, k iknél az o l tá rná l esküvésre 
megje lent sziv nem volt ment a földi salaktól 
s az a ranykor t nem is t a l á lha t t a fel a család-
b a n ; de azoknál is, kiket a legtisztább szeretet 
fűzö t t össze, merülnek fel szomorú napok ; de 
há t mindig tiszta, mindig derül t és felhőtlen az 
ég ? A mint az anyagi világban vannak viharok, 
ugy nem hiányoznak ezek az erkölcsi vi lágban 
sem. Oly családi boldogságot, minő t az Isten az 
édenben a lapi to t t , elképzelni ta lán , de elérni 
nem lehe t ; hisz első szülőinkkel az édenből a 
boldogság is száműzetet t s azóta min t bolygó 
j á r közöt tünk, néha hosszabb, néha rövidebb 
időre be-betér hozzánk s i smét távozik, ba j t , 
bána to t , betegséget , szenvedést hagyva maga 
után. 

De mindezek mel le t t is a család lesz azon 
oáz, a hol az élet u ta in k imerü l t vándor a sze-
r e t e t zöldellő lombjai a la t t nyugpont ra lel ; a 
család lesz azon menedékhely, hol az ország 
gondjaival t e rhe l t fejedelem t rón já ró l leszállva 
enyhülést talál, hová a munkás napi fáradsága 
u tán nyugodni száll; hol a sorsüldözött a meg-
próbál ta tások szenvedései közt a gyengédség és 
bá tor i tás felemelő szavaiból vigasztalást mer í t -
h e t ; hol a szerető gyermek a már redőzött hom-
lokok daczára is hőn dobogó édes szülei sziveken 
megpihenhet . 

M. t. k. 
Röviden, amennyire egy megnyitó beszéd 

keretébe befér, igyekeztem a pogány és keresz-
tény állam családi életviszonyait fe l tün te tn i ; 
zárszómban csak ar ra kérem a m. t. t á r su l a to t : 
igyekezzék magasztos feladatához hiven kiadvá-

nyaiban odahatni, hogy a családi tűzhelynél a 
vallás és hazaszeretet l áng ja ki ne aludjék, erre 
ugyanis mindig, de a jelen időszakban kiválólag 
szükségünk van. annyival is inkább, mer t az 
utóbbi századok végső évtizedében felmerült ese-
mények megrázván egész Európát , a szólammá 
vál t „fin de siècle" megemli tésénél is ideges 
nyugta lanság fogja el a kedélyeket. 

Azt á l l í t ják ugyan, hogy a poli t ikai lá tha-
t á r t i s z t a ; de nem törhe t -e ki pusztitó vihar 
azon sö té t felhőkből, melyek t á r sada lmunk egén 
to rnyosulnak? 

A mul t század végső tizedében — éppen 
századik éve — t ű n t el egy ha ta lmas nemzet, 
mely egyik legnagyobb k i rá lyunka t s Erdély 
egyik legkiválóbb fe jedelmét k i rá lyának válasz-
t o t t a ; megvan ugyan a föld, a pa t r i a ; de meg-
szűnt a nemzeti , a lengyel hegemónia. Mintha e 
szomorú esemény lebeget t volna koszorús köl-
tőnk előtt, midőn gyönyörű szózatában igy i r : 
„A sirt, hol nemzet sülyed el, népek veszik 
körül s az ember mill ióinak szemében gyász-
köny ü l / 

És mégis! Sem az összes szabad népek 
őszinte részvéte, sem a törvényhozóknak a tör-
vényhozás termeiben elhangzot t rokonszenves 
nyi la tkozata i nem tud ták az egykor nagy nem-
zetnek hazá já t visszaadni. 

S ez a hős nemzet tapasztalva azt, hogy 
sem sa já t erejével, sem emberi segélylyel nem 
tud j a hazájá t fe l támasztani — családjainak ez-
reivel az Ur t emplomába megy s milliók a jkán 
zendül meg az ének : I s tenünk! szent oltárodnál 
t é rdre hullva kérünk , szabad hazánkat , oh add 
vissza nekünk! 

Mi van e nemes és jobb sorsra érdemes 
nemzet jövőjéről az élet könyvében megirva? az 
e lő t tünk zárva van ; de nyi tva van előttünk 
mú l t j ának könyve, melyből meg tanu lha t j uk : hová 
vihetnek a társadalmi, a vallási és pártharczok ? ! 

M. t. gy. 
Reánk nézve nemcsak a század, hanem ez-

redéves mul tunk alkonya is közeleg. 
Sóhajtsunk fel : „Mane nobiscum Domine, 

quoniam advesperascit." 
Maradj velünk Uram! mer t alkonyodik. Ha 

Te leszesz velünk, ki ellenünk!? 
Szent nevedben a gyűlést megnyitom. 



RELIGIO. 273s 

Bartók Lajos beszéde 
a képviselőház márcz. 6-iki ülésebin. 

(Vége.) 

Bartók Lajos : Hogy igy az ellenzék a kormány 
táborába hajtassék, arra csak országos nagy végveszély 
előestéjén voltak esetek. Hogy Róma a barbárokat híjjá, 
az megtörtént, de még rá adták az árát; ám az nem 
történt meg, hogy a barbár politikusok hijják be azokat, 
akik a valódi szabadságot képviselik. Most nem a várat 
veszi be az ellenség, hanem az ellenség veszi magába a 
várat. (Ugy van ! a baloldalon.) 

Hogy jövőre milyen lesz a helyzet ebből, az elkép-
zelhetetlen. Csak egy a bizonyos, hogy önök a szélső-
bal nélkül ma már nem volnának többségben és mi már 
uj közjogi követelményeket támaszthatnánk, egy uj kor-
mánynyal szemben. 

Thaly Kálmán: Zichy Nándorral szemben! (Derült-
ség jobbfelől.) 

Bartók Lajos : Oly kormánynyal szemben, amely 
csak szép jelszavakkal igyekszik beszélni és nem nemzeti 
tényekkel, azt a fátumot kell kívánnunk, amely Cicerót 
érte, akinek nyelvét egy asszony megszurkálta, mert szé-
pen igyekezett beszélni, de nem határozottsággal, és azt 
hitte, hogy hazája iránti kötelességét ugy teljesiti, ha a 
bűnnek tanácsot ad az erény követésére, a zsarnokságnak 
a szabadság tiszteletére. 

Tisztelt ház! Tegnapelőtt egy nagy diadalmenet 
folyt le, megkoszorúzandó a reformpolitikát. (Derültség. 
Mozgás a szélsőbaloldalon.) De kicsit hasonlított az ellen-
zékre nézve a jugum caudinumhoz, mert kétségtelen, 
hogy a közjogi kormánypártot a jövő választásokra na-
gyon megerősítette a vidéken. Már hetek óta megkezdőd-
tek a véderő-vitára emlékeztető utczai demonstrácziók a 
képviselőház előtt, csakhogy a véderővitánál az ellenzék 
csinálta s akkor utczai csőcseléknek nevezték, most azon-
ban a kormány jutott oda, hogy ezekkel az utczai de-
monstrácziókkal akarja érvényesíteni többségének akaratát. 
(Mozgás.) Én sajnálattal láttam, mint vezették a menetet 
oly tiszteletreméltó képviselő urak, kik különben kijelen-
tették, hogy ha senki nem, ők el fognak menni és ott 
lesznek Hentzi megkoszorúzásánál. 

Helyeslem ugyan, hogy utólag még sem mentek el, 
de fájt látnom, — mert megjegyzéseket nem akarok rá 
tenni — hogy ily lovagok után mint jönnek gyalog a 
közjogi ellenzék harczosai és hallanom, a mint éljenez-
niök kellett a kormány tagjait, (Felkiáltások a bal- és 
szélső baloldalon : Ez ugy van !) például Szilágyi Dezsőt, 
a ki most szívesen fogadta az ellenzéki óvácziót, (Hall-
juk ! Halljuk !) de ezek az ellenzéki választók és polgá-
rok fönn voltak a honvéd-szobornál is, mikor az igaz-
ságnak nagynevű minisztere nem ment fel a siklón, nem 
ment fel a várba, a hegy tetejére, ahhoz a szoborhoz, 
ultra montem, nehogy ultramontánnak tekintessék. (Élénk 
tetszés a baloldalon.) 

.Tisztelt ház ! Én bizalommal viseltetem a kormány 
egyes tagjai iránt, én igen nagyra becsülöm az igen 
tisztelt közoktatásügyi miniszter urat, erélyeért és érin-

tetlen politikai múltjáért és a többséget is egyenkint ; de 
együttvéve, kérem, nekem nem kell. (Derültség a bal- és 
a szélsőbaloldalon.) Nem kell azért, mert ennek a kor-
mánynak és ennek a pártnak csodálatos szabadelvű kör-
forgása van a világ négy tája felé, mint egy politikai 
szélkakasnak ; kiindulási pontja mindig Budapest, útját 
folytatja Rómán át Turinig és Turinból vissza Bécsbe, de 
mindig Bécs a végmegállapodása. (Igaz ! Ugy van ! a bal-
és szélsőbaloldalon.) 

Én irigylem ezt a szabadelvű rundreizét, amelyhez 
hasonlónál most a felhívott választók megkináltattak sza-
badjegyekkel is, de én a magam részéről ily politikai 
kéjkirándulásra nem vállalkozom semmi körülmények közt 
a tisztelt kormánynyal és többséggel. (Helyeslés a bal-
oldalon.) 

Tisztelt ház ! Itten pár képviselőtársam, ugy hiszem, 
Szalay Károly és gróf Szapáry László képviselő urak kö-
zelebb pár mesével gyönyörködtették a képviselőházat. 
Legyen szabad befejezésül szintén Aesopusi és Lafontainei 
mesécskékkel szolgálnom és pedig három darabbal. (Hall-
juk ! Halljuk!) 

Az első egy keleti rege arról az arab utazóról szól, 
— hogy megint utazóról emlékezzem meg — a ki útra 
kelve, temérdek kincset vitt magával a pusztába, de meg-
feledkezett egyéb szükségleteiről szervezete számára. 
Midőn aztán tikkadtan összeroskadt, érezte, hogy azok a 
kincsek zsebét, csak mint egy kemény kő nyomják, de 
táplálékul és italul amelylyel szomjúságát is csillapít-
hatná, vagy pihenő párnául nem szolgálhatnak, megfogta 
tehát s utolsó erejével, mielőtt meghalt volna, eldobta 
mint egy hitvány kavicsot, mondván: „Okosabb lett 
volna, ha e helyett egy darab kenyeret, vagy egy korsó 
vizet hoztam volna magammal." Ez a kincs a polgári 
házasság, ilyenek az egyházpolitikai reformok, amelyek 
addig, mig a legszükségesebb mindennapi kenyér: a 
nemzeti politika igényei nem valósittattak meg, csak 
fényűzést képeznek. (Élénk helyeslés a baloldalon és a 
középen.) 

A második mese ismert aesopusi; a pásztorról és a 
farkasról. A pásztor többször beszaladt a faluba, hogy 
jön a farkas ; a falu népe kijött, de nem látván a farkast, 
hazament. Többszöri ismétlés után, midőn azután tényleg 
jött a farkas, hiába hitta a falu népét segítségül : az ki 
nem jött, mert többé nem hitt neki. Ilyen az önök libe-
ralizmusa is, azt sem hitte el senki és mint a pásztort 
megette a farkas, ugy szét fogja tépni önöket is az a 
liberális egyházpolitika, melyet Kossuth nimbuszával 
akarnak keresztülvinni és a mint Kossuth nótájában van, 
hogy : „Mindnyájunknak el kell menni," épp ugy el 
kell menni az igen tisztelt kormanynak is. (Elénk tetszés 
és helyeslés a baloldalon és a középen.) 

A harmadik mese pedig az önök liberálizmusa. 
(Zajos derültség és tetszés balfelől.) Nem fogadom el a 
javaslatot. (Hosszantartó élénk helyeslés a baloldalon és 
a középen. A szónokot számosan üdvözlik.) 
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EGYHÁZI TÜDOSITASOK. 
Budapest, ápril 21. A bíboros ligprímás szent-

István-társulati beszédének hatása. — 
En ezt a hatást két részre osztom. 
Egy felől van az a hatás, melyet ennek a beszédnek 

olvasása az ott megnyilatkozott történeti igazság csi-
nálatlan erejével önkénytelenül támaszt az olvasóban, 
legyen az az olvasó — katholikus vagy nem katholikus. Es ez 
a hatás a lehető legjobb hatás. Az igazság szeretetének és 
tiszteletének ellenállhatatlan erejével egyfelől, másfelől 
pedig egy szent János apostol és evangelista szere-
tetének szelid tapintatosságával szemök elé van állitva 
a hgprimás beszédében a polgári házasság vakbuzgó 
híveinek és komoly ellenzőinek, amazoknak intésére, 
emezeknek lelkesitésére, két dolog: 1. hogy a csa-
ládi élet vallás-erkölcsi alapjainak megrontása tönkre teszi 
a legerősebb népet, a leghatalmasabb államot is, mint 
például a nagy római birodalmat, mig viszont 2. a csa-
ládi élet vallás-erkölcsi alapjainak épségben tartása egy az 
ő állami életében s nemzeti önállóságában vagyis politikailag 
tönkre ment népben is képes a lelket, az életet, és a 
reménységet egy szebb jövő iránt, fentartani, mint pél-
dául a lengyel nemzetben A tanulság e két példából oly 
világos, hogy már világosabban szólni se lehet, akár a 
polgári házasság vakbuzgó hiveit illetőleg, hogy hagyjanak 
fel erőszakos profanácziójával a házasságnak, akár a mi 
a polgári házasság keresztény hithüségű ellenzőit illeti, 
hogy feszítsük meg minden erőinket a családi élet vallás-
erkölcsi szent jellegének megoltalmazására. 

Ez a főpásztor szózatának, a mily rövid, épp oly 
világos, igazán peremtorius felszólítása barát és ellenség 
magatartására nézve. 

Éppen azért, csodálkozásunkban igazán nem tudunk 
eléggé megbélyegző szót találni a biboros hgprimás eme 
beszédjének ama másik hatására, melylyel azt a napi sajtó 
legnagyobb része felfogta s a közönségnek, ezúttal igazán 
czégeressé fajult félrevezetésével, továbbitotta. Sokszor 
van alkalmunk tapasztalni, mily jótétemény az emberiség 
mai életében a sajtó, de azt is ám, hogy mily nyűg az 
és mily csapás, hogyha maga is félrevezettetik, érdek, 
szenvedély vagy más ily nem eléggé magas, sőt sokszor 
igenis alacsony tényezők által. A nem katholikus napi-
sajtó, önmaga felett maga törve pálczát, vagy előkelőnek 
látszani akaró figyelmetlenséggel surrant el a hgprimás 
beszéde mellett, mint a lét- és nemlét, a keresztény lét 
és a zsidó lét vajúdásaival küzködő „P. Napló" és a 
minden izecskéjében zsidó „P. Lloyd" ; vagy igazi jako-
binus és dynamitos dühhel támadt neki, mint a „Magyar 
Hirlap" ; vagy epét ömhsztő szabadkőműves perfidiával 
ferditette el azt a katholikus akczió leszereltető szózatává, 
mint a „P. Hirlap", és az „Egyetértés" ; vagy egy csél-
csap s köpönyegforgató opportunista léhaságával lemon 
dást, resignatiót olvasott ki belőle olvasói számára, mint 
a „B Hirlap" ; vagy megátalkodott csökönyösséggel 
aknázta ki a beszéd hangjának a kormány brutális eljá-
rásával szemben is megtartott kiméletességét — a kor-
mánypolitika sikeresitése érdekében, mint a „M Újság". 
Folytassuk ? 

De minek folytatnék a ferde felfogások, a léha félre-
magyarázások és félrevezetések emez igazán „liberális" 
nagy skáláját. Az egyik oly téves mint a másik, oly ter-
mészetellenes. mit a többi. Kivételt némileg az egy 
„Hazánk" képez. Ez megvesztegetlenül megtartotta józan 
Ítéletét s megértette az ország főpapjának hatalmas figyel-
meztetését és intését. A magyar gazdaközönség lapja, 
mely eddig távol tudta magától tartani a zsidó-szabad-
kőmüves kosmopolita szabad elvüség befolyását, megér-
demli, hogy a „Religio-Vallás" olvasói is tudomást vegve-
nek a hgprimás beszédjéhez fűzött vélekedéséről. Nem 
hiányzik ugyan abból sem a Szent-István-Társulatnak 
politikai szerepeltetése; de hát ez még a legkisebb hiba 
napilapjaink ferdítései közt. Halljuk a „Hazánk"-ot! 

„A Szent-István-Társulat közgyűlései, u. m., az utóbbi 
években fokozatosan emelkedtek súlyúkban és tekintélyük-
ben. Mióta pedig az egyházpolitikai kérdések vannak napi-
renden, a püspöki kar a katholikus közönséget a társu-

1 lati közgyűléseken szokta tájékozni elfoglalt politikai 
I álláspontjáról. Igaz, hogy a társulat czélja kizárja az 
j aktuális politikai vitákat, de hiszen a sorok között min-

dig el lehet annyit mondani, a mely tiszta világosságot 
vet a püspöki kar intenczióira. 

A primás mai beszéde is sokkal többet sejtet, mint 
mond. A költői szépségekben és klasszikus formában 
elmondott megnyitó-beszéd kétségtelenné teszi, hogv a 
főrendiház harczra készül, s egyházpolitikai álláspontja 
kizárja a kompromiszszumot. 

Nem keresi a politikai kontroverziákat, hanem a 
keresztény társadalom alapjára, a családi tekintélyre hi-
vatkozik, a melynek benső viszonyát csak valláserkölcsi 
piedesztálon hiszi fentarthatónak. Ily felfogás alapján ki-
zárja a harczból a pártellentétek motívumait, hogy az 

I egész kérdést vallásfilozófiai térre terelje. Ez a szempont 
pedig kizár minden alkut és kompromisszumot, mert a 
liberális theoriákkal szembe állitja az egyházias szellemet 
és felfogásokat. *) 

Nincs kétségünk, hogy a primás mai beszédje vilá-
gosan akarta kidomboritani azt a szempontot, a mely 
körül a főrendiház vitái fognak forogni. A küzdelem nem 
pártpolitikai motívumok, — hanem keresztény társadalmi 
szempontok miatt fog kifejlődni, a melyhez, természetsze-
rűleg, a katholikus dogma álláspontja is csatlakozni fog. 
A diszkussziók anyagát ez a kérdés fogja kimenteni. 

Világos tehát, hogy a főrendek támadásának nem 
lesz agresszív iránya, csupán a védekezésre szoritkoznak. 
A jelszó a primás felszólalásában elég ügyesen van 
kiadva: Nem a kormány ellen, hanem a család mellett! 
Ez a mai megnyitó-beszéd rövid politikai tartalma. De 
ez a szándék határozott és intranzígens. A politikai so-
rompókból e térre akarja szorítani a vitát. — De itt 
azután erős és komoly lesz a harcz, mert a kérdés egy-
házi szempontjából szigorúan elválasztottak minden fe-
szélyező politikai motívumokat." = 

*) Kérem azok nem felfogások, hanem megmásíthatatlan 
elvek. A szerk. 
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Berlin, ápr. 10. Egy szabadelvű egyetemi jogtanár 
nyilatkozata a kötelező polgári házasságról. — 

Dr Dernburg Henrik, német csász. titk. tanácsos 
ur, az ő nagysúlyú szavazatával a kötelező polgári há-
zasság ellen, elkésett ugyan a mi a törvény meghozását 
illeti, de elég jő idejére jött most annak, hogy ennek 
a népszerűtlen törvénynek a jogtudomány nevében az 
utolsó kegyelemdöfést liberális módon megadja. Dern-
burg ur, a ki a mellett, hogy a berlini egyetemen jog-
tudományt tanit, még egyúttal törvényalkotó is a Porosz 
ország „Herrenhaus"-ában, előadást tartott Bécsben*) a 
a fantáziáról a jogban**) 

Titkos tanácsos Dernburg ur felfogása szerint a nép 
fantáziája, képzelő tehetsége és élete, benső összeköttetés-
ben van a joggal. A jog gyökerei a nép fantáziájában 
rejlenek, s kihaló állapotba jut a jog akkor, hogyha 
táplálékát nem ebből a talajból szivja. Ebből a felfogás-
ból kiindulva Dernburg dr kijelentette, hogy a kötelező 
polgári házasság a nép lelkével ellenkezik. Azt a neveze-
tes cselekedetet, mely az egész élet felett dönt, nem lehet 
fensőbb ihlet (ohne höhere Weihe) nélkül végezni. Az 
államnak és a társadalomnak érdekében áll, hogy a 
házasságra lépők a forma szent jellege (Weihe) által jus-
sanak tudására annak, hogy ők mint a társadalom tagjai 
ez által az aktus által a végett szövődnek be annak szer-
vezetébe, hogy annak továbbfejlesztésében részt vegyenek. 
Ennek az állami és társadalmi szükségletnek az egyházi 
kötés, századokon át a kötés egyedüli alakja, a legjobban 
megfelelt. Ha a modern állam oly nagyon érdeklődik a 
házasság megkötésének aktusa iránt : akkor e czélra 
elég volna az, ha az egyházi közegek az anyakönyveket 
az állam rendelkezésére bocsátják. Az egyházi közegek 
különben is sokkal alkalmasabbak a világi hivatalnokok-
nál a polgári állapot aktusainak végzésére és okmányo-
zására ; ezenfelül az emberekhez bensőbb viszonyban 
állnak, s irántok az emberek nagyobb bizalommal visel-
tetnek. A lelkiismeret szabadsága nevében csakis tetszés-
szerinti (fakultativ) polgári házasságot lehet (?) indokolni, a 
kötelező polgári házasságot pedig egyátalában nem, mert az 
lelkiismeretbeli kényszer. Ennek bizonyítására Dernburg 
dr hivatkozott arra az esetre, a melyben például egy há-
zasság az állam előtt megkötöttnek tekintetik, sőt kény-
szer alkalmazásával érvényesíthető is oly két fél között, 
a kik a polgári hatóság előtt való kötés előtt megegyez-
tek abban, hogy a polgári kötés után az egyház elé fog-
nak menni, de az egyik fél ezt az igéretét megszegte s 
az egyházi összeadást kerüli. Dernburg titkos tanácsos ur 
megvallotta, hogy a polgári házasságkötés Németország-
ban köznapias lefolyású s egy cseppet sem különbözik 
egy rét- vagy föld adásvevési aktusától. Francziaország-
ban legalább a hármas nemzeti szin szalagjával jelenik 

*) Vájjon ez a Bécsbe leszállt porosz jogtudomány nem-e 
talán egyenesen Budapestnek akart szólni? Minisztériumunkban 
úgyis Bécs szolgálása és a porosz-német jogtudomány majmolása 
járja. A szer le. 

**) Fantázia helyett lelkiismeretet kellett volna a „jogtudós" 
urnák mondani. Ez a leczke egyébiránt a mi szabad elvű jogá-
szainknak szólott, a kik a házasságról azt a felfogást akarják be-
kodifikálni, a mely az ő fantáziájokban termett, nem azt, mely a 
nemzet életében, a néplelke mélyén él. A szerk. 

meg a polgármester és a jegyesekhez a hazáról s a test-
vériségről is beszél. Ez magyarázza meg azt, hogy Fran-
cziaországban az egyházi összekelés gyakran abba marad. 
Dernburg dr sajnálatát jelentette ki a fölött, hogy a 
kötelező polgári házasság a népben gyökerező jogtudatra, 
a nép fantáziájára való tekintet nélkül fejlődölt ki. Ennél 
az aktusnál, igy szólt Dernburg titkos tanácsos, az állam 
egyetlen egy jó magot sem vet el a jegyesek szivébe. 

KATH. KÖZTEVEKENYSEG. 
Püspöki konferenczia. 

Tegnap, f. hó 20-án, reggeli 10 órakor ült össze a 
püspöki konferenczia a biboros hgprimás budavári palo-
tájában, ő emja a primás elnöklése alatt. 

Jelen voltak az elnökön kivül Schlauch Lőrincz 
biboros váradi püspök, Samassa József egri érsek, Császka 
György kalocsai érsek, Zalka János győri püspök, 
Schopper György rozsnyói püspök, Mihályi Viktor lugosi 
püspök, Schuszter Konstantin váczi püspök, Szabó János 
szamosujvári püspök, Bende Imre nyitrai püspök, Bubics 
Zsigmond kassai püspök, Meszlényi Gyula szatmári püs-
pök, báró Hornig Károly veszprémi püspök, Dessewffy 
Sándor, csanádi püspök, Firczák Gyula munkácsi püs-
pök, Bimely Károly beszterczebányai püspök, Fehér 
Ipoly, pannonhalmi főapát. 

Távol voltak: Dulánszlcy Nándor, Hiclasy Kornél, 
Szmrecsányi Pál, Pável Mihály, Lönlinrdt Ferencz püspö-
kök és Moldován János balázsfalvi gör. kath. érseki hely-
nök, kik távollétükét levélben mentették ki. 

A konferenczia első tárgya az a jelentés volt, a 
melyet az országos kongrua-bizottság a kongrua ügyében 
előterjesztett. Miután ily nagyterjedelmü jelentést, az ab-
ban foglalt irányelveket és utasításokat, egyszeri hallásra 
megítélni nem lehet, egyelőre a jelentést felolvasottnak 
tekintették. Schuszter Konstantin váczi püspök elnöklete 
alatt azonban egy Hornig Károly báró és Steiner Fülöp 
püspökből álló albizottságot küldtek ki, hogy az ügyet 
eldöntse. Ennek az albizottságnak a tanácskozásában részt-
vesz Samassa József egri érsek is, hogy az esetleges fel-
világosításokat megadja. Az albizottság jelentése alapján 
a kongrua ügyét a püspöki konferenczia holnap, szomba-
ton, délután 5 órára összehívott ülésén fogja tárgyalni. 

A mai konferenczia ezután az autonomia ügyével 
foglalkozott, ama jegyzőkönyv kapcsán, amelyet az auto-
nómiai vegyes bizottság februáriusi tanácskozásairól tudo-
másvétel végett beterjesztett. Mindenek előtt kifogásolta-
tott a kultuszminiszternek az az eljárása, hogy nem vette 
figyelembe a vegyes bizottság összeállításánál a hgprimás 
által összeállított névsort. A püspöki kar nem hajlandó 
kezeiből kiadni az autonomia ügyében az irányítást, a mint 
hogy ezt nem is teheti ; s azért fel fog kéretni ő felsége, 
hogy az autonomiai vegyes bizottság elaboratumát véle-
ményadás végett a püspöki kar elé terjeszsze. 

A konferenczia harmadik és utolsó tárgya a vallás-
és tanulmány alapokra felügyelő bizottság jelentése volt, 
illetőleg e jelentésnek a szemináriumokra vonatkozó része. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter ugyanis több szemi-
náriumnak a vallás- és tanulmány alapból való segélyezését 
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beszüntette. A mai konferenczia elhatározta, hogy e tárgy-
ban a püspöki kar felszólaló előterjesztést tesz a minisz-
ternek. 

A konferenczia félkettőre ért véget. A holnapi 
konferenczia délután 5 órakor lesz a herczeg-primási pa-
lotában, a melyen a kongruaügyét alkalmasint végleg 
letárgyalják. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat XLI. rendes nagygyűléséről. 

A szokott rendben és érdeklődés mellett folyt le 
nagytekintélyű katholikus irodalmi társaságunk ezidei 
nagygyűlése Budapesten. Két dologról győződtünk meg, 
győződhetett meg kiki, a ki jelen volt, ezúttal is, tái*su-
lati nagygyűléseink tartásának hiányai tekintetében. Első 
az, hogy az ily nagygyűléseket megnyitó szent-misés 
isteni tiszteletekét közönségünk még mindig nem tekinti 
reá tartozónak, nem tekinti a társulati nagygyűlés főfő 
aktusának, mert különben nem sietne templomot és isteni 
tiszteietet oldalt hagyva, egyenesen az ülésterembe helyet 
foglalni és biztosítani magának. Második az, hogy ezentúl 
már többé csakugyan alig fog lehetni ezeket a mi tár-
sulati nagygyűléseinket oly diszes bár, de nyomasztóan 
szűk helyiségekben tartani, mint eddig. A katholikus 
akczió nagy méreteket követel s nagy mederben kiván 
folyni. 

Az ezidei nagygyűlés egyébiránt minden csendessége 
daczára, gazdag volt emelkedett gondolatok, érzelmek, 
remények és elhatározások keltésében. A püspöki karból, 
Samassa érsek kivételével, valamennyi főpap megjelent, 
ki a püspöki konferenczia alkaln ából a fővárosba feljött. 

A biboros bgprimás beszéde igen alkalmas volt arra, 
hogy gondolatokba meritsen s rendkívüli mély benyomást 
hagyjon maga után a nagy csapásokkal fenyegető vallás-
politikai harczok által felszántott lelkekben. 

Kisfaludy A. Béla alelnök jelentése a legjobbak 
közé tartozik, melyeket folyó ügyekről az ő székéből hal-
lottunk. Az igazgatói és titkári jelentések felolvasottaknak 
tekintetve, tudomásul vétettek. A társulat vagyoni álla-
potáról a számvizsgáló bizottság jelentése helyeslőleg 
vétetett tudomásul s a nagygyűlés Venczell Antal papn. 
aligazgatónak, mint a társulat pénztárosának buzgó mű-
ködéséért jegyzőkönyvileg köszönetet mondott. Uj választ-
mányi tagok beválasztása után, a nagygyűlés Csekonics 
gróf indítványára a szentséges atyához hódoló felirat kísé-
retében pétfrfillér küldését határozta el. 

A jegyzőkönyv hitelesitőinek kijelölése után a bíbo-
ros hgprimás, azzal a röpimával, a melylyel kezdte: „az 
Atyának, és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében", a 
nagygyűlést, zajos éljenzés közt, befejezte. 

V E G Y E S E K . 
*** Az első katholikus hatalmasság a világon, 

mely az ő katholikus kötelességeit a legtöbb öntudatos-
sággal, a legnagyobb bátorsággal s a legszorosabb követ-
kezetességgel teljesiti, az jelenleg Spanyolország. Épp most 
járnak Rómába Spanyolország minden vidékéről ezerekre 
menő zarándokcsoportok. S minthogy e zarándorcsopor-
tok egyikének Valencziában partra-szállásánál a Rómába 

befurakodott internationalis szabadkőműves összeesküvés 
véres merényletet kísérlett meg, természetesen avval a 
czélzattal, hogy a kath. népeket a pápai Rómába való 
zarándokiások szokásában megingassa, Spanyolország tör-
vényhozásának mindkét háza egyhangú nyilatkozatokban 
tiltakozó szózatot emelt a katholikus kegyelet szabad 
megnyilatkozásának brutális megakadályozása ellen s ki-
jelentette, hogy Spanyolország követei által az ügyet 
figyelmeztetésül a nemzetek kormányainak Ítélete alá bo-
csátja. Bár Európa valamennyi kormánya már rég elal-
tatta lelkiismeretét a római kérdés ügyében, Spanyolor-
szág tette mégis, úgyis éppen azért bir nagy interna-
tionális tett becsévél és értékével. Az alvó katholikus 
dynastiákat és kormányférfiakat jó volt figyelmeztetni köte-
lességökre 

— A kongrua-albizottság csütörtökön délután dr 
Samassa József egri érsek elnöklete alatt ülést tartott, 
a melyen tárgyalás alá vette dr Timon Ákos központi 
előadó által a nagyobb egyházi javadalmak jövedelmei-
nek összeírására vonatkozólag készített javaslatot. A tanács-
kozásban résztvettek Fenyvessy Ferencz Gajzágó Salamon, 
Horánszky Nándor, Rudnyánszky József báró és Zichy 
Nándor gróf. Beható eszmecsere után a 20 szakaszból 
álló javaslatot teljesen letárgyalták és némi kisebb mó-
dosítások mellett elfogadták. E szerint a nagyobb egy-
házi javadalmak összeírására nézve az albizottság által 
elfogadott irányelvek már legközelebb a nagybizottság 
elé lesznek terjeszthetők és azoknak letárgyalása után a 
kongrua-bizottság befejezi a javadalmak összeírására vo-
vonatkozó munkálatát. 

— A pápa gyóntatója. P. da Bassano Dániel sz. Fer. 
r., a lateráui bazilika poenitentiariusainak főnöke, f. hó 1-én 
Rómában elhunyt. A nagyhéten rendkívül megerőltette 
magát s ennek következtében gyógyíthatatlan betegségbe 
esett. Ha dicső és fényes a katona halála, ki a csata 
tüzében esik el a hazáért, nem kevésbbé dicső a bol-
dogult halála is, ki az Isten dicsősége s a lelkek üdve 
iránt való buzgólkodása közben kapta a halál végzetes 
döfését. Szentséges atyánkhoz a boldogultat régi ismeret-
ség és szeretet fűzte. Szerzetének assisii konventjében 
mint a theologia morális tanára annyira kitűnt, hogy a 
helybeli püspök papnevelő intézetében ugyanannak a 
theol. tantárgynak előadásával bizta meg a szerény 
szerzetest. Itt ismerkedett meg vele Pecci Joakim perug-
giai püspök, a ki őt többször meghívta püspöki váro-
sába különféle szent ténykedések végzésére. 1872-ben P. 
Dániel társaságában tette meg zarándok-utját Alvernia 
szent hegyére. Mikor Pecci bibornok pápa lett, P. Dánielt 
már Rómában találta, mint a lateráni bazilika poeniten-
tiariusát. Ekkor véglegesen megválasztotta őt gyóntató-
jává. Utolszor nagyhéten szerdán este volt a pápánál 
Dániel atya s a pápától egy pálma-ágat kapott a pápa 
író asztaláról emlékbe. A gyengéd figyelem a pátert 
nagyon meghatotta. Sajátságos ! Ez a pálma mintegy 
praesagium, titkos előjele vala annak, hogy a boldo-
gultra nem sokára az igazak pálmája vár a mennyekben. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő /elde-utcza 8. sz.) 
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M a j e r I s t v á n e m l é k e . 
Ünnepi beszéd. Mondotta dr Walter Gyula. *) 

Tekintetes Közgyűlés, 
Mélyen Tisztelt Ura im! 

Különös megtiszteltetés csekélységemre nézve 
azon ki tüntető meghivás, melynek alapján sze-
rencsém van e nagytekintetü körben adóznom 
Majer István, néhai esztergomi nagyprépost, 
czimz. püspök, mint azon férfiú emlékének, ki t 
életében csak szeretni és tisztelni lehe te t t ; el-
költözése után csak kegyelettel és hálás érzel-
mekkel szabad és kell említeni 

A már-már pihenni készülő jelen század 
szellemi küzdelmeiben u. i. egyike volt azon lel-
kes bajnokoknak, kik a nyugati kul tur-ál lamok 
irigylésre méltó helyzetén buzdulva, példátlan 
szivóssággal fáradoztak azon czél megvalósitása 
körül, hogy hazánkat a tudomány és műveltség 
hatalmas karjain azok szinvonalára emeljék. 

Tudván, hogy e rövid élet maradandó nyo-
mokat csak ugy hagy hátra, ha minden erőt, 
időt, tehetséget egy eleve jól á t fontol t terv ke-
resztülvitelére pontositunk össze, azt állandóan 

x) István bácsinak, századunk egyik legszebb s leg-
bokrosabb tevékenységű magyar kath. papjának ez iro-
dalmi becsű panegyrisét, a magyar ékesszólás köteles di-
csőítését, a hála és kegyelet koszorúja gyanánt teszi le a 
Religio-Vallás a boldogult sirjára, nyilvános vallásául és 
hirdetéseül annak, hogy a kik az ifjúság nevelésével és 
tanításával igaz eszmék és boldogító elvek vezérlete alatt 
foglalkoznak, az emberiség javára a legnagyobb szolgá-
latok egyikét végzik s a leglelkesebb emlékezésre és ál-
dásra érdemesülnek. A szerk. 

szemeink előtt lebegtetjük, at tól soha el nem 
tán torodunk: számot vetet t önmagával ós min-
den gondolatát , minden szavát, minden cseleke-
deté t oda irányozta, hogy a szellemi haladással 
és anyagi emelkedéssel oly szoros összeköttetés-
ben álló nevelés- és tani tás ügyének fejlesztését 
és tökéletesítését előmozdithassa. 

Higgadt megfontolással kutatva a tért , me-
lyen tehetségeit legsikeresebben fogja érvénye-
síthetni, elhatározta, hogy a tanügynek szente-
lendi egész életét. 

Választása helyes ós indokolt volt. 
Tagadhatlan u. i., hogy népnevelésünk ügye 

e század első tizedeiben igen szánalmas állapot-
ban sínylődött. A hullámok, melyeket e téren 
Pestalozzi működése a külföldön vert, csak las-
san t a r t o t t a k Hunnia szent határáig. Csaknem 
teljesen parlagon hevert, csaknem egészen el 
volt hanyagolva a talaj, melyen a közművelődés 
eléggé alig méltányolható gyümölcseinek kellet t 
volna érlelődniök. 

Látva oktatásügyünk mostoha helyzetét és 
á t levén hatva azon igazságtól, mely szerint, 
mint Girardin találóan mondja: „Amely állam 
jó taní tás t és nevelést vet, annak alattvalói er-
kölcsösséget, jólétet és szabadságot ara tnak" : 2 ) 
hűen maradt meg elhatározása mellett és fogyni 
nem tudó lelkesedéssel szolgálván e szent ügyet 

Lubrich Ágost. A nevelés történelme. Budapest, 
1876. II. 444. kk. 11. — Dr Kiss Áron. A magyar nép-
isk. tanitás története. Budapest, 1881. 115. kk. 11. 

'2) Larcher. Opinions des anciens et des modernes 
sur l'éducation. Páris. 39. 
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csaknem utolsó lehelletéig, oly tar talomdús köny-
vet hagyott életében az utókorra, melyet érde-
mes felnyitnunk, hogy megtanuljuk, miként lehet 
és kell e magasztos ügyért nemesen buzogni; 
emelése, felvirágoztatása körül erélyesen mun-
kálkodni. 

I. 

Azon jelesek között, kik mint a tudomány, 
szépirodalom, vagy a művészetek dicső bajnokai 
türelmes kitartás, lankadat lan munkásság és ma-
radandó alkotások által szilárd emléket biztosí-
to t t ak maguknak, kevesen vannak, kiknek böl-
csőjét palotákban r ingat ták. 

Mint Arany János énekelte : 
„Szülőhelyem Szalonta, 
Nem születtem szalonba",— akként voltak a 

jelesek és nagyok között számosan, a kik a leg-
nehezebb körülmények, a legizzasztóbb fáradal-
mak, a legnagyobb akadályok mellett emelked-
tek a tekintély, hírnév és nagyság magaslatára. 

Majer István is eg}dke volt azon kiváló 
férfiaknak, kik életök sikereit a küzdelmes mun-
kásságnak köszönik. 

Távol ál lott a magasabb származás előnyei-
től. A szellemi tőke, melyet egyetlen örökségé-
nek mondhatott , tekintélyes volt ugyan, de nem 
elég nagy arra, hogy a szorgalom és munka 
támogatásától lemondhatot t volna. 

Középsorsu szülők, szép tehetségű, de nem 
feltűnő szellemi adományokkal megáldott gyer-
meke volt. 

Született 1813. évi augusztus 15-én a nyitra-
megyei Mocsonokon, a hol a tyja a nagynevű 
Kluch József püspök udvari t iszt je gyanánt volt 
alkalmazva. 

Végezvén alsóbb tanulmányait , szép tehet-
sége és kitűnő előmenetele révén az esztergomi 
főegyházmegyei papnövendókeinek sorai közé 
jutot t . 

Mint ilyen szorosan vet t teendőinek végzése 
után fenmaradt minden idejét öntökéletesíté-
sére fordította. A rajz és irodalmi tanulmányok 
képezték főleg mellékfoglalkozásait. Oly haladást 
t e t t a rajzban, hogy heti három órán át növen-
dék-társainak is rajz-leczkéket adhatott . 

A fiatal leviták nagy lelkesedéssel karolták 
fel az ügyet. A sz. atyák íoliánsai és nagy theolo-
gusok tudós könyvei mellett hévvel forgat ták 
az i rónt , hogy a kezdők gyakorlatlan vonásaival 
borítsák el a rajzlapokat. A buzgalom azonban 

lassan-lassan lohadni kezdett és csakis az i f jú 
mester lánglelkesedése volt képes a ki tar tás t 
fen tar tan i és a sikert biztosítani. 

A rajztaní tás körül kifej tet t buzgalmát nem 
koronázván óhaj tot t siker, kísérletet t e t t arra. 
hogy a nagyszombati papnövelde falai között a 
temesvári növendékek által 1828-ban létesítet t 
„Olvasó-Társulat" és a pestiek által 1830-ban 
szervezett „Magyar gyakorló iskola" mintá-
jára „Honi nyelvgyakorló egyesület" honosíttas-
sák meg. 

Midőn e század első tizedeiben a nagy fran-
czia háborúk és a szomorú pénzügyi válság után 
politikai és közgazdasági tekintetben bizonyos 
kimerültség, lankadtság vőn erőt a nemzeten, a 
szellemi élet terén pezsgő elevenséget lehetett 
észrevenni. Találkoztak hivatott és lelkes férfiak, 
kik egész odaadással és önzetlen igyekezettel 
törekedtek arra, hogy a nemzet szellemi erejét 
ébresztgetve, emelkedését, haladását előmozdít-
sák. E lelkesek között voltak az egyház leventéi 
is, kik a papnöveldék csendes magányából kí-
váncsi érdeklődéssel kisérték a fejleményeket és 
sohasem hiányoztak a cselekvés terén, ha a haza 
valamely nemesebb ügye munkás kezeket kere-
sett. Az ezen idő körül a papnöveldéinkben ke-
letkezett úgynevezett „irodalmi egyesületeknek" 
munkássága jelentékeny tényezője volt irodal-
munk fejlődésének. 

Mily igazán hazafias érzelem volt rugója, 
éltető eleme az i f jak serény és lelkes igyekeze-
tének, szépen kiviláglik a mozgalom vezérének, 
Majer Istvánnak, az egyesület második évfordu-
lójára irt következő szavaiból: „Ha az 1829. ós 
30. esztendőket veszem szemügyre a magyar nyelv 
tekintetében, papnevelő-intézetünkben ugyan sok 
magyar növendékre akadok, mindazonáltal a 
visszaemlékezés is kedvetlen érzéseket gerjeszt 
bensőmben, mivel a magyar nyelvet nem ural-
kodni, sőt a latin és tó t u tán nyögni látom. 
Szólt ugyan a növendék akkor is magyarul, 
mindazáltal csak egyesek tevék azt . . . Próba-
prédikácziót is ugyan többen hallattak nemzeti 
nyelvünkön, mindazonáltal ezekben a csinosbuló 
nyelv szellemének alig mutatkoztak egy-két 
szikrái . . . A magyar i f jak akaratos szunnya-
dozásuk miat t bolyongtak vakságukban".1) 

x) Emlékkönyv. Kiadta az esztergomi növ. paps. 
magy. egyh. irod. isk. alapittatásának 50. évford. alkalmá-
ból. "Esztergom. 1883 14. lap. 
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Mily lelkesedés honol t ez i f j ak kebleiben, ; 
fényesen igazolja azon tény, hogy Majer Is tván j 
tá rsaságában az 1832/38. tanévi szünidők a la t t 
többen, mindannyian a „Honi nyelvgyakorló 
egyesület t ag ja i " fe lzarándokol tak Pozsonyba, a 
diaetára , hogy lássák és hal l ják azon dicső fér-
fiakat, kik önzetlen hazafiságtól dobogó kebelök 
gyúj tó hevével és ragyogó ékesszólásuk ellenáll-
ha ta t l an ha ta lmával szállottak síkra a magyar 
nyelv jogainak kivívásáért . 

Látni aka r t ák az akkori fiatalság bálványát , 
Kölcsey Ferenczet, a tudós költőt, a pára t lan 
dialektikáju szónokot, ki odahagyva csendes t a -
nulmányai t , k i lépet t a pa r lament i küzdelmek 
versenyterére, hogy feláldozza nagy szellemének 
dús kincseit azon haza szolgálatára, „mely — 
•mint pá lyá ja küszöbén m o n d o t t a — itju és férfi-
korom érzelmeibe lángvonásokkal szövé szent 
képét ; melynek dicsőségeért meghalni oly régi 
és szép gondola ta vala le lkemnek és melynek 
háromszáz évi sebeit szivem a la t t ezerszer érzem 
megujulni" . 

Az 1833/34. tanévben befejezvén theologiai 
tanulmányai t , e lérkezet t az idő, hogy gazdag-
ismereteivel és a nemes te t tek vágyától emel-
kedő kebellel kilépjen az élet küzdőterére 

II. 

Az egyházi törvények az ol tár szolgájától 
nemcsak szellemi, hanem test i é re t t séget is kí-
vánnak. A huszonnegyedik életév k íván ta t ik meg 
az egyházi rend felvételéhez. 

Majer I s tván végezvén tanu lmányai t , nem 
ál lot t még a kánonok ál tal előir t korban. Olyan 
volt, mint a hajós, k i t kedvezőtlen szelek t a r t a -
nak vissza a kikötőben és nem engedik, hogy a 
sík tengerre szállhasson. Törekvő lelke azonban, 
mely mind nagyobb tökélyre ösztönözte, nem 
hagyta nyugodni. Pes t re ment, hogy a jogot 
hallgassa. Nem se j te t te azonban, mily elhatározó 
fordulat felé indul élete. Nem gyaní tot ta , hogy 
rövid idő múlva t é r t foglalhat majd azon irány-
ban, melyet életczéljául aka r t tekinteni . 

Annál nagyobb volt öröme, midőn a Sennyey 
család ál tal Pál és Gréza mellé h ivatván neve-
lőül, a lkalmat ta lá l t arra, hogy ismere te i t gya-
korlati lag is érvényesíthesse. 

Nagy elfoglaltsága és sokoldalú serényke-
dése közepett, melylyel nevelősködése a la t t idejét 
t ö l t ö t t e ; gyorsan röpül t el a ké t év, mely fel-
szenteltetéséhez hiányzott. Régóta vágyódván 

szorosabb hivatása körében működhetni , nagy-
volt öröme, midőn 1835. aug. 29. gr. Nádasdy 
Ferencz püspök által Yáczott felszenteltetvén, 
arról ér tesül t , hogy segédlelkészi minőségben az 
esztergommegyei Muzslára kell költöznie. 

A kinevezés vétele u tán elhagyta Pestet , 
hogy elfoglalja u j hivatalát , melyet a legnagyobb 
lelkiismeretességgel és példás pontossággal igye-
kezet t betöl teni . 

A templom buzgó papot, az iskola fárad-
hat lan t an í t ó t nyer t személyében. Az iskolára, 
mely i r án t különös előszeretet honol t lelkében, 
odaadó gondosságot tanús í to t t . Nemcsak szorgal-
masan végezte annak körébe eső teendőit , hanem 
min t képzet t és lelkes paedagogus, megragadot t 
minden eszközt, hogy az iskola viszonyait ren-
dezze, javí tsa , tökéletesítse. Hivatalos teendői 
u tán f enmarad t ide jé t önképzéssel és irodalmi 
tevékenységgel tö l tö t te , melynek ez időből szár-
mazó gyümölcsei a „Sión". „Regélő és Honmű-
vész", továbbá a „Je lenkor" és más lapok ha-
sábjain vannak lerakva. 

Szorgalma és sokoldalú munkássága nem 
I maradha to t t t i tokban és buzdító elismerés nél-

kül. Nem egészen két év lefolyása u tán Eszter-
gomban, a kir. városba külde te t t segédlelkésznek, 
hogy négy évvel később ugyano t t oly ál lást 
nyer jen, mely ugy e lő tanulmányainak , m in t szive 
vonzalmának is legjobban megfelel t és közelebb 
hozta azon czélhoz, melyér t min t eszményeért 
lelkesült. (Folytatjuk.) 

EGYHÄZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 25. Utolsó szavunk a világi katho-

likus főrendekhez. — 
Holnap kezdi meg tárgyalását a kötelező polgári 

házasság törvényjavaslatának a főrendiház bizottsága. 
Mit fog ez a bizottság határozni az mindegy, az még 
nem dönt. Tisza idejében is, mikor a zsidó-keresztény 
polgári házasságról volt a szó, a főrendiház bizottsága 
a kormány törvényjavaslatát elfoga,dta ; de a plenum 
akkor még birt elég erővel és önállósággal arra, hogy 
a javaslatot a korona elé való terjesztés igényével 
egvüti visszautasítsa. Fog-e birni ily visszautasításra 
a főrendiház a jelen alkalommal is elég erővel és ön-
állósággal, az a jövő titka. Jelek mutatkoznak pro et 
contra, és ezek az ellenkező eshetőségeket hirdető 
előjelek oly erővel csapnak össze, hogy az ország 
igazán izgatottan várja, kinek lesz igaza : azoknak-e, 
kik a főrendiházat az ország ezeréves vallás-erkölcsi 
szervezetének megvédésére elég erősnek tartják, vagy 
azoknak, kik a főrendiházat már eléggé megdolgozott-

33* 
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nak tartják arra, hogy ez a történetben gyökerező 
testület Magyarország ezeréves institutióira, még az 
alapvetőkre is, szajkó módra rámondja a zsidó-szabad-
kőmüves jelszavak jártató szalagján — a „fűit Ilium, 
íuimus Troes" énekét, vagyis azt a históriás éneket, 
hogy volt egyszer egy ország, annak neve volt Magyar-
ország, és ennek a Magyarországnak ezerévig volt 
meghatározott vallása is, kezdetben a pogány, aztán a 
keresztény vallás; de a millennium táján egyszerre 
támadtak e hazában „óriások", és ezek az óriások 
elszegődtek az idegenből ide származott szabadkőműves 
és zsidó boldogulok szolgálatába, és vállalkoztak arra, 
hogy lerombolják Magyarország ezeréves vallás-er-
kölcsi alkotmányát s arra, hogy u j alkotást emeljenek, 
a melyben otthon legyen s kénye-kedve szerint bol-
doguljon minden, a mi ezer évig benne otthon nem 
volt, s idegen legyen s üldöztetve, sanyargatva legyen 
minden, a mi ezer évig biztosított otthont talált benne ; 
és mikor azt a felfordulást meg kellett volna aka-
dályozni, találkozott a történeti alapú főrendek között 
egy csoport, mely készségesen rászavazott az ő halálos 
ellenségeik által kieszelt „fuimus"-ra. 

Fájdalomtól s aggodalomtól marczangolt kebel-
lel irjuk e sorokat. 

Mikor a „Magyarország nem volt, hanem leszu 

zászlaja alatt küzdő Széchenyi István gróf által 
alapított nemzeti kaszinó oly vezérmatadorja, mint 
Károlyi István gróf avval jár elül, hogy rászavaz, 
ö a szabadságszerető főúr, a „kötelező", a kény-
szeres polgári házasságra ; mikor mozgalom indul 
meg 10 millió katholikus körében arra, hogy egy rész-
vényekre fektetendő katholikus napilap alapítása vé-
gett néhány százezer forint gyűljön össze — és meg-
akad a dolog ; mikor Deák Ferencz és b. Kemény örök-
ségének, a „P. Napló" politikai működésének tőzs-
gyökeres magyar kezeidben való megtartására, eddig még 
soha nem látott ünnepi alkalomból, a nemzeti lét ezre-
dik évfordulója lelkesítő alkalmából, „Millennium" rész-
vénytársaság akar alakulni, a mai pénzviszonyokhoz 
képest csekélynek mondható 500,000 fr t tőkével — és 
dugába dől az igyekezet, tehetetlennek, élhetetlennek 
bizonyul be a magyar észből kipattant vállalkozás, 
ellenben a zsidó vállalkozás a „P. Napló" megkerité-
sére fütyörészve sikerül : akkor bizony főrendiház, ha 
nem vizsgázol, nemcsak azt lehet majd neked mondani, 
a mit az ország hgprimása a Szent-István-Társulat köz-
gyűlésén mondott, hogy „alkonyodik", hanem, sajnos, 
tovább fog kelleni menni, ha a r)kötelezöu vallástalan 
házasságkötést elfogadod és azt fog kelleni neked sze-
medbe vágni : „gute Nacht" ; jó éjszakát nektek, ti, 
Magyarország konszervativ tényezői, fentartó főrendei! 
Mit fogtok ti ezentúl még fent arthatni ? . . . A saját 
kudarcztokat ? ! 

Katholikus világi főrendek ! It t az utolsó alkalom, 
hogy bebizonyítsátok, hogy rátermettek vagytok arra, 
a mire állástoknál fogva az ország benneteket testüle-
tileg, mint a főrendiház főalkotó elemét — kiküldött, 
a közügyek terére kiállított. 

Magyarország királya a koronázáskor megesküdött 

arra, hogy Magyarország alaptörvényeit megtartja. Ezek 
közt az alaptörvények közt van a katholikus vallásról 
szóló, mely azt mondja, hogy az „bevett" vallás, hogy 
annak minden hitelvét, minden intézményét a ma-
gyar állami hatalom tiszteletben tartja és védelemben 
részesiti. 

Egy kísérlet akar a trónhoz feljutni sanctio végett, 
egy kisérlet arra, hogy 10 millió katholikus és 3 millió 
görög keleti „kötelezve" legyen házasságot ugy és akkor 
„kötni", mikor és a hogy a házasságkötés reájok nézve 
nem köthető, mert nem lehet szentség, a mint hitelvök 
szerint lenni kell. 

Katholikus világi főrendek ! A király alkotmányos 
esküvel van kötelezve 13 millió magyar állampolgár-
nak lelkiismereti szabadságát a házasságkötés szent-
ségi jellegének épségben tartására nézve megvédeni. 

Ily rettentő helyzetben, midőn a keresztény vallás 
egy 13 millió állampolgár által tényleg vallott és 3 
más millió magyar állampolgár által vallani köteles 
hitágazatnak, királyi eskü daczára, megsértéséről van 
szó 1 millió zsidó polgár semlegesnek mutatkozó, de 
nagyon is engageált érdeklődése mellett, leszen bátor-
ságtok kettőre : 

1. Fel, felszólni, felkiáltani a trónhoz és azt mon-
dani, hogy az esküszegés — Magyarországban még 
polgárilag is mindig tilos ! A ki ezt ki meri mondani, 
az menti meg a király becsületét, az menti meg 
Magyarország keresztény szellemét és belbékéjét. Mert 
a keresztény vallást nem hagyjuk, nem engedjük. 
Inkább meghalunk ! 2. Hogy ti a végzetes tévedésbe 
ejtett képviselőház többségének kívánságát, hogy a 
király és a dynasztia a keresztény vallással szemben 
esküszegést kövessen el, — a trónhoz nem engeditek 
feljutni, hanem azt indignáczióval visszautasítjátok! 

?? 

Pár is, ápril 20. Papok és anarchisták. — 
Mikor önöknél Magyarországban épp napirenden 

van az, hogy „le a pappal", talán nem lesz időszerűtlen 
a figyelmeztetés, hogy mi lesz ennek a következménye, 
a figyelmeztetés nem mástól, mint egy zsidó filozóftól, 
kinek tekintélye az egész szabadelvű világban nagy és 
megingatatlan, azért is mert zsidó, meg azért is, mert ő 
maga is liberális. 

Jules Simon a „Vie contemporaine"-ben igen ér-
dekes tanulmányt közölt a dynamitosok merényleteiről 
és a bűneseteknek egyre fokozódó szaporodásáról. Ennek 
a tanulmánynak záró sorai azért emlékezetesek, mert ott 
világosan be van bizonyítva, hogy a vallást sanyargató 
és üldöző törvények és az anarchisták gyilkos határozatai 
közt, vagyis a papok ellen, a „papi hatalom megtörése" czimén 
hozott törvények hadjárata s az anarchisták társadalom-
pusztitó hadjárata közt a legbensőbb összeköttetés van.*) 

*) Szilágyi, Wekerle, Csáky és Hieronymi urak nem is sej-
tik, hogy a közt a szellem és irányzat közt, melylyel ők a há-
zasságnak polgári tetszéshez való szabását erőszakolják, és a között a 
szellem és irányzat között, mely Hódmező-Vásárhelyen s egyebütt a 
munkásokat a társadalomnak és államnak az ő tetszésük szerint 
való erőszakos átalakitására sarkalja, a legbensőbb rokonság van, 
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Jules Simon szórói-szóra ezt mondja: 
„Igaz, hogy az 1881-iki (franczia) törvények szerzői 

megkülönböztették a papságot a vallástól.*) Most tegyük 
fel egy pillanatra, hogy ez a különbség alappal bir s 
hogy csakis a papságot akarták sújtani, eltávolítva ennek 
befolyást az iskolából, a kórházakból, a jótékony inté-
zetekből, hogy bűnhődjenek a választásokba való befolyá-
suk miatt s hogy lehetetlen legyen nekik azt jövőre be-
folyásolni. 

Azt hiszitek, hogy ez a müveit elméjüekre nézve 
könnyen felfogható megkülönböztetés az lesz egyúttal a 
tömegekre nézve is ? 

Ti kiszorítjátok a papot ; a nép ebből azt fogja követ-
keztetni, hogy a papság befolyása káros. Ha pedig egy-
szer azt látja a nép, hogy a pappal ugy bánnak mint 
veszedelmes ellenséggel : kettő közöl egy dolog fog meg-
történni : vagy hű marad a nép a paphoz s kikezd az 
állami hatalommal, vagy ragaszkodik a kormányhoz s 
neki megy a papnak. 

Ti azt akarjátok, hogy a nép jó polgár, engedel-
mes alattvaló, felebarátjának bajaiban részvéttel viseltető 
és hazájáért vérét készségesen ontani hajlandó legyen. Es 
mivel kezditek ti ezt a lelki épitést? Lelki rombolással! 
Azt mondjátok a népnek, hogy nincs Isten, *) nincs elv, 
nincs jövő a halál és a sir után. Arra számitotok, hogy 
féken fogjátok őt tartani a biróságra s a zsandárságra 
való tekintettel. Es a nép nektek erre a dynamittal felel. 

Azért azt mondom én nektek : csináljatok jó tör-
vényeket, lia tudtok; mindenek fölött pedig adjatok jó 
nevelést, neveljetek embereket ! Legyen vallástok, alap-
pal biró filozófiátok, világos, értelmes, subtilitások és 
szofizmák nélkül való gondolkozástok, legyen hitetek, 
mely tetteitekben vezéreljen s sziveteket melegitse, tegyé-
tek meg, hogy az állam iskolái szabad iskolák legyenek 
s kiki megtalálja azokban családjának vallásosságát és 
édes anyjának oktatásait. Ne adjatok nekünk neutrális, 
hitközönyös iskolákat, mert ezek negativ (destructiv) 
tényezők. Az anarchikus tanra : „Sem Isten, sem ur", 
feleljetek az emberiség tanításával: „Isten, haza, sza-
badság!" 3) 

mert midakettőben az egyéni tetszés szabad elvüségének azonos-
sága nyilatkozik meg. Gratulálunk az ily elvrokonsághoz ! 

A szerk. 
*) Éppen ugy mint nálunk. A kötelező polgári házasság által a 

mi „liberális" uraink „nem akarnak" sérteni semmiféle vallást. A pap-
ság hatalmaskodásának tartják a polgári házasság ellen nyilvánuló 
egész ellenkezést. A papi hatalom megtörése, nem a vallás sértése, 
ez állítólag az ő czéljok. Ezt hirdetik a telivér szabadelvű ministerek. 

2) A kötelező polgári házasságkötésben nincsen Isten. A 
kötés éppen nélküle, sőt, mondhatni, ellene történik ! A szerk. 

3) Magyar miniszter urak ! Kövessék Jules Simon figyelmez-
tetését. Hagyják az Istent a házasságkötésben is, a haza, a polgári 
tekintetek előtt, — elsőnek ! Legyen a házasságkötés, ugy mint 
eddig, mindenek előtt vallási, istentiszteleti aktus ! Múltkor Dern-
burg Berlinből, most Jules Simon Párisból, amonnan egy protestáns 
jogtudós, most egy zsidó filozóf figyelmeztetése szolgáljon óvó inté-
sül Wekerlének, mert ő legtöbbet tehet, hogy gondolja meg még 
egyszer, mire forçirozza a törvényhozást, a királyt s az országot. 
Szilágy«, Csáky, mind felelőssek lesznek e meggondolatlan rombo-
lásért ; de a felelősség fősulya Wekerle lelkét fogja terhelni. 

A szerk. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 

Dr Kisfaludy Á. Béla, 
ez. prépost, a Szent-István- Tár sídat alelnökének jelentése a 

Társulat XLI. rendes nagy g gyűlésén. 

Főmagasságu és főtisztelendő bíboros, herczeg-
primás ur ! 

Nagyméltóságú védői kar ! 
Mélyen tisztelt nagygyűlés ! 

Nemcsak a kötelesség, melylyel hivatalomnak, ha-
nem a hálás tisztelet is, melylyel a nagym, védnöki kar 
és társulatunk m. t. közönsége iránt tartozom, felbátorí-
tanak arra, hogy mindjárt az oly fönséges eszméket fej-
tegető megnyitó beszéd elhangzása után kegyes engedel-
müket kérjem hivatalos jelentésem előterjesztésére; hogy 
társulatunk mai állapotáról s azon működésről, melyet az 
elmúlt év alatt kifejtett, az elnökség és igazg. választ-
mány részéről számot adjak. 

De másrészt meg örömmel is fogok kötelességem 
teljesítéséhez; mert miként az előző években, ugy a jelen 
alkalommal is, társulatunk virágzó állapotáról, sőt folyto-
nos haladásáról szólhatok. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! 
Társulatunk jól ismert czélja : irodalmi eszközökkel 

hatni a nemzeti szellem valláserkölcsös iránya fejleszté-
sére, a katholiczizmus örök-igaz elvei és üdvözítő intéz-
ményei alapján. Nem czél nekünk az irodalom, hanem 
eszköz egy magasabb, a léleknek nemcsak műveltségét, 
hanem üdvösségét is magába foglaló czélra. Azért társu-
latunk nevében is nem az irodalmi, hanem a katholikus 
jelző a fontosabb. 

S ezen szempontról tekintve vissza az elmúlt esz-
tendőre, mint társulati életünk legkiválóbb mozzanata 
tűnik föl az a dísz-gyűlés, melylyel május 8-án szentsé-
ges atyánk XIII. LEO pápának félszázados püspöki jubi-
leumát bíboros fővédnökünk elnöklete alatt ünnepeltük. 
Egy szerény, de lelkes és őszinte hang volt ez abban a 
világra szóló harmóniában, mely eget és földet gyönyör-
ködtetve zengett egy egész éven át, hogy minden nem-
zetek érzelmeit egyesítve, hálaadás és könyörgés gyanánt 
emelje Isten trónusához. 

S viszont azok a rendkivül kegyes szavak, melyek-
kel Krisztus Urunk helytartója üdvözlő föliratunkat és 
szeretetünk csekély ajándékát sajátkezüleg aláirt levélben 
viszonozta : örökre becses emlékei maradnak az atyai 
jóság azon kitüntető figyelmének, melylyel világbíró 
szentegyházunk látható feje szent István népe s az ő di-
csőséges neve alatt működő irodalmi társulat iránt állan-
dóan viseltetik. De nemcsak becses emlék, hanem erős 
bizonyság arra is, hogy társulatunk azt a szellemet, mely 
bölcsőjétől kezdve félszázados múltján át létének alapja, 
haladásának iránya s viruló életének ereje volt: a katho-
liczizmus alkut nem értő igazságát és türelmes szeretetét 
— ezt a szellemet ma is hiven őrzi és magas czéljára 
függesztett szemekkel követi. Mert ime ott keresi katho-
liczitásának mértékét, ahol az mindenkor bizton található : 
ubi Petrus, sz. Péter utódjánál. 

Magas védnöki karunk által a kath. egység közép-
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pontjához fűzve, törhetetlen hűséggel ragaszkodunk sz. 
Péter dicsőségesen kormányzó utódjához, a fiúi szeretet 
odaadásával kisérjük sorsát, és tanulékony elmével 
hallgatunk szavára. S nemcsak a vélemények szétfutó 
áradatában az igazságot, hanem a szerencsétlenség csábitó 
veszélyei között az igazság terjesztésének és védelmének 
módját is tőle igyekszünk tanulni. Convenit in causa gravi et 
nobili modum^adhibere defensionis aeque nobilem et gravem, 
quem ultra progredi non oportet — irja szentséges 
atyánk Cognita nobis kezdetű levelében Ugy illik, 
hogy a komoly és nemes ügynek védelmezése is épp 
ugy komoly legyen és nemes ; ezen tul menni semmi 
szükség. 

Ne is gondolja senki, hogy ez talán kevésbbé illeti 
társulatunkat, melynek bizonyára sem czélja, sem eszköze 
a szóbarcz, a küzdő irányzatok napi tusáiba való elegye-
dés. Ez szent igaz ; de az is igaz, hogy ma inkább mint 
valaha teljesül a jövendölés : signum, cui contradicetur.2) 
Ugy vagyunk, m. t. nagygyűlés, hogy manapság elég 
csak nevén nevezni a krisztusi tant, a kath. igazságot, — 
már ezzel provokálva érzik magokat mindazok, quibus 
displicet Christus és fölhangzik az ellenmondás, néha 
mérsékelten, többször mérgesen. Mert a keresztény világ-
nézet előkelő ignorálása, mely nem ritkán a Krisztus egy-
házának egyenes gyűlöletévé fajul nem is bűn már mely 
rejtőzni kiván s örül, ha nem üldözik ; hanem a század 
erénye, mely elismerést követel. Ezt az elismerést ugyan 
tőlünk hiába várja ; de — bár egynémely kiadványunk 
ellen mérges kifakadásokat kellett hallanunk — mi nyu-
godtan hivatkozunk m. t. közönségünkre és minden elfo-
gulatlan elme Ítéletére, hogy a komoly és nemes ügy-
höz, melyet szolgálunk, nem volt soha méltatlan a mód 
sem, melylyel azt szolgálni igyekezünk ; — és mig tár-
sulatunk eddigi szelleméhez hü marad, nem is lesz az 
méltatlan soha. 

De voltak még a letűnt évnek az emiitett jubiláris 
ünnephez örvendetes jelentőségükben hasonló más mozza-
natai is. A hamar örömre vált ijedelem hálás érzelmeivel 
siettünk üdvözölni bíboros fővédnökünk ő emját szeren-
csés menekülése alkalmából; — s hasonló őszinte öröm-
mel vettünk részt a tisztelet azon országos nyilvánulásá-
ban, mely társulatunk bőkezű jóltevőjét, Eger nagynevű 
érsekét ünnepelte a magas méltóságában betöltött második 
évtized alkalmából. 

Viszont azonban a fájdalmas veszteségektől sem ma-
madhatott megóva társulatunk az elmúlt év alatt. Majer 
István fölsz. és Markus Gyula vál. püspökök, Sztáray 
Antal és Serényi László grófok, Somoskeöy Antal és 
Trautwein János, mindnyájan az igazg. választmánynak 
részint alapítványi jogon, részint választás folytán, vagy 
mind a két czimen is tagjai, az örökkévalóságba távoztak 
körünkből — s a részvét és hálás elismerés őrzik emlé-
küket, bizonyára igaz viszhangot keltenek itt is, fölujitva 
társulatunk m. t. közönsége előtt. 

Ami már most azt a működést illeti, melylyel az 
elnökség és igazg. választmány a lefolyt év alatt társu-
latunk szellemi és anyagi erőit érvényesíteni igyekezett 

') Ad praesules Italiae Super. 1882. január 25. 
2) Luc. 2, 34. 

— az igazgatói és titkári jelentések részletes adatokban 
számolnak be róla. Az én föladatom, m. t. nagygyűlés, 
csak az lehet, hogy a már szinte megszokott keretben 
általános képet adjak ezen működés kész eredményéről, 
s azon tervek és vállalatokról, melyek még a kezdet vagy 
a valósulás állapotában foglalkoztatják társulatunk in-
téző köreit, hogy ezekre is m. t. közönségünk helyeslé-
sét kérjem. 

Mindenek előtt megnyugvással konstatálhatom, hogy 
társulatunk tagjainak száma évről-évre folyton szaporodik, 
immár szinte kizárólag a kath. intelligenczia köréből. Az 
e tekintetben észlelhető hullámzás egy sajnos tünetét a 
titkári jelentés külön is kipmeli ; én ez alkalommal nem 
kívánok vele tüzetesen foglalkozni. Csak azt ismétlem, 
hogy megnyugvássaLnézhetünk a folytonos növekedésre, 
mely nyilván szóló bizonysága annak, hogy a társulat 
által az utóbbi években is folytatott magasabb irányzatot 
kath. közönségünk mélytányolni tudja és akarja. 

De bár panaszra nincs, bizony még kevésbé van 
okunk dicsekedésre, ha müveit kath. hitfeleink százezreit 
gondolatban szembe állitjuk tagtársaink 4—5 ezerével. 
Nem is lehet ez aránytalanságnak más oka, mint amire 
személyes tapasztalásból is utalhatok ; hogy tényleg sok-
kal kevésbé ismerik társulatunkat, kivált világi katb. 
intelligencziánk körében, mintsem annak közel félszázados 
— és bizony nem dicstelen — működése után gondolhat-
nók. Bajos volna e ténynek okait fürkészni ; én itt csak 
azt a hitemet bátorkodom kifejezni, hogy egy kissé több 
buzgalom, mint a mennyi a tagsági dij lerovásában nyil-
vánul, az ébredő kath. közszellem hatása mellett, csodát 
művelhetne ! Ha m. t. tagtársaink ugy alkalom adtán 
ismerőseik körében jó szót ejtenének társulatunk czéljáról 
és eszközeiről, s mindjárt az uj tagok bejelentésére is 
vállalkoznának, mához egy évre ilyenkor legalább tizezer 
taggal dicsekedhetnénk . . . 

Pedig, m. t. közgyűlés, nem panasz ugyan, de szá-
mokban fekvő igazság, hogy csak akkor, ha legalább 
tizezeren lennénk, csak akkor jutna s társulat abba a 
helyzetbe, hogy az évenkint kiosztott tagilletmények ösz-
szes költségeit magukból a tagdijakból födözhesse. 

Egyébként; hogy a tényleges állapot rajzolásánál 
! maradjak, mig a tagilletmény több mint felerészét kitevő 

Kath. Szemle gondos kezekben, folyton érdekesebb és 
változatosabb tartalmával igyekszik tért foglalni, — addig 
a társalat intézőinek állandó gondja, hogy évenkint egy-
egy lehetőleg aktuális és irodalmilag is számot tevő mun-
kával egószithesse ki a tagilletményt. Az „Apologia", 
melynek II. fele a mult évi tagilletményhez tartozik, á'-
talában kedvező fogadtatásra talált. A legközelebbi két 
évre pedig az által véltünk szolgálatot tenni a kath. kö-
zönségnek, ha egy alapos, s e mellett könnyen kezelhető 
egyetemes egyháztörténelmet juttatunk kezébe. Amily 
ártalmas, m t. nagygyűlés, épp oly gyakori napjainkban a 
történelem tanúskodásával űzött visszaélés ; ami pedig az 
ártalom ellen óvhatna, a nagyobb szakmunkák tanulmá-
nyozása, igen kis körre szorítkozott. Megszerzésük is 
nehéz, használatuk is fárasztó. Azért látszott kívánatos-
nak egy kisebb terjedelmű, de rendszeres és a szakszerű 
apparatus nehézsége nélkül is alapos munka Íratása, 



RELIGIO. 283s 

melyben a nagyközönség is könnyű és blztos tájékozást 
lelhessen a kor szellemét irányitani törekvő — nem min- j 
dig tiszta küzdelemben. 

A társulati naptárt az igazg. választmány a jövő 
évre már nem kivánja kiadatni. Társulatunk m. t. kö-
zönsége jól ismeri az ingadozást, mely az utóbbi évek-
ben ezen megszokott régi kiadványunkon mutatkozik. A 
dolog magyarázata nem nehéz. A naptár társulatunk-
nak mindenkor igen drága kiadványa volt; de volt 
idő, mikor a Szent-István-Társulat naptárán kivül 
alig jelent meg hazánkban még egy oly szellemű 
kalendárium, melyet a magyar kath. családok körébe 
nyugodtan bocsáthattunk, — s ekkor a társulat nem ha-
bozhatott meghozni az áldozatot. Ujabb időben már nem 
egy kifogástalan kath. szellemű naptár-vállalat virágzik 
magán kezekben is : s emellett az óriási verseny annyira 
elnyomta az árakat, hogy e téren 25—30 ezer példány-
nál gyöngébb kiadás nem is fizeti ki magát. Ez magya-
rázza meg a társulat részéről tett kísérleteket, hogy kü-
lönféle változtatásokkal naptárának a tagok körén tul is 
nagyobb kelendőséget biztosítson. Nem sikerült; a tag-
illetményen felül alig kelt évenkint több 1—2 ezer pél-
példánynál. Oka ennek, azt gondolom, nem annyira ma-
gában a szóban forgó kiadványban, mint inkább abban 
keresendő, hogy társulatunk a nagyobb arányú terjesz-
tésre alkalmas szervezettel egyáltalán nem rendelkezik. 
Minden esetre az immár czéltalannak látszó anyagi áldo-
zat hasznosabb értékesítése bírta rá az igazg. választmányt, 
hogy e társulati naptárt megszüntesse. Minthogy azonban 
a társulat tagjai szinte megszokták már, hogy számukra 
naptárról a társulat gondoskodjék, azért az igazg. vá-
lasztmány egyidejűleg ugy intézkedett, hogy megbízta 
az elnökséget, szemelje ki magánvállalatokban meg-
jelenő katholikus naptárak közül a legalkalmasabbat s 
annak példányait szerezze meg a kellő számban tagillet-
ményül. 

A közel jövő megmutatja majd, kivánatos lesz-e 
ezen eljárás folytatása; vagy hogy a naptár közvetitése 
egyáltalán elejtessék. Részemről azt gondolom, hogy ha 
majd a rég tervezett szervezeti módosítás folytán társu-
latunk a szorosan vett nép köréből is a rendeseknél sok-
kal nagyobb számú pártoló — vagy bármiként nevezendő 
— tagokat gyűjthet, akkor egy társulati naptár kiadása 
is újra kívánatossá válhatik. 

Végül megemlitendőnek tartom, hogy a tagilletmé-
nyek ivszámának már szinte krónikussá vált többlete is a 
mult évben 1 l /2 ivre redukálódott. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
*** Sziiz Mária az ifjúság mintaképe, vagy : az 

ifjúságnak ártatlanságáról és buzgalmáról. Irta Bosenbach 
István jézustársasági atya. Fordította dr Lettenyeij 
Ferencz, papnöveldei hittanár. Szatmáron, 1894. 16. r. 
276 1. Ara bérmentes szállítással 60 kr. 

Az emberiséggel nagyobb jót nem tehetünk, mondá 
már Cicero, mint ha az ifjúságot jóra neveljük. Az ifjú-

ságnak jóra való nevelése a mult idők derék alapításai-
nak méltó betetőzése, a jelenkor legszebb feladata, a 
jövő idők jólétének legbiztosabb garancziája. Ez a kis 
mű a legjobb kalauzok egyike, melyet a katholikus ifjú-
ságnak nevelésében szóba jöhetnek. 

V E G Y E S E K . 
*** Éljen a király ! Tegnap mult 40 éve, hogy 

királyunk, I. Ferencz József örök hűséget esküdött Erzsé-
bet királynőnek, Miksa bajor herczeg leányának. A király 
akkor 24 éves volt, mig a királyné 17-ik évét töltötte 
be. Ez örvendetes évforduló alkalmából a budai királyi 
palota szt. Zsigmond kápolnájában tegnap reggel 8 óra-
kor tartották meg az ünnepélyes nagy misét, melyet 
Vézinger Károly apát-plebános mondott papi segédlettel. 
Az istenitiszteleten a palota hivatalnokai és a személyzet 
teljes számban volt jelen. A budavári Mátyás templomban 
JBogisich Mihály prépost-plébános tartotta a misét, mely 
alkalommal a templom egészen megtelt ájtatos hívekkel. 
Isten éltesse a királyt ; vezérelje elméjét s adjon erőt 
királyi akaratának, melylyel a közjó előmozdítására tö-
rekszik. 

— Főpapok és főurak a millenniumi kiállítás 
történelmi osztályában. 

Dr Vaszary Kolos bibornok hgprimás, mint a tör-
ténelmi kiállítás tiszteletbeli elnöke, felhívást intézett az 
összes kath. főpapsághoz a kiállításban való részvétel 
érdekében. „A történelmi kiállítás — úgymond — ked-
vező alkalmul fog nekünk római katholikusoknak szol-
gálni arra, hogy ország világ előtt dokumentáljuk az 
egyház jótékony és eredménydus befolyását ezredéves 
magyar társadalmunkra azon emlékekkel és történeti ada-
lékokkal, melyekből minden müveit ember nyelvkülönbség 
nélkül olvasni képes. E czélból királyunk ő felsége leg-
magasabb példáját követve, magam részéről elhatároztam 
székes főkáptalanommal egyetértőleg a történelmi kiállí-
tásra felajánlani főegyházmegyém területén található mind-
azon emlékeket, melyek sz. vallásunk szolgálatára avatva, 
fényes tanúságot tesznek őseink bőkezűségéről, nemes 
ízléséről s az utódok kegyeletéről." A hgprimáshoz érke-
zett- válaszlevelek szerint eddig a kiállítás történeti osz-
tályában egyházi műkincsekkel és műemlékekkel való 
részvételüket bejelentették : Bende Imre nyitrai, Bubics 
Zsigmond kassai püspök, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, 
Firczák Gyula munkácsi, Hidasy Kornél szombathelyi, 
Lönhart Ferencz erdélyi, Schopper György rozsnyói, 
Schuster Konstantin váczi, Szabó János szamosujvári, 
Szmrecsányi Pál szepesi, Zalka János győri püspök, to-
vábbá -Skrobanek Florid a bold. Szüz-Máriáról nevezett 
Szent-Ferenczrendiek tartományi főnöke, Zsembery Rudolf, 
a Megváltóról nevezett Szt. Ferenczrend tartományi fő-
nöke, Simon Eugen, a Szt.-Istvánról nevezett Szt.-Fe-
renczrend tartományi főnöke. A fölsoroltak közül többen 
tüzetesen megjelölik azokat a ritka műbecscsel bíró tár-
gyakat is, a melyekkel a kiállításon részt vesznek, egye-
sek pedig későbbi elhatározásnak tartják fenn ama tárgyak 
kiszemelését, a melyekre a kiállítás történelmi osztályának 
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szüksége lesz. A főurakhoz a hgprimás, Lukács Béla ke-
reskedelemügyi miniszter, mint az országos bizottság 
elnöke, gróf Széchenyi Béla, a történelmi kiállítás elnöke 
intéztek együttes felhívást a történelmi kiállításon való 
részvételük érdekében : „A történelmi kiállítás — úgy-
mond a felhívás — kedvező alkalmul fog szolgálni ha-
zánk főurainak és régi családainak arra, hogy a nemzeti 
élet ezen kiváló létfentartó elemének kulturális és társa-
dalmi befolyását a családi történeti emlékek és műkincsek 
bemutatásával, a mivel az ősök emlékének épp ugy tar-
tozunk, mint a buzdításra várakozó unokáknak, az or-
szág és müveit külföld előtt fényesen dokumentáljuk. 
Méltán elvárhatja tehát a nemzet, hogy királyunk ő fel-
sége legmagasabb példáját követvén, vállvetve hordjuk e 
kiállításra együvé mindazon féltve őrzött emlékeinket, 
melyek nélkül a történelmi kiállítás sem teljes, sem az 
ezredéves megünnepléshez méltó nem lehet." A főurak 
közül eddig hg Batthyány-Strattman, gr. Csáky Albin, 
Dessewffy Pál, gróf Festetits Tasziló jelentették ki, hogy 
a történelmi kiállítás ügyét a legmelegebben támogatni 
készek és a birtokukban levő ritkaságokat és műkincseket 
a kiállítás czéljaira fölajánlották. E kincseknek összegyűj-
tése természetesen csak közvetlenül a kiállítás megnyitása 
előtt fog kezdődni. Értesüléseink szerint a többi felkért 
főurak is hajlandók a kiállítás nagy érdekű történelmi 
jellegének kidomboritásához legbecsesebb történeti tár-
gyaik átengedésével hozzájárulni. 

— A pécsi Kath. Kör elnökségét gróf Apponyi 
Géza ur elfogadta. Gratulálunk a pécsi Katholikus Kör-
nek. A kör fővédnöke dr Dulánszky Nándor megyés 
püspök. 

— A „Religio" régóta hirdetett pro grain m ja, 
melyre kezdetben csak igen kevesen mutattak hajlamot 
vállalkozni, egyre nagyobb arányokat öltő felkaroltatással 
kezd egész Magyarország katholikus köztevékenységének 
tárgya lenni. Azt hirdettük mi lustrumok óta, hogy mi-
utáu az állami hatalom nemcsak cserben hagyta az egy-
házat, hanem üldözés eszközévé vált az egyház ellensé-
geinek kezében a katholikus vallásnak, hogy megvédel-
mezze magát, híveire kell appellálni, híveire kell támasz-
kodni, s e végett a katholikus egyesületek és körök nagy 
hálózatával kell bevonni az országot, s mindenütt a hol 
katholikusok laknak s a katholikusokat az egész ország-
ból hozzá kell szoktatni a katholikus vallás ügyei iránt 
való lelkes érdeklődéshez és e végett katholikus gyűlése-
ket kell tartani sűrűn és sok helyen. Örvendve jelent-
jük, hogy két ujabb katholikus egyesület lépett ki a 
sikra. A hivatalos lap tegnapi száma a következő két 
közlést tartalmazott : A vasvármegyei róm. kath. kör alap-
szabályait a. m. kir. belügyminisztérium folyó évi 30,035. 
sz. alatt a bemutatási záradékkal ellátta. — A kecskeméti 
katholikus egylet alapszabályait a m. kir. belügyminiszté-
rium folyó évi 30.060. szám alatt a bemutatási záradékkal 
ellátta. 

— A budapesti alesperesi kerület lelkészkedő pap-
sága f. hó 26-ikán (csütörtökön) délután 5 órakor köz-

I gyűlést tart a ntdő szervitarendi atyák kolostorába n 
Kánter Károly ker. jegyző. 

— Szíves üdvözlettel közöljük az uj mariasterni 
trappista apát, ft Dominicus atya beköszöntő jelentését, 
a mint következik, kivánva neki Isten sok áldását ! 
Admodum Reverende Fater, Notum reddo charitati Ves-
trae, Ecclesiae B. M. de Mariastella, quae ob mortem 
R. D. Bonaventurae, Abbatis primi, vidua relicta est 
Nostri in Abbatem electione sponsum datum esse. Quam 
electionem die 30. Januarii a. c. Praesidente R. D. 
Malachia, Abbate Monasterii St. Benedicti in Achel factam 
Rss. Domnus Maria Sebastianus, Abbas Generalis O. C. 
Ref. B. M. de Trappa litteris de die 12. Februarii datis 
confirmavit. Nos vero Abbas neoelectus a R. D. Joanne 
Baptista, Abbate Monasterii B. M. de Liberatione ad 
hanc commissionem specialiter deputato, die 26. eiusdem 
mensis canonice installatus, tandem die 15. Április a. c. 
in festo Patrocinii St. Josephi a Reverendissimo ac Illus-
trissimo Domino Mariano Markovic, Yicario Apostolico 
de] Banjaluka et Episcopo Danabensi benedictionem abba-
tialem solemniter accepimus. Rogamus itaque Reveren-
tiam Vestram, ut Nobis ad munus rite obeundum et 
implendum precibus succurrere non dedignetur. Reveren-
tiae Vestrae humillimus servus. Fr. Dominicus, Abbas 
B. M. de Mariastella in Bosnia. Mariastellae, die 16. 
Április 1894. 

— Köszönettel vettük legújabban az esztergomi és 
beszterczebányai Schematizmusokat, valamint a következő 
általános prémontrei névtárt : „Catalogus totius sacri, 
candidi, canonici ac exempti Ordinis Praemonstratensis 
ineunte anno 1894. Edidit Franciscus Danner clericus 
Canoniae Wilten. Permittente Rss. Perill. ac Amplss. D. 
D. Laurentio, Abbate. Innsbruck, typis Feliciani Rauch, 
Sumptibus auctoris." 8-r. XXVIII. 134 1. Ezt a történeti 
becsű müvet a mi jászói konventünk nagyérdemű prior-
jának, dr Kussinszky Arnold urnák, egykori tanárunknak, 
ki után a történelmet oly könnyű volt tanulnunk, köszön-
hetjük és köszönjük. 

— Minden talpalatnyi té r t , minden lelket, ugy 
szólván külön-külön kell visszafoglalni és biztosítani a 
keresztéoy élet szabadságának. Sajtóra, irodalomra, tár-
sadalmi életre, mindenre rányomta a szabad elvüség ki-
zárólagos uralma vágyainak medvetalpát. Hands uff! Le 
a szabad elvű terpeszkedés uralmával ! Fel a katholikus, 
a keresztény meggyőződés és élet szabadságának, meg-
nyilatkozásának magasan lengő zászlóival ! Ebben a 
szellemben üdvözöljük örvendetes hiresztelését annak, 
hogy Pozsonyban és Székesfehérvárott nagyban folynak 
az előkészületek katholikus nagygyűlések tartására. 

— Dosenbach István J. t. atya, kinek egyik nagy-
becsű művét mai számunk irodalmi rovatában ismertettük, 
mint az „Univers" irja, Párisban, f. hó 11-én, életének 71 
éves korában elhunyt. A franczia kath. lap elogiuma 
rövid, de sokat mondó : „C'était un zélé et humble reli-
gieux, qui a rendu de très grandes services." 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő /elde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Majer István emléke. — Nm. és főt. dr Samassa József egri érsek beszéde a főrendiház 
hármas bizottságának ápr. 26 iki ülésében a polgári házasságról szóló tvjavaslat ellen. — Kath. Egyesületi Elet. Dr Kisfaludy Á. Béla, 

cz. prépost, a Sz.-I.-T. alelnöki jelentése a társulat XLI. rendes nagygyűlésén. — Vegyesek. 

M a j e r I s t i r án e m l é k e . 
Ünnepi beszéd. Mondotta dr Walter Gyula. 

III. 

Régibb tanügyi viszonyainknak ismerői tud-
ják, hogy a rendszeres tanítóképzés u jabb keletű 
hazánkban. 

Még a „Ratio Educa t ion i s t tanügyünk e 
legelső figyelemre méltó törvénykönyve is csak 
édes-keveset gondoskodék a tani tók képzéséről. 
Az úgynevezett „ Normális " iskolák valának azon 
tanhelyek, a hol az if júság jövő vezetői kiké-
peztetésüket nyerték. 

A normális iskolákban, ámbár kissé nagyobb 
terjedelemben, ugyanazon tan tárgyak adatván 
elő, mint a városi három osztályú elemi isko-
lákban, a tanítójelöltek szorosan véve csak a 
tudományok e lemeiben nyertek oktatást . 

Később 1806-ban, két külön óra rendszere-
s í t e t e t t ugyan még a tanítójelöltek számára, 
mindazáltal eléggé hiányos volt e képzés. Ha 
aztán hozzáveszszük még a csekély előképzett-
séget; ha tudjuk, hogy az egész képezdei tan-
folyam két - négy hónapból á l lo t t : könnyen 
elképzelhetjük, hogy ezen rendszer sokat nem 
lenditett a tani tás és nevelés ügyén, annál is 

*) „Schola vernacula primaria, seu Normalis est, in 
qua non pueri modo plenius ac uberius, quam in ceteris, 
sed ipsi etiam paedagogi erudiantur et in muneris exe-
cutione exerceantur, neque prius ad docendi officium ad-
moveantur, quam severo examine dexteritatem suam 
adprobaverint." Ratio Educationis. Vindobonae. 1777. 
pag. 73. 

kevésbé, mivel elegendő számú tani tó hiányában 
mindenféle individuumokat, kiszolgált katonákat , 
tönkre ju to t t iparosokat, feslett életű szinésze-
ket, szóval oly egyéneket alkalmaztak az iskola 
szentélyeiben, kik minden magasabb képzettség 
és hivatás nélkül, lelketlen módszerökkel csak 
kinozták a gyermekeket. 

Nem szabad azonban pálczát törnünk ha-
zánk e nemű kezdetleges viszonyai felett. A 
tanitóképzés ez idő körül Európa más államaiban 
sem muta t vigasztalóbb képet. 

Igaz ugyan, hogy Közép-Németországban az 
úgynevezett „Contuberniumok" felállitása által 
már a XVI. század első felében találunk oly 
mozgalmat, mely feladatává tevé a tanitóképzés 
rendszeresitését; igaz, hogy a jelzett intézmény 
némi haladást tün te t fel a félszázaddal fiatalabb 
„Enekiskolákban", továbbá a XVII. század kö-
zepe t á ján alakult ós a mai internátusokhoz 
hasonló „Arvaházakban" : mindazáltal a nagy és 
müveit német nemzet képezdéi is a XVIII. szá-
zad közepén léptek életbe, de mint Heppe is 
bizonyitj a, a tanerőket, a tananyag terjedelmét, 
valamint a felszerelést illetőleg is oly szegénye-
sek voltak, hogy alig érdemlik meg a tulajdon-
képeni Képző-intézetek nevét. 

Hazánkban a rendszeresebb tanitóképzést a 
fönkelt szellemű költő és nagyszivü főpap Pyr-
ker Lászlónak köszönjük, ki 1819-ben Szepes-
helyen, 1828-ban Egerben létesitet t tanitóképez-
déket, melyek két évfolyamból ál lottak. Dicső 
példáját követve léptek e térre más főpapok 
is, ugy hogy a negyvenes években már több 
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i lynemű intézet te l ta lálkozunk, egyéb városok , 
mel le t t Esztergomban is, bol Kopácsy József 
nevéhez fűződik az alapí tás dicsősége. 

Az intézet 1842. november 2-án nyil t meg. 
Már egy évvel korábban ha tá roz ta el az intézet 
létesítését. De megnyitása elé nem könnyen 
leküzdhető akadály gyanánt gördült — a tan-
erők hiánya. Talán nem is nyil t volna meg 
éppen ezen oknál fogva, ha egy napon nem 
jelentkezik nála egy középtermetű, nyi l t hom-
lokú, eleven szemű papja, ki magá t az u j inté-
zet szolgálatára felajánlot ta . Az Esztergom kir. 
városi s.-lelkész volt, kinek nevét irodalmi mun-
káiból már nem kevesen és előnyösen i smer ték ; 
kinek i rodalmi munkássága leginkább paedagogiai 
kérdések körül forgot t . 

Az audienczia kitűnően sikerült . Örült a fő-
pap, mer t oszladozni l á tha t t a a nyomasztó gond-
felhőt, mely a tanerők hiánya mia t t terveinek 
derült egét e lhomályosí to t ta ; örül t a fiatal s.-
lelkész, nem azért, mivel az egyházi rang-
fokozat hágcsóján kissé magasabbra emelkedet t , 
hanem főleg azon oknál fogva, mivel ugy érezte 
magát , min t a szük víztar tóban nevelt hal, mi-
dőn a büszke folyó hul lámai közé kerül. 

Az in tézetnek 1842. november 2-án t a r t o t t 
megnyitási ünnepélyén már e fiatal tanár , Majer 
István mondot ta azon csinos beszédet, melyben 
hálával emlékezvén meg a nemeskeblü és bő-
kezű alapitóról , k i fe j te t te azon programmot , a 
melyet az intézetben követni óhaj to t t . 

„Ezen t iszta magyar intézetben — úgymond 
— keresztény szellemben fognak képeztetni a 
leendő népnevelők; azon szellemben, mely tizen-
kjlencz század folytán minden véres ost romokon 
diadalmaskodott , minden világi tévelygésen és 
értelem-csapongáson kifogot t ; mely szellemnek 
köszönheti Európa művel tségét ; mely az emberi 
nem boldogitására ekkoráig a legkitűnőbben ha-
to t t . " 

Éles tekinte tével á t lá tván a helyzet és feladat 
nehézségeit, komoly igyekezettel fáradozot t a ; 
legsikeresebb rendszer megállapításán. E czélt 
elérni nem volt könnyű. A képezde növendékei 
a legheterogenebb elemekből ál lot tak. A legkü-

*) Szózat, melyet íőméltóságu herczeg Kopácsy 
József úrhoz, Magyarország prímásához, esztergomi ér-
sekhez az esztergomi mesterképző-intézetnek 1842. nov. 
3-káni ünnepélyes megnyitásakor emelt Majer István 
áldozópap és ez intézet tanitója. Pest, 1842 Trattner. 
6. lap. 

lönbözőbb készültséggel ós előélettel, korra nézve 
egymástól jó távol álló egyének voltak a nö-
vendékek sorai között . A serdülés éveiben levő 
i f j a k mel le t t férfiak találkoztak, kik mint csa-
ládos emberek az élet küzdelmei közepet t nem-
csak nem t a r t o t t a k lépést a kor haladásával, 
hanem feledésnek adták á t már azt is, mi t 
gyermekkorukban nagy nehezen e lsa já t í to t tak. 

Ezen körülmények fe le t t eszmélődvén, Ren-
dek József tanár tá rsáva l abban állapodott meg, 
hogy t an í tványa ika t először a kisebb gyerme-
keknél köve te t t módszer szerint vezetik be az 
ismeretek legszükségesebb részleteibe, az tán men-
nek á t szorosabban vet t fe ladatukra . A terv 
k i tűnően sikerült. Egy hónap a la t t körülbelül 
egyenlő képzettségű egyénekkel á l lo t tak szemben 
ugy, hogy nyugodtan kezdhet ték meg rendszere-
sebb, alaposabb előadásaikat. 

Amily körül tekintés és t ap in ta t , amily nagy 
gyakorla t i érzék és tan í tás i jár tasság jellemezte 
Majer Is tván működését az intézet keletkezésé-
nek első évében, épp oly ki tar tás , odaadás és 
lelkesedés tükröződöt t vissza további munkássá-
gán is. 

Főelve volt, hal lgatói t nemcsak elméleti 
i smere tekre vezetni, hanem a prakt ikus életre 
előkészíteni. Azt a k a r t a elérni, hogy növendékei 
a szó valódi értelmében nemcsak képzett taní -
tókká, hanem igazi népnevelőkké vál janak, kik 
magasztos hivatásuk i rán t őszinte lelkesedéssel 
v ise l te tnek; kik abban lá t ják feladatukat , hogy 
— min t ő maga mondot ta — „jó falusi neve-
lést adhasson népünknek, mely istenfélő, enge-
delmes, becsülettudó, értelmes, szorgalmatos és 
a mi a legfőbb megelégedet t honfiakká alakít-
ván a leendő polgárokat, nemhogy elvonná az 
ekétől, földmüveléstől, mesterségektől, hanem 
vele azokat inkább megkedveltesse." *) 

Ismereteivel, tapasztala ta ival ós tan í tás i jár-
tasságával csak nyájassága, növendékei i ránt 
t anús í to t t szeretete és a tanügy jelentőségéről, 
magasztosságáról táplá l t meggyőződése verse-
nyezhetet t . Taní tványai r a jong tak érte és emlé-
két évtizedeken á t kegyelettel őrizték keblökben. 
Szinte büszkesége volt idősebb taní tó inknak, ha 
azt m o n d h a t t á k : „Nekem is tanárom volt Majer 
I s tván!" „Én is Majer Is tván a la t t végeztem a 
képezdét Esztergomban." 

Majer Is tván tan í tványának lenni csaknem 
egyérte lmű volt — a jó és lelkes tanítóval . 

Szózat. 7. lap. 
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IV. 

Azonban jóllehet szembeszökő volt a siker 
és haladás, melyet igazgatása idején Esztergom-
ban a növendékek fe lmuta tn i képesek vol tak; 
jól lehet szétáradt az ország különböző vidékeire 
azon szellem, melyet ő intézetében meghonosí-
t o t t és é lesztet t : mindazál tal érezte, hogy ma-
gára a tanügy és a tani tóképzés emelésére nem j 
lehet ó h a j t o t t hatással azon szük falak közöt t j 
maradva, a melyekre t aná r i munkássága szorít-
kozott . 

Érezte, hogy hiányzik e téren a szabadabb 
mozgás, a pezsgőbb élet, az erélyesebb tevékeny-
ség. Erezte, hogy a tani tóképzés a mul t század 
eszméinek békói t viseli még ós nem tudván 
felülemelkedni az előítéleteken, vele együt t az 
egész t an i t á s is súlyosan nyög a gépiesség nehéz 
nyomása a la t t . 

Szorgalmasan kezdé a kérdést tanulmányozni . 
Szünidők a la t t k i rándulásokat t e t t , hogy tapasz- ! 
t a l a toka t szerezzen. Érintkezésbe lépet t a gya-
korla t embereivel és igy készült azon terve ke-
resztülvitelére, hogy midőn nem is sej tené va-
laki, akkor kezdje ostromolni a közöny, egy- ! 
kedvüség és részben tudat lanság erős várát , 
melyet a kényelemszerete t , az u j i tásokkal járó 
rázkódtatások félelme és a hagyományok i r án t i 
kegyelet is védelmeznek. 

A munka , mely a legsúlyosabb érvek üte-
geivel és a hazafiúi lelkesedés pa t togó kar tá -
csaival egészen észrevétlenül, vára t lanul kezdé a 
régi rendszer biztosnak h i t t erőditvényeit tá -
madni, eléggé érdekes arra , hogy vele kissé 
bővebben foglalkozzunk. Czime: „A magyar ké-
pezdék reformja ." 1 ) Hangja, több, min t lelkes; 
harczias az, annyi ra , hogy a szerző maga is meg-
sokalja és szükségesnek t a r t j a azt, hogy men-
tegesse. „Fogják ta lán némelyek mondan i : Ön 
fenhangon beszól! Igen, én nyi l tan szólok, mivel 
jellemem, elveim igazsága, az érdek nagyszerű-
sége, és a vallás és közjóiétért i buzgalom, a 
tapasztalásszülte meggyőződés, mely le lkemet 
eltölti, jogos i tanak erre. Legforróbb óhaj tásom, 
hogy dolgozatom oly jó indulat ta l fogadtassék ; 
oly jó foganat ta l gyümölcsözzék, amily buzgalom 
és lelki ismeret tel van Is ten dicsőségére és édes 
hazám javára szentelve." 2) 

A magyar képezdék reformja. Irta s az oktatási 
miniszter urnák benyújtotta Majer István képezdei tanár. 
Esztergomban, 1848. Be;mel József nyomdájából. 8. 

2) I. m. IV. lap. 

Huszonhat fejezetben értekezik aztán Majer 
Is tván nagy hévvel fe lkarol t tárgyáról. Nyomós 
érvekkel v i ta tván be a reform halaszthat lanságát , 
kifej t i azon elveket, melyeken a nevelésnek ál ta-
lában és a tanítóképzésnek különösen nyugodnia 
kell. Felsorolja a leendő tan i tó test i tulajdonai t , 
szellemi sa j á t j á t és előismereteit . Német példa 
u tán indulva kivánja , hogy a szorosabban vet t 
képezdei tanulmányok megkezdése előt t előké-
szítő t anfo lyamot végezzen a növendék, annál 
is inkább, mivel egyrészt megelégedvén előkép-
zettség gyanánt az elemi iskolák végzésével, 
másrészt pedig kivánván, hogy a képezdei nö-
vendék legalább 16 éves legyen, e kor és az 
elemi iskolák végzése között lebegő űr t á t kell 
hidalni. 

A XVI. fejezetben a képezdék felosztásáról 
szól és indítványozza, hogy miu tán különféle 
elemi iskolák vannak, legyenek különféle képez-
dék is, nevezetesen: egy elsőrendű Pes ten ; 14 
középképezde a nagyobb vá rosokban ; több „ki-
sebb képezde kivál t a hegyi t ó t ság és oláhok 
közöt t u és végül nőképezdék. A további fejeze-
tek részletes javasla tokat t a r t a lmaznak a képez-
dék berendezését, t anár i testületei t , t an te rvé t 
stb. illetőleg, mig a XXV. az „utóképzés" köte-
lezettségét és minőségét, az utolsó pedig a tan i tó-
egyletek és tá rsu la tok szükségességét hangozta t ja . 

Tanítóképző-intézeteink jelenlegi viszonyai 
mel le t t a munka nem bir már gyakorla t i jelen-
tőséggel, de beható tanulmányokon nyugvó mag-
vas t a r t a l m a m i a t t és mint forrásmű tanügyünk 
egyes részeire vonatkozólag — maradandó he-
lyet biztosí tot t magának a tanügyi irodalomban 
és buzdító példája lesz mindig azon lelkesedés-
nek, melyet Majer Is tván a hazai t anügy felvi-
rágozta tásaér t keblében táplá l t és kor társa i szi-
vébe á tü l te tn i ipa rkodot t . 

(Vége köv.) 

Nm. és főt. dr Samassa József egri érsek 
beszéde 

a főrendiház hármas bizottságának ápr. 26-iki ülésében a 
polgári házasságról szóló tvjavaslat ellen. 

A törvényjavaslat, melylyel a hármas bizottság 
jelenleg foglalkozik, mint a jelen körülmények és az ak-
tuális közvetlen érdekek kérdése kétségkívül fontos, de 
nézetem szerint, mint elvi, politikai és társadalmi szervez-
kedési kérdés még sokkal fontosabb. Csak sajnálhatom, 
hogy roncsolt egészségem miatt el van tőlem a lehetőség 
zárva, szavazatomat a nyilvános ülésben, miként ezt élén-
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ken óhajtanám, tüzetesebben indokolhatni s kénytelen 
vagyok azt, e kényszerhelyzetben, e bizottság körében, 
szives türelmük kikérése mellett, röviden teljesíteni. S 
ezen előadásom keretében itt-ott oldalfényt vetek az igaz-
ságügyminiszter által mondottak egyes részeire. 

Korántsem ismerem félre a hangulatot s távol van 
tőlem a biztató szándék a vélemények árja ellen sikerrel 
küzdhetni. De minthogy lelkemben sem oly tanokat nem 
rejtegetek, melyeket akár titkolni, akár álczázni kellene, 
sem pedig visszavonulni és meghátrálni nem szokásom 
azon félelem elől, hogy elfogadott véleményekbe ütkö-
zöm; sem végre hallgatni nem tudok, midőn szilárd, ön-
zetlen meggyőződésem felszólalásra késztet, engedelmes-
kedve egyúttal azon köztudatnak, miszerint mindnyájunk 
kötelessége sajátkép nem is az, hogy az igazságot diadalra 
vezessük, hanem az, hogy kimondjuk : meggyőződésemnek 
bármi röviden is, de nyíltan kifejezést adok. 

Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy a törvény-
javaslatot a részletes tárgyalás alapjául el nem fogadha-
tom. Indokaimat inkább csak jelezni, mint tüzetesebben 
kifejteni, a fent emiitett okból kényszerülve vagyok. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat : 
1. Ellentétben áll a nép vallási érzületével, mely 

mindig részesíteni kívánta az eget és csali ezt azon szer-
ződésnél, a melynek oly nagy kihatása van a házasok 
sorsára. Kinos benyomások sebzik ez oknál fogva a lel-
keket és hatják át a sziveket s a társadalmi rendben 
szükségképp gyászos ellenmondás fog a törvény és az 
erkölcsök közt nyilatkozni. Épp ezen ellentét miatt tör-
tént az, hogy egyes helyeken a behozott polgári házasság 
visszavonatott. így a többi között a szárd királyság jog-
hatóságához tartozott helyeken : Grenuában, Yelenczében, 
Milanóban; Belgiumban pedig 1814 ben, a hova utólago-
san 1817-ben hozatott vissza. Ez némi megjegyzésül az 
igazságügyminiszter ur azon állítására, hogy az egyszer 
behozott polgári házasság eltörlése iránt sehol lépések 
nem történtek soha. 

Tudom, hogy tételem alapossága, vagy legalább 
annak meggyengítése végett két tény hozható fel, az 
egyik a törvényhatóságoknak e tekintetbeni nyilatkozatai 
és a márczius 4-én tartott népgyűlés rezolucziói. 

Hasonló megnyilatkozások kétségkívül, oly országok-
ban, hol az alkotmány elve: a többség törvénye, —jelen-
tőséggel bírnak ; mert a felelős parlamenti kormány-rend-
szerben a képviselőház üdvös és hasznos működésének 
alapját azon összhang képezi, mely közte és választói 
közt létezik. Visszás és kóros az állapot ott, a hol e te-
kintetben ismételhetni II. György angol királynak, idősb 
Pittnek, Chatam lordnak adott feleletét, kinek a király, 
midőn ennek oly kérdéshez kérte hozzájárulását, mely a 
ház többségének határozatát képezte, azt válaszolá : Öntől 
tanultam meg uram, máshol keresni népem közvélemé-
nyét, mint a képviselőházban. 

Nem tartozom azok sorába, kik a fentebb említett 
két megnyilatkozás felett kicsinylő mosolylyal vállat vono-
gatnak. Fölöslegesnek azonban még sem tartom jelentő-
ségük súlya és mértéke szempontjából azokat elemezni. 

Állapodjunk meg először a törvényhatóságok nyilat-
kozatai mellett. 

Ma a szellemek lázas mozgalmában, mint mindenütt 
máshol, ugy nálunk is egy-egy eszme válik ki és csak-
hamar látjuk, hogy az közkedveltetésben részesül, terjesz-
tésére és elfogadására nem szükséges egyéb egy tehet-
séges embernél. 

Jegyezzük meg ezen felül, hogy az időszaki sajtó 
haladása folytán eljutottunk oda, hogy az egész országgal 
közölhetjük ugyanazon eszméket néhány nap alatt s az 
ország úgyszólván egy ujabb fórummá alakul át, melyen 
15 millió tanácskozik egyszerre. 

Teljesen elég, hogy valamely szellemes embernek uj 
eszméje támadjon, és a sajtó segélyével az egész ország 
azonnal ez eszme irányába terelhető. 

Bizonyára csodálom az eredményt, mint bemérhetlen 
nagy haladást ; csodálom, hogy egy nyomás, mely a köz-
pontból indult ki, elér a kör külső határáig. 

Ámde a szellemek mai forrongásában a tapasztalat 
azt is bizonyítja, hogy a holnapi uj, nem ritkán ellen-
kező benyomások alatt a tegnap még nagyon üdvös-
nek és hasznosnak mutatkozó eszme e kiváló tulajdonsá-
gaitól megfo8ztatik. 

Azért nagyon szükséges megóvnunk magunkat a nap 
benyomásaitól és midőn látjuk, hogy a következő nap-
nak uralkodó hangulata annyira különbözik az előbbi 
napétól, nem szabad a hangulatnak vakon engednünk és 
az állam sorsát tőle függővé tennünk, ettől leginkább kell 
óvakodnunk. 

Engedni csak akkor kell, midőn a dolgok megértek, 
midőn jó a gyümölcsöt leszedni. Az eszmét csak akkor 
kell megvalósítani, mikor az már azoknak fejébe is befér-
kőzött, kik nem szellemesek ; midőn az a nemzet köztu-
lajdonává válik. 

Vájjon pedig e törvényjavaslatba fektetett elv a 
nemzet közérzületének és közóhajtásának megnyilatko-
zása-e, annak megítélését a bizottság bölcsességére kell 
biznom. 

A másik tény, melylyel leszámolni kell : a budapesti 
népgyűlés határozatai, melyek az ország különböző ré-
szeiből összesereglett, jelentékeny, de még jelentékenyebb 
számú fővárosi polgárok hozzájárulásával hozattak. 

Ezen, mint mondják, országos megnyilatkozás hord-
erejének mértékét azt hiszem, legjobban megvilágítja az 
a fenséges esemény, mely egy hónapra reá e város falai 
közt egész Európa méltó bámulatára végbe ment. Mél-
tóztassanak e két eseményt összemérni és teljes tárgyi-
lagossággal és higgadtsággal elemezni azoknak akár for-
rását, akár terjedelmét és arányait, akár a belső tartal-
mát és méltóztassanak eldönteni azt, hogy a nemzet e két 
megnyilatkozása közül melyik igényelheti nagyobb jogo-
sultsággal azt, hogy a nemzet közérzületének és gondol-
kodásának hü tolmácsául tekintessék? 

Ezek után azt hiszem, hogy fentarthatom és kegyes 
elbírálásuk alá bocsáthatom azon állításomat, miszerint 
ezen törvényjavaslat ellenkezik az ország népeinek vallá-
sos érzületével. 

2. Ellentétben áll az nemcsak a mindkét szertartású 
róm. katholikusok, de a gör. kel. egyházhoz tartozó hí-
vek, tehát az ország lakosainak 72 százaléka által követett 
vallásnak hitelveivel, mert megalkotásának alapjául azon 
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felfogás szolgált, hogy a házassági szerződés szabályozása 
az egyház kizárásával, egyedül az államhoz tartozik, a mi 
a hitelvekkel ellenkezik. 

3. Sérelmes a törvényjavaslat a szabadságra és igaz-
ságtalan, sérelmes a vallás szabad gyakorlatára is, melyet 
pedig mint sérthetlen alapelvet emlegetni hallunk. 

Minden erkölcsi rend a kötelességen alapszik, a 
jogosult szabadság tehát a kötelesség szabadságában ta-
lálja kifejezését. És mi tulajdonképpen a szabadság? E 
kérdésre megadja a feleletet Montesquieu hatalmas dialek-
tikájának eme szavaival: 

„Az igazi szabadság az, ha azt tehetjük, a mit 
akarni kell és soha sem vagyunk kényszerítve azt csele-
kedni, a mit nem szabad akarni." Gátat nem vetni abban, 
a mit tenni kötelesség és senkit nem kényszeríteni arra, 
a mit tenni nem szabad. Ez a szabadság. 

És ezen szabadság nem nyugszik egyedül politikai 
szabadságon. Lehetséges ugyanis, hogy igen szabad alkot-
mány mellett a polgár éppen nem szabad. A politikai 
szabadság épp ugy lehet az elnyomás eszköze, mint biz-
tosíték a szolgaság ellen. 

A szabadság forrásai magasabb szférában fekszenek 
mint az, a mely a politika okoskodásának nyitva áll. 
Mélyen gyökereznek azok a népek lelkiismeretében, a 
kötelem tudatában és az általa szabott törvény tiszteleté-
ben. Ott, hol e kötelemérzet és e tisztelet nem uralkodik, 
a politikai szabadság csak arra szolgál, hogy a hatal-
mat az egyes és valamennyiek szabadsága ellen fölfegy-
verezze. 

Az ember az anyagi és erkölcsi rendben egyidejűleg 
törekszik rendeltetése által kiszabott czélját elérni, ez 
oknál fogva a szabadságok is, melyekhez joga van, e 
különböző rendekhez tartoznak. 

Az összes szabadságok e három szabadság egyikével 
vagy másikával állnak szoros összefüggésben, t. i. a sze-
mély, a lelkiismeret és a tulajdon szabadságával. Ezek 
elseje és legfőbbike pedig a lelkiismeret szabadsága, 
mert közvetlenül a legfőbb czélnak szolgál, a melyre 
minden szabadság irányul. 

Szabadnak kell tehát az embernek lenni, tetteinek 
az Isten által neki kiszabott törvényszerinti szabályozásá-
ban ; ha nem, szabadsága sincs többé ! 

De én e törvényjavaslatban tulhajtást vélek észre-
venni, a mennyiben e törvényjavaslatban a lelkiismeret-
szabadságot kellően megóva nem látom, sőt annak ellen-
kezőjével találkozom. 

Igazságtalan és inhumánus lenne azon törvény, mely 
a nő vallási érdekeit a férj rendelkezései alá helyezné és 
a mely eltiltaná őt azon ténykedéstől, mely a nőben egye-
dül képes a hitet felkölteni, hogy férje vele életközös-
ségbe lép és ő viszont. Pedig ez történnék az előttünk 
fekvő törvényjavaslat intézkedései szerint a vallás általi 
megszentelés Ígéretével létrejött, de nem érvényesíthető 
szövetségeknél. 

Megsértve látom e törvényjavaslatban a lelkiismeret 
szabadságát azon intézkedésben is, mely a törvényjavaslat 
életbeléptetése előtt az akkor érvényes jogszabályok sze-
rint kötött házasságok felbonthatóságára vonatkozik. 

Ha azt hallom ismételtetni, hogy a kötelező polgári 

aktus csak képzelt kényszer a vallási meggyőződésre : én 
azt tartom, ez tévedés. Mert a kötelező polgári aktusnak 
házasságkötő hatása mögött ott áll az állami kényszer, 
mely a férfit feljogosítja a nőt közös házaséletre köte-
lezni az egyházi megáldás előtt, vagy a nélkül is. A pol-
gári aktus teljesítésére irányzott kényszer tehát érinti a 
lelkiismeretet s arra visszaesik épp az által, hogy az nem 
puszta formalitásra, de házasságkötésre irányzott kényszer. 

Én a legveszélyesebb tévedésnek tartom azon véle-
ményt, hogy az állam hatalmát növelni lehet a lelkiisme-
ret szabadságának megsértésével. A népek igazi ereje, az 
erkölcsi erő : a lelkiismeretes kötelességérzetben áll. El-
venni az emberektől a kötelesség szabadságát, annyi mint 
elvenni a lélektől az életet. 

4. Ellenkezik e törvényjavaslat magának a társada-
lomnak érdekeivel is. 

Nincs helyén itt bizonyítani, hogy a társadalom val-
lás és erkölcs nélkül soká fenn nem állhat. Ezen igazsá-
got a tapasztalás és ész egyaránt bizonyítja. 

A szóban levő törvényjavaslat azonban mindkettővel 
ellentétben áll. 

De hát az állami hatalom növelésének és a haladás 
érdekének szempontjából szükségesnek állíttatik e törvény 
megalkotása. 

De a politikában ugy, mint a közigazgatásban, min-
den ember érzi, hogy a haladásnak mértékletesnek és 
óvatosnak kell lenni. 

Különösen pedig a társadalmi vi&zonyokat majdnem 
egész alapjukig átalakító reformok körül kerülni kell 
azon veszélyes nyugtalanságot, mely nem vévén számba 
a közvélemény és az ellenállási erők állapotát, fonák erő-
szakoskodása által ellenállást hiv föl. 

Midőn valamely hatalom, legyen bár népszerű vagy 
sem, azt mondja a közvéleménynek, amit Seid mond Moha-
mednek : „én parancsodat mellőztem", — a közvélemény 
neki azt válaszolja, mit- Mahomed Seidnek : „ be kellett 
volna várni parancsomat" ; és ha a hatalom megtagadja 
e halasztást, a közvélemény megboszulja magát bizo-
nyára. 

Az igazi, józan haladást akkor szolgáljuk és visz-
szük előbbre, ha az időnek engedelmeskedünk. 

Ne tartsuk fel makacsságunkban azt, a mi össze-
roskadt ; de ne siessünk szerfelett megállapítani azt, a mi 
kinálkozik. 

Járjunk el napról-napra abban, a mit nap-nap 
után követel, és midőn a szabadságot megerősítjük, ma-
radjunk hivek az igazsághoz és ne feledkezzünk meg 
arról, — ez pedig mindkét irányban legyen mondva — 
hogy a kímélet, sőt még a bocsánat is részét teszik azon 
igazságnak, melylyel tartozunk azoknak, kiknek gondol-
kozásmódja eltér a miénktől. 

A mi pedig az állami hatalom növelését illeti, már 
fönnebb emlitém, hogy veszélyes tévedés hinni, hogy azt 
a lelkiismereti szabadság megsértésével növelni lehessen. 
Ez azon szabadság, mely a polgári hatalmak részéről 
éppen nem tür megszorítást. A legnagyobb kár, mely a 
társadalmat érheti, az, ha az állam e szabadság szent és 
sérthetetlen jogkörébe ront. 

A világhódító Rómában a köztársaság szava szent, 
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nem azért, mivel igazságo«, hanem mert kimondatott, 
Augusztus igen jól hasznára tudta fordítani a törvényes-
ség iránt eme tiszteletet, bitorlásának eltakarására ; és 
Róma, mely hatalom által lett nagygyá, a hatalom által 
bukik meg. Róma az engedelmesség által alapítva és 
fentartva — elvész, mivel az engedelmességet túlhajtja. „Az 
igazság erő nélkül — mondja Pascal — rendesen ellen-
kezésre talál, mert gonosz emberek mindig létezhetnek; 
erő pedig igazság nélkül az elnyomás és szolgaság vad 
eszköze. Együtt kell tehát járni az igazságnak és erőnek, 
és e végből azon kell lennünk, hogy az, „a mi igazságos, 
erős, a mi pedig erős, igazságos legyen." 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
Dr Kisfaludy Á. Béla, 

cz. prépost, a Szent-István-Társulat alelnökének jelentése a 
Társulat XLI. rendes nagy g gyűlésén. 

(Vége.) 

A tagilletmények megszabott körén tul társulatunk 
az elmúlt évben ismét nagyobb számú, s részben igen 
jelentékeny befektetést igénylő kiadványokkal iparkodott 
a kath. közönség szükségleteinek megfelelni. 

Az ezen rovatba tartozó kiadványainknak ivszáma 
1892-ben (ha a társulat által eszközölt, de az egri érsek I 
ur ő excja nagylelkűségéből fizetett Szentírást leszámít-
juk) 269,250 volt; az elmúlt évben pedig 1.169,912 ivre 
emelkedett. 

Ezen óriási összegben igen jelentékeny részt képvi-
selnek az u. n. népiratkák (1893. márcziustól deczemberig 
7 uj füzetke és 21-nek ujabb kiadása) összesen 300 ezer 
iv, ami a megelőző évi kibocsátásnak (179,000 iv) majd-
nem kétszerese. Azt hiszem, ez is eléggé mutatja, mily 
nagy gondot fordítunk ezen apró füzetkékre, melyek va-
lóban megérdemlenék, hogy még sokkal nagyobb szám-
ban terjesztessenek, mint ahogy már eddig is terjednek. 

Ugyanezen rovatba tartoznak : az Officium Divinum, 
továbbá a Pázmány P. imádságos könyvének öregbetüs 
quart kiadása és egyéb vend-magyar imakönyv, melyek 
mind igen szép nyomdai kiállításban és különféle köté-
sekben kínálják magukat a kath. közönségnek. 

Végre ide tartozik még a tud. és irod. osztály neve 
alatt megjelent díszmunka, a Megszabadított Jeruzsálem 
is, melyet tavalyi jelentésemben már mint sajtó alatt 
levőt jeleztem. S ez a fényes publikáczió, melylyel a tud. 
és irod. osztály első izben lépett a közönség elé, alkal-
mat nyújt nekem, hogy társulatunk ezen előkelő osztályá-
nak működéséről általában is megemlékezzem. 

Az általam már tavaly ilyenkor fölemlített, hosz-
szabb időre szóló munkálatok a lefolyt évben is foglal-
koztatták a szakosztályokat. Az osztály által, nyilt pályá-
zat utján megíratott bölcseleti propaedeutika pedig, az 
igazg. választmány határozatára immár sajtó alatt van ; 
valamint a régebben megállapított tervezet szerint külön-
böző életkornak, és műveltség- vagy hivatásbeli állapo-
toknak megfelelő ujabb imakönyvek is részint már sajtó 
alatt, részint munkában vannak. 

Uj tagok választása iránt az ügyrend által megsza-
szabott határidőig nem érkezett be egy ajánlat sem. De 
ha ennek folytán az osztály tagjainak száma nem is sza-
porodott, méltán remélhető, hogy az ujabban havonkint 
tartani szokott fölolvasó ülések, kapcsolatban az osztály 
azon határozatával, hogy a fölolvasott értekezéseket külön 
füzetekben kiadva juttatja nemcsak a tagok, hanem a 
közönség kezébe is, — hathatósan fogja buzdítani a 
régibb tagokat az osztály körében kifejtendő nagyobb 
munkásságra » 

Nem hagyhatom -említés nélkül, hogy az osztály az 
elhunyt jeleseink iránti kegyelet ápolásával is szép és 
üdvös hivatást teljesít. Szülik József művészi síremléke 
az osztály által elfogadott terv szerint Stroblt Alajos 
iskolájában már befejezéshez közeledik s még a jelen év 
őszén ott fog állani a költő sirja fölött, maradandó bi-
zonyságul arra, hogy nálunk is értik és becsülni tudják 
az olyan dalt is, melynek költője lantját az oltárról vette. 
Jeles hellenistánk, Szabó István síremlékére is már annyira 
haladott a gyűjtés, hogy az osztály a végrehajtó bizottsá • 
got ez ügyben is megválasztotta. 

A kegyelet rovatába tartozik az osztály azon intéz-
kedése is, hogy elhunyt tagjai fölött emlékbeszéd mondá-
sáról gondoskodik. Legközelebb Szvorényi és Majer István 
munkás. életöknek képe fog föltárulni a tagtársak s az 
érdeklődő közönség előtt, — és ezzel nemcsak a kegye-
letes elismerés talál alkalmat nyilatkozására; nemcsak a 
példa fogja éreztetni hatalmas vonzó erejét, hanem iro-
dalomtörténetünk is gazdagodni fog. 

Azért mondám szépnek és üdvösnek is az osztály 
által ez irányban vállalt hivatást, mert azt fölösleges is 
volna odiózus példákkal erősítenem, hogy ha a mieinkkel 
magunk nem gondolunk, mások ugyau, ha észre is veszik 
— nagyon mostoha kézzel mérnek e földön számukra 
jutalmat azért a munkáért, melyet nemzetünk szellemi 
baladásában ők is végeztek — elismerést azért az önzet-
len szeretetért, melyet szivökben ápolva, ők is hozzájárul-
tak népünk azon hatalmas erkölcsének, amelyre nehéz 
időben is erős bizalommal hivatkozunk, a hazaszeretetnek 
fejlesztéséhez. 

Végre engedje meg a m. t. nagygyűlés, hogy tár-
sulatunk működésének harmadik, de nem egy tekintetből 
első rangú irányáról is megemlékezzem, arról, mely a 
nagym. védnöki kar megbecsülhetetlen bizalma folytán 
jutott osztályrészéül s azt a kötelességet rója rá, hogy a 
hazai katholikus népiskolák számára megfelelő tanköny-
vek és egyéb tanszerekről gondoskodjék. 

Az igazgatói jelentés s a nyomtatványokról szóló 
rovatos kimutatás erre nézve is felsorolják a részletes 
adatokat. En itt csak azt óhajtom kiemelni, hogy az 
éveken át tervezgetett uj magyar ABC-és könyv immár 
2-ik kiadásban forog népiskoláink padjain, egyelőre még 
a régi Bárány-féle ABC-ssel együtt; a német átdolgo-
zás pedig már sajtó alatt van s a jövő őszre, ha Isten 
segit, már ez is a tanítók rendelkezésére áll, a magyar-
nak javított 3-ik kiadásával együtt — s talán már csak 
egyedül, a régi ABC-és könyvek nélkül. 

Egy perczig sem hitegettük magunkat azzal, m. t. 
nagygyűlés, hogy az uj ABC mindjárt kifogástalan töké-
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letességben indul útjára. A szembeszökő haladás, mely ez 
uj ABC-és könyvet szemben a régivel kitünteti, minden-
kit meglepett ugyan, de e kedvező hatás mellett az 
apróbb, különösen technikai fogyatkozásokra sem hunyunk 
szemet s nemcsak ezeken igyekszünk már a legközelebbi 
kiadásnál segíteni, hanem az egésznek, egy .jóval kisebb 
terjedelemre redukált kiadását is tervbe vettük, különö-
sen az ugy financialiter, mint szorgalmi idő tekintetében 
nehezebb viszonyok közt működő falusi iskolák kedvéért. 

Mindezen igyekezetünkben igen nagy segítségére 
van társulatunknak az a tankönyv vizsgáló bizottság, mely 
biboros fővédnökünk kegyelmes intézkedésével nyert ideig-
lenes szervezetében is buzgón működik. Ez ideig hatszor 
gyűlt egybe, és elbírált összesen 131 müvet, melyek 
közül 66-ot talált a katholikus népiskolák számára hasz-
nálhatónak. 

Ezen bizottság szigorúan tárgyilagos eljárása bizo-
nyára ki fogja vívni határozatai számára azt a tekintélyt, 
mely szükségesnek látszik arra, hogy kath. népiskoláink-
ból az azok szellemének meg nem felelő tankönyvek min-
denütt kiszorítjuk, — s ezzel a nagym. püspöki karnak 
az 1877-ben kiadott rendszabályok és utasításokban ki-
fejezett magas intencziója az egész vonalon érvénye-
süljön. 

De nem kevésbbé üdvös hatást ígér, m. t nagy-
gyűlés, kath. népoktatásügyünk javára az a középponti 
tanügyi lap, melynek megindítását az igazg. választmány 
elvben már elhatározta, miután már a nagyméltóságú 
védnöki karnak helyeslését szerencsés volt a vállalat szá-
mára megnyerni 

Egy népoktatásügyi szaklapról van szó, melynek 
kiadására bizonyos föltételek mellett társulatunk vállal-
kozik, s mely minden kath. népiskola vezetőjének, tehát 
minden önállóan működő kath. tanítónak ingyen küldes-
sék meg, tájékozást adva neki nemcsak a hivatalos eljá-
rását szabályozó illetékes hatósági rendeletekről ; nemcsak 
a kartársak közös működési terén országszerte fölmerülő 
fontosabb mozzanatokról; hanem Önként kínálkozó esz-
közül szolgálva a tanitói hivatás méltó betöltésére annyira 
szükséges szakbeli továbbképzéshez is. 

Nem látom szükségét, m. t. nagygyűlés, hogy egy 
ily vállalatnak messzeható fontosságát e helyen fejteges-
sem. Alig képzelhető nézeteltérés az iránt, hogy egy ily 
hivatalos szaklap megfelelően szerkesztve, nemcsak a nép-
tanítóknak s magának a kath. népoktatás ügyének tenne 
hasznos szolgálatot, ugy a kormányzás, mint a korszerű 
fejlesztés tekintetében : hanem — éppen erkölcsi hasznai-
val — a kiadó társulatot is bőven kárpótolná azon anyagi 
áldozatért, melylyel ily vállalat szükségképpen járna. S 
azért, midőn az igazgató választmány elhatározását itt 
külön is fölemlítem, teszem ezt teljes bizalommal, hogy 
az eszmét m. t. közönségünk helyeselni fogja. 

Azonban, bár társulatunk magas hivatásához képest, 
minden irányú működésénél első sorban az erkölcsi hasz-
not mérlegeli, e mellett mégis főfontosságu kérdés marad 
az anyagi siker is a maga esélyeivel; s azért kérnem kell 
még néhány pillanatra a m. t. nagygyűlés szives türelmét, 
hogy az elmúlt évi működésünket kisérő anyagi eredmé-

nyekről is jelentést tehessek, — a részletes adatokat ille-
tőleg itt is a kiosztott pénztári jelentésre utalva. 

Az 1893. évről szóló s az utóbb fölolvasandó bi-
zottsági nyilatkozat értelmében átvizsgált és helybenha-
gyott zárszámadás szerint a bevételek és kiadások viszonya 
ez évben is teljesen kielégitő, a mennyiben — bár ki-
adásaink előre nem látott czimeken közel 4000 frttal 
szaporodtak — mégis az előirányzott 5855 frt jövedelmi 
többlet helyett tényleg 13,189 frt jövedelmi többlet mu-
tatkozik. Ez összegen fölül azonban, mely csak az ala-
pítványi és forgalmi tőke szaporulatát fejezi ki, a leltári 
vagyon is az 1892. év végén kimutatott állapothoz képest 
több mint 25 000 frttal gyarapodott; s igy az 1893. évi 
működésűnk tisztán fináncziális és vagyonbeli eredménye 
meghaladja a 38,000 frtot, ami az utóbbi, kedvező évek-
hez képest is haladást jelent. 

A vagyoni állás részletes kimutatásában, miként a 
hivatott jelentésben látható, már tényleg érvényesitve van 
az igazg. választmánynak mult évi jelentésemben említett 
azon határozata, hogy a társulat alapítványi természettel 
bíró vagyonát az üzleti eredményekből szerzett forgalmi 
tőkétől elválasztva külön tüntessük fel. Az évi számadá-
sok és jegyzőkönyvek alapján tett számítás szerint ily 
természetű vagyona a társulatnak 1892. év végén 95,000 
frt volt, mely a mult évi jövedelmi többletből, az igazg. 
választmány határozata szerint, 5000 frttal növeltetett. 

A társulat ilyetén anyagi prosperálása — Isten ked-
vező kegyelme s a m. t. kath. közönség bizalma után, 
kétségkívül társulatunk buzgó és hűséges tisztviselőinek 
köszönhető. Ezt már régebben elismerte az igazg. vá-
lasztmány, midőn ismételten foglalkozott azon eszmével, 
hogy tisztviselőinek s illetőleg családjuknak jövőjét 
munka-képtelenség vagy halál esetére is biztosítsa. 
Azért szívesen is fogadta nemrégiben a tisztviselők azon 
bejelentését, hogy a fővárosban alakult magántisztviselők 
nyugdíj-intézetbe beiratkozni kívánnak : s elvileg el is 
határozta, hogy azon esetre, ha ezen saját jövőjük érde-
kében álló szándékuk alkalmas módon megvalósulhat, az 
ebből reájuk háramló terhek visedését a társulat a maga 
hozzájárulásával kitelhetőleg könynyiteni fogja. Az igazg. 
választmány ezen humánus elhatározásának kivitele, ille-
tőleg a hozzájárulás módozatának tüzetes megállapítása a 
legközelebbi jövő feladata. 

M. t. nagygyűlés! 
Az előadottakban, azt hiszem, elegendőképp igazolva 

van, amit jelentésem elején mondottam, hogy társulatunk 
az eléje tűzött magasztos föladatok valósításán minden 
irányban folytonos haladással munkálkodik ; s igy nem 
alaptalanul remélheti továbbra is azt a megtisztelő bizal-
mat, melylyel ugy a nagyméltóságú védnöki kar, mint 
a katlíolikus magyar közönség részéről mind ez ideig 
találkozott. 

De bár ridegen a valóság képét igyekeztem raj-
zolni, melyre az elnökség és igazgató választmány nyu-
godt lelkiismerettel mutathat; — ez a megnyugvás csak 
a lelkiismereté, mely biztos abban, hogy az adott viszo-
nyok és hatalmunkon kivül eső körülmények között mu-
lasztásról nem vádolható; — de nem egyszersmind a tö-
rekvő. a köz- és magáuélet nagyban fejlődő követeimé-
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nyeivel számolni akaró léleké, mely a társulat jelen 
szervezetében és viszonyaiban egykönnyen megnyugodni 
nem tud. Bizonyság erre az a folyton eleven érzés és 
törekvés, mely a társulat intéző köreiben a legutóbbi 
jelentésem során is jelzett „desideriumok" valósítására 
irányul. A teljes jóakarattal fölkarolt eszméket és terve-
ket nem sokkal vihettük ugyan előbbre ; desideriumok 
azok ma is. De — amellett, hogy utóbbi éveink köz-
életének története sokat magyaráz — éppen az a foly-
tonos haladás, melyről társulatunk jelen viszonyai között 
is meggyőződhettünk, arra vall, hogy azok a desideriu-
mok egy egységes, életrevaló szervezetben élnek, — s az 
ilyen szervezettől a természetének megfelelő fejlődést és 
alakulást bizton várhatjuk. 

Megköszönve a m. t. nagygyűlés kegyes türelmét, 
tisztelettel kérem, hogy jelentésemet tudomásul venni 
méltóztassék. 

V E G Y E S E K . 
*** Jelek az égen és nyilatkozatok a földön. A 

hajdan oly szép, oly önérzetes, oly nagy „magyar egy-
ház", mely egykor magasztos hivatást érzett magában a 
még büszkébb gallikán egyháznak is antikatholikus de-
klarácziója miatt testvéri megfeddésére, a 19-ik század 
végén nagy megpróbáltatások, nagy elhagyatottság és meg-
alázások tisztító tüze felé indult. Az apostoli királyság, a 
»magyar egyház" legerősebb oszlopa és büszkesége, az alkot-
mányosdit játszó politikai párturalom bábjátékává sülyedt 
alá. Az „uralkodó" egyházból sanyargatott, üldözött egy-
ház leve. A szent István óta államvallásul tisztelt katho-
likus vallás, mely 1848-ban a „bevett" vallások kategó-
riájába szoríttatott vissza, kezd, egyház és állam elválasz-
tásának czimén, a magyar államból kidobott, legszentebb 
igazságaiban és jogaiban megtiprott vallás lenni. Az álla-
mi hatalom által nemcsak magára kezd hagyatva lenni, 
hanem míg egyfelől régi államvallásias kötelékek által szol-
gaságban tartatik, az alatt másfelől uj, vallástalan állami 
intézkedések által léte kerül fenyegetett állapotba. Már-
már csaknem ránk illenek Jeremiás prófétának Jeruzsálem 
pusztulása fölött zengett panaszai, keservei: „Quomodo 
sedet sola civitas plena populo : facta est quasi vidua 
domina gentium : princeps provinciarum facta est sub 
tributo". Az elhagyatottságnak, egy hosszu-hosszu mult 
megszakadásának érzete, s a baljóslatú jövő események 
pusztításainak sejtelme, sajátságos módon és hangon nyi-
latkozik meg legilletékesebb vezéreink ajkain. A bíboros 
hgprimás szent-István-társulati remek beszéde egy kor-
szakos jelentőségű felkiáltásban kulminál, abban, hogy 
.alkonyodik". „Reánk nézve, úgymond, nemcsak a szá-
zad, hanem ezredéves multunk alkonya is közelegu. Só-
hajtsunk fel,': „Mane nobiscum Domine, quoniam advespe-
rascit!" Eger érsekének hazafiasságtól lángoló lelke, látva 
mily féktelen szenvedélylyel, mondhatni állatias, öntudat-
lanélvezettel marczangolják a „honfitársak" az államalkotó 
katholikus vallást, s mintegy maga-magán érezve a honfitársi 

fogak harapásait, keserves fájdalommal „kíméletért" kiált 
a főrendek előtt az ezeréves valláserkölcsi multat kegyetlen 
szenvedélylyel megtipró erőszakhoz. Már csaknem betel-
jesedett tehát rajtunk a prófétának Jeruzsálem pusztulásáról 
szóló mondása teljesen: „Et egressus est a filia Sión 
omnis decor ejus: facti sunt principes ejus velut arietes, 
non invenientes pascua: et abierunt absque fortitudine 
ante faciem subsequentis." Hála Istennek, ennyire még 
nem jutottunk. Magyarország hgprimásának ajakán az „alko-
nyodás" nem azt jelenti, hogy örök éj fog következni, 
hanem a most lealkonyodó nap uj felkelését hirdeti. És 
Eger érseke nem az örökkévalóság isteni igéretét biró egy-
házat félti a testvéri marczangolás következményeitől, 
hanem az örökkévalóság isteni ígéretét nem biró s tör-
vényeivel Isten akarata ellen forduló magyar haza sorsát. 
A kath. egyház uj napjának, uj korszakának, küzdelmes, de 
végeredményében bizonyára dicsőséges ragyogását hirdetik 
előre dr Steiner Fülöp sz.-fehérvári püspöknek a főrendiház 
hármas bizottsága előtt tegnap tett kijelentései, melyek a 
„magyar egyház" történetében uj korszakot jelentenek : 
az állami szolgaságból való kiemelkedés küzdelmének 
korszakát. Székesfehérvár lánglelkü tudós püspöke ki-
mondotta, hogy a katholikus püspökök a polgári házas-
ságot, ha törvényerőre emelnék is, nem fogják elismerni 
és e törvény előtt meghajolni nem fognak. Ez a kath. 
egyház szava, ez az Isten tanítása, „Oportet Deo magis 
obedire quam hominibus". Az emberi törvényeket, ha 
Isten törvényével összeütköznek, legfölebb tűrni lehet ; de 
megtartani, előttük meghódolni nem szabad ! 

— A német birodalmi gyűlés Berlinben f. hó 16-án 
nevezetes határozatot hozott. Harmadik olvasásban elfo-
gadta a jezsuitákat kitiltó törvény eltörlését. Hja! a német 
katholikusok nem csak szóval és holt betűkkel harczol-
nak, hanem szavazatokkal is, mert ők beállitanak minden vá-
lasztáskor 100 országos képviselőt a reichstagba. így az-
tán minden kisebbségük daczára megtörhetetlen állhata-
tosságuk által végre is érvényre juttatják jogaikat. 

— Egyházmegyei hirek. Dulánszky Nándor pécsi 
püspök ur f. é. ápril 16-iki kelettel Pozsgay József kanono-
kot, püspöki titkárt, irodaigazgatóvá és oldalkanonokká; 
Ujváry Miklós szentszéki jegyzőt püsp. titkárrá ; dr 
Hánny Ferencz püsp. irattárnokot és szertartót szentszéki 
jegyzővé nevezte ki. Spies János apát-kanonok székes-
egyházi plébánossá ; Liebbald Lajos paksi segédlelkész 
pedig paksi adminisztrátornak neveztetett ki. 

— A főrendek mérkőzése a polgári házasság ügyé-
ben, mely Magyarország elkereszténytelenedésének „tör-
vényes" megindulását jelenti, megtörtént a főrendiház 
hármas bizottságában, tegnap és tegnapelőtt. Két napi 
vita után vagy 35 tag a polgári házasságról szóló javas-
lat mellett nyilatkozott, ellene csak 15 tag foglalt állást. 
Ezt a nagy többségét a polgári házasság ügyében fára-
dozó főrendeknek az okozta, hogy a bizottság tagjai közül 
majdnem 20 tag távolléte által vélt „szolgálatot tenni —• 
a hazának." Ha a „plénum" is beadja a derekát a zsidó-
szabadkőmüves agitácziónak, az örökléses főrendek — 
történetében gyökerező jogukkal elmehetnek csücsülni. 
Magyarország alkotmányában fölöslegessé tették ön-
magukat ! 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő /elde-utcza 8. sz.) 
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Oh Mária, 
Mi országunk 
Védő Anyja, 
Esdve várunk. 

Tekints ránk 
Hű Anyánk! 

Soha olyan, 
Mint most vagyunk, 
Bősz nagy sorban 
Nem volt honunk. 

Tekints ránk 
Hű Anyánk! 

Szent Fiadnak 
Vére ára, 
Azon vannak, 
Vesszen kárba. 

Tekints ránk 
Hű Anyánk! 

A czél: hitünk 
Letiprása, 
Szent keresztünk 
Elbukása. 

Tekints ránk 
Hü Anyánk! 

Eredeti 
Ellenséged 
Fenyegeti 
Örökséged. 

Tekints ránk 
Hű Anyánk! 

Ótalmadban 
Rossz nem sérthet, 
Szent havadban 
Baj nem érhet. 

Tekints ránk 
Hü Anyánk! 

Ne nézd, kérünk, 
Erdemünket , 
Verd el tőlünk 
Bűneinket. 

Tekints ránk 
Hü Anyánk! 

33 



294 RELIGIO. 

Siess, siess 
Védelmünkre ; 
Nagy veszély les 
Szent hitünkre. 

Tekints ránk 
Hű Anyánk! 

Oh Mária, 
Mi országunk 
Védő Anyja, 
Esdve várunk ! 

Tekints ránk 
Hű Anyánk! 

Május 1-én. 

M a j e r I s t v á n e m l é k e . 
Ünnepi beszéd. Mondotta dr Walter Gyula. 

V. 

Alapos szakképzettsége, eredménydús gya-
kor la t i munkássága és figyelmet ke l t e t t i rodalmi 
tevékenysége alapján, 1849. okt. 27. a pesti m. 
kir. tud. egyetem tanácsa á l ta l a bölcsészeti 
karhoz h iva to t t meg a felsőbb nevelészet he-
lyet tes t anáráu l és e minőségében három féléven 
keresztül nagy sikerű előadásokat t a r t o t t . E szép 
állást azonban csak rövid ideig viselhette, me r t 
1850 végén Pest városa által az összes elemi 
iskolák igazgatójává választatván, u j működési 
körbe lépett , a melyben a t anügy emelése körül 
magának ujabb és nagy érdemeket szerzett. 

Nehéz, magyarságunkra nézve válságos kö-
rülmények közöt t lépet t uj hivatalába. B. Geringer 
Károly te l jha ta lmú császári biztos már k ih i rde t te 
volt ekkor (1849. okt. 9.) a gr. Thun Leo ál tal 
kidolgozott hires „Organisat ions-Entwurf" czimű 
iskolai szabályzatot, mely, illetőleg annak ily 
czimü mel lékle te : „Magyarhoni koronaországban 
az okta tásügy ideiglenes létszeresitésének a lap-
jai" szabályozandó volt hazánk tanügyét . Tudjuk, 
hogy e ki tűnő munkának sok figyelmet érdemlő 
tu la jdonsága mellet t az az egy nagy hibája volt, 
hogy a fél tékenyen őrizett magyar nemzeti ér-
zület i r án t nem kis gyöngédtelenséget tanu-
sitott . 

Voltak tanférfiak, kik az opportunizmus bő 
köpenyébe burkolózva, nem érvény esi tet ték mun-
kásságukat hazafias szellemben és nem t i tko l ták 
el abbeli törekvésöket, hogy az alföldi csikós is 
németü l tanul ja az ABC-ét! 

Majer Is tván azonban hű marad t mindig 
azon érzelmekhez, melyeket az ember születésé-
tő l kezdve hord keblében a föld i ránt , mely 
szülte, t áp lá l t a és nevelte és egy pi l lanatra sem 
feledte, hogy magyar. 

Buzgó munkásságának sikerei t ugyan — a 
melyek közöl csak az iskolák számának emelé-
sét, a vasárnapi okta tás behozatalát , a tani tó i 
tanácskozmányok meghonosi tását , a tan i tó i fize-
téseknek a helytar tó tanács 1857. május 10., 
11868. sz. a. kel t ha tároza tával t ö r t én t javi tását , 
az első hazai bölcsőde megalapi tásá t legyen sza-
bad röviden megemli tenem — nem koczkáztat-
t ák ez érzelmei, de befolyásolták legalább egye-
lőre — jövőjé t ! El kel let t hagynia 1857-ben 
Pestet , hogy a komárommegyei Kür th község 
lelkészi állását foglalja el. 

Távozása őszinte sajnálkozást ke l te t t mind-
azok körében, kik h iva to t t munkásságának tanúi 
voltak és azt kellőleg mél tányolni tudták . 

Azonban jó l lehet körülményei, hivatala, mű-
ködési köre változott , buzgalma, odaadó mun-
kássága mindazáltal a régi maradt . 

Szivből szeretet t hivei lelki ügyeinek példás 
gondozása mellett , különösen nagy buzgalmat 
f e j t e t t ki az iskola rendezése körül. Meghonosí-
t o t t a a vasárnapi iskolát és a háziipar taní tását , 
„Slöjd"-ről ha l lo t tunk volna. A fiuk szekerkéket, 
ekéket , tal igákat , padokat , fogasokat fa rag tak ; 
szalma-fonást t anu l tak ós különféle házi eszkö-
zöket készí tet tek. 

Szivén hordván a tan í tók érdekeit , keresz-
tü l vi t te a kerület i tan i tó i tanácskozmányokat , 
melyeknek nemcsak tevékeny tag ja volt, hanem 
még a jegyzői t isztet is elvállalta, fényesen bi-
zonyítván ez által azon igazságot, hogy a lelkes 
férfiú ügyszeretetében mindenre kész. 

VI. 
Tiz évi lelkipásztori tevékenység után 1866. 

évi ápril havában az esztergomi főkáptalan tag-
ja inak diszes soraiba emel te te t t , hogy nagyobb 
erkölcsi sulylyal, szélesebb hatáskörrel fejtse ki 
azon munkásságot , melyet eddigelé a tanügy 
emelése, felvirágoztatása érdekében folytatot t . 

Mint kanonok 1870-ben az esztergomi fő-
egyházmegye főtanfelügyelőjévé neveztetvén ki, 
husz évig á l lo t t a tanügy élén és nem mulasz-
t o t t el soha egy a lka lmat sem, hogy annak ér-
dekeit előmozdítsa. Tevékeny részt vet t mind-
azon szűkebb körű és országos tanügyi mozgal-
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makban, melyek a legutóbbi negyedszázad a la t t 
felmerültek. 

Hűen életelvéhez : „Istennel, észszel, szorga-
lommal boldogulsz", előhaladottabb kora daczára 
is folyton dolgozott. A munka, mely kora i f jú-
ságától fogva jel lemző tu la jdonát képezte, élet-
szükségletévé vál t és szép bizonyítékot szolgál-
t a t o t t az irás ama szavainak igazsága me l l e t t : 
„Az if jú az ő u t j a szerint, midőn megöregszik 
sem távozik at tól ." 

Még irodalmi tevékenységét is fo ly ta t ta , 
melyet 1835-ben kezdvén meg, annyira kedvelt, 
hogy csaknem nélkülözhetlenné le t t számára. 

Minő nagy volt e munkásság, azt beszédem 
e szük keretében legfeljebb csak ér in tenem lehet. 
Különben nem is szükséges e helyüt t Majer 
Is tván irodalmi érdemei t bővebben tagla lnom. 
Alig lesz müvei t m a g y a r ember, ki ez i rodalmi 
nevet, vagy a még szélesebbén ismer t „István 
bácsit" ne ismerné. 

Csak azt emelem ki, hogy — a mennyi re 
a müvektől t u d o m á s t szereznem sikerül t — 80 
önálló müve je lent meg a könyvpiaczon és szá-
ma sincs a czikkeknek, a melyeket a legkülön-
bözőbb lapok hasábjain t e t t az ország közkin-
csévé.'2) Nemcsak termékeny, de igen sokoldalú 
iró is volt. Fő szakmájá t kétségkivül a nevelés-
tudomány képezte. Ennek körében mozognak 
legfőbb müvei ; sőt a néhány művészeti és egy-
házi munkák leszámitva, kisebb dolgozatai is 
nevelészetieknek mondhatók, mivel csaknem ki-
zárólag és főleg nevelői czélból Í ra t tak . Mond-
ha tn i tehát , hogy „per eminent iam" nevelészeti 
iró és pedig oly iró volt, ki — min t kevesen — 
bát ran e lmondhat ta magáról, hogy el is ér te a 
czélt, melyet maga elé tűzöt t , mely szemei előt t 
lebegett . 

Mert lehetnek ugyan irók, kik vaskosabb 
köte teke t bocsá to t tak világgá; kik mélyebb tu-
dományossággal t ö l t ö t t é k meg könyve ike t ; kik-
nek művei hangzatosabb szólamokkal és czikor-
nyásabb kifejezésekkel pompáznak : de nem 
könnyen fog ta lá lkozni oly második „István bá-
csi", ki jobban i smer je a nép szükségleteit ; sze-
rencsésebben válaszsza meg tá rgya i t és jobban 
értse a nyelvet, me lye t a nép beszél. 

Példabesz. XXII 6. 
2) Dr Walter Gyula. Jubileumi emlékfüzér. Eszter-

gom. 1885. Irodalmi munkásságának félszázados jubileuma 
alkalmából látott napvilágot. 

Éppen ezen népies modora az, mi őt szoro-
san vet t népies és eredeti iróvá teszi; mi nevé-
nek elévülhetlen maradandóságot biztosit ; mi 
m i a t t mindazok, kik az igazi népnevelés becsét 
kellőleg mél tányolni tudják , kell, hogy amily 
t isztelet tel adóznak emlékének, mint egy hiva-
to t t , törekvő, munkás népnevelő emlékének, épp 
oly magasra becsüljék i rodalmi munkásságát is. 

Nem is panaszkodhatnék egyébként az elis-
merés hiánya mia t t . 

Mióta kanonokká lőn, egymásután ér ték a 
legmagasabb ki tüntetések, mig végre nemcsak 
nagyprépost , hanem még az esztergomi érsekség-
nek Simor János e lhunyta után, kormányzója is 
lőn. Tisztelői pedig 1885-ben, szept. "20-án, iro-
dalmi munkásságának ötvenedik évfordulója al-
kalmából oly óvácziókban részesítették, a minők 
csak kevés halandónak j u t n a k osztályrészül. 

Teljes nyugalommal és a leghűbb köteles-
ségteljesítés boldogító tuda táva l vá rha t t a t ehá t 
azon pi l lanatot , mely több hónapi szenvedés u tán 
mul t 1893. évi november 20-án köszöntöt t be 
rá nézve és végét szakí tot ta hosszú, 81 évre ter -
jedő munkás áldásos életének. 

* 
* * 

Tek. Közgyűlés! 

Röviden, mondha tom a legrövidebben lehe-
t e t t csak a részemre kijelölt időn belül vázol-
nom Majer Is tván életét . 

Csak legfőbb vonásaiban vázolha t tam a ké-
pet , melynek a lak ja i t tevékenységének külön-
böző, — hiszem — eléggé érdekes, tanulságos 
mozzanata i ; h á t t e r é t pedig a kor a lko t ja , mely-
nek kiváló előharczosa gyanán t t isz te lhet jük. 

Tet tvágyó keblének magasztos törekvései 
á l ta l r agad ta tva u. i. bá t ran szállok szembe az 
élet küzdelmeivel és azon nehézségekkel, melyek 
czéljainak sikerét kérdésessé t ehe t t ék volna ak-
kor, ha nincs vértezve a legerősebb szellemi 
fegyverekkel, nincs pánczélozva azon szorgalom-
mal, serénységgel és ki tar tással , mely nem ri t-
kán lassan ugyan, de azért mégis biztosan a ra t 
diadalt a legnagyobb akadályok fele t t is. 

Mint pap, min t azon vallás szolgálja, mely 
isteni t ana inak varázsával á ta lakí tó ha tás t gya-
korolt a világra, odairányi to t ta törekvéseit , hogy 
a hit és meggyőződés lángja magasan lobogjon 
a keb lekben; hogy az igazi, józan erkölcsösség 
sohasem legyen száműzve hazánk határaiból. 

35* 
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Azon p a p o k közé t a r t o z o t t , k i k n e k m é g 
Vol ta i re is t i sz te le t t e l adózik, midőn igy i r : „A 
jó. szelid. j á m b o r , szere te t te l jes , t ü r e l m e s pap oly 
egyén, k i s ze r e t e t e t és t i s z t e l e t e t é rdeme l " . 1 ) 

Oly k o r b a n é lünk, midőn az á l t a l ános a n y a g i 
jó lé t nem a n n y i r a a t a l a j kedvező viszonyai tól , 
m i n t i nkább a fö ldművelő t e v é k e n y s é g é n e k ok-
szerűségétől , az ipa r és ke reskede lem ügyes foly-
t a t á s á t ó l , szóval a t t ó l függ, mi ly f o k á t b i r j a a 
kérdéses egyén azon r á t e r m e t t s é g n e k , mely a 
bo ldogulásnak n a p j a i n k b a n egyik főf 'el tétele. E 
meggyőződés i n d i t o t t a a közműve lődés előmoz-
d í tásának czéljából k i f e j t e t t l a n k a d á s t n e m is-
m e r ő tevékenységére . 

Mindezen m u n k a ós fá radság , mindezen 
tö rekvés és küzde lem, kü lönösen megdicsőül , 
r agyogó zománczo t nye r azon k ö r ü l m é n y fo ly tán , 
hogy azon magasabb, n e m e s e b b eszmében b i r t a 
fo r r á sá t , mely egész va ló j á t e l t ö l t ö t t e , me lynek 
j a v a mind ig szemei e l ő t t l ebege t t , m e l y n e k neve 
— a haza ! 

S e m m i m u n k a sem vol t r á nézve nehéz ; ! 
s e m m i f á r adság sem t e rhe s ; s e m m i á ldozat sem 
nagy, ha t u d t a , hogy á l ta la szo lgá la to t t e h e t ha -
zá j ának . 

Sze re t t e hazá já t , m i n t kevesen . 
Illik, hogy a haza is m i n d e n k o r r a j ó és hű 

f iának i s m e r j e ! 

A kongrua-bizottság jelentése 
a latin és görög szertartású katholikus lelkészek és segéd-

lelkészek jövedelmeinek összeírása tárgyában. 

A lelkészi kongrua rendezése ügyében ő felségének 
1887. márczius 22-én kelt legfelsőbb elhatározása alapján ; 
alakult s utóbb legfelsőbb engedélye mellett ujabb tagok-
kal kibővített vegyes bizottság 1894. január 20-án tartott 
ülésében a legmagasabb elhatárolást működése alapjául s 
teendőiben irányadóul köteles hódolattal elfogadván, an-
nak keretében megindult tanácskozásai folyamán azon 
meggyőződésre jutott, hogy e legfelsőbb elhatározásban 
megvitatás tárgyául előirt kérdések mindösszesen és a 
maguk teljességében az ő felsége által is eléretni kivánt 
alapossággal csak ugy tisztázhatók ós vezethetők meg-
oldásra, ha a bizottság az összes latin és görög szertar-
tású katholikus lelkészi javadalmak jövedelmeit hiteles 
összeirásokból részletesen ismeri. 

Miért is tárgyalásainak mindenekfelett kívánatos 
gyorsítása érdekében az ő felsége által megjelölt kérdé-
seknek egyes albizottságokban való megvitatását ugyan 
már most elhatározá ; mindazáltal az érintett összeírással 

x) .„Un bon prêtre, doux, pieux, charitable, tolérant, 
est un homme, qu'on doit chérir et respecter." 

szorosabb összefüggésben levő kérdések alapos elintézhe-
tése s így működésének sikeressége érdekében szükségét 
látta annak, hogy miután a legfelsőbb elhatározás szerint 
a plébániai jövedelmek megállapítása csak a többi abban 
mejelölt előzetes kérdések megoldása után jöhetne sorra, 
elnöksége utján a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
azon kérelemmel járul, miszerint ő felsége legmagasabb 
engedélyét lehető sürgősen kinyerni kegyeskedjék arra 
nézve, hogy a plébániai jövedelmek összeirása már most, 
az összes előzetes kérdések elintézése előtt, s illetőleg 
azok tárgyalásával párhuzamosan eszközölhető legyen és 
pedig akkép, hogy mihelyt az ezen összeirásnál követendő 
irányelvek és utasitás a bizottság által kidolgozva és 
további intézkedés végett a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez áttéve lesznek, az összeírások azonnal fogana-
tosíthatók legyenek. 

Es mivel a szükséglet fedezeti forrásainak kijelölése 
és mily mérvű felhasználása czéljából a magasabb egyházi 
javadalmak jövedelmeinek összeirása is szükségesnek mu-
tatkozik, az elnökség utján felkéri a bizottság a vallás-
és közoktatásügyi minisztert arra is, hogy ezen javadal-
mak jövedelmeinek összeirására nézve ő felsége legmaga-
sabb engedélyét szintén kieszközölni kegyeskedjék. 

Ezen határozatok értelmében az egyházi javadalma-
sok jövedelmeire vonatkozó összeirási módozatok megál-
lapítása végett egy külön albizottságot küldött ki, mely 
az idevágó munkálatok elkészítésével foglalkozván, idő-
közben a vallás- és közoktatásügyi miniszter felterjesztése 
alapján megérkezett ő felségének 1894. február hó 4-én 
kelt legmagasabb elhatározása, mely ekként hangzik : 

„Megengedem, hogy az 1887. évi márczius hó 
22-én kelt elhatározásomban megjelölt kérdések tárgyalá-
sával egyidejűleg a latin és görög szertartású egyházi 
javadalmak jövedelmei összeirassanak, az erre vonatkozó 
utasitás azonban előzetes jóváhagyás végett elém terjesz-
tessék." 

Az albizottság elkészítvén a plébániai jövedelmek 
összeirási módjára vonatkozó munkálatait, azoknak a oi-
zottság elé terjesztette, mely érett és minden körülményt 
latba vető megfontolás után egyértelmüleg a hiteles ok-
mányokkal támogatott két, esetleg három forum által 
felülvizsgált önbevallás elvét fogadta el. 

Nem lehet tagadni, hogy régente, a mult században, 
sőt e század elején 1802-ben és 1806-ban, amidőn a 
lelkészi és segédlelkészi jövedelmeket utoljára ország-
szerte összeírták, a helyszíni nyomozást alkalmazták. 
Ennek következtében ezen eljárási módhoz nálunk bizo-
nyos traditio fűződik, melyben azon közjogi elv is élénk 
kifejezésre jut, hogy a jövedelmi összeírás az egyházi 
és világi hatóság együttes működése mellett eszközlendő. 

Ámde kétségtelen az is, hogy e század eleje óta 
állami szervezetünk nagymérvű átalakuláson ment ke-
resztül s minden irányban nagy haladást tett; amiből 
önként következik, hogy jelenleg egészen más eszközök 
és tényezők állnak az egyházi és világi hatóságok ren-
delkezésére a jövedelmi összeírások sikerének biztosítása 
végett, mint a minőkkel e század elején rendelkeztek, 
és igy azon körülményből, hogy bizonyos eljárási mó-
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dozat már e század elején alkalmazásban volt, éppen nem 
lehet következtetést vonni arra nézve, hogy az jelenleg is 
czélfelelöbb, vagy talán egyedül czélra vezető lenne. 

A század elején, a midőn még sem telekkönyv, sem 
földadó kataszter, sem kifejlődött adórendszer nem léte-
zett, a lelkészi jövedelmeket nem is lehetett másként 
összeírni, mint helyszíni nyomozás utján, ez volt az akkori 
viszonyok között az egyedüli alkalmas mód a lelkészi 
jövedelmek kipuhatolására és megállapítására. 

Egészen másként áll a dolog jelenleg, a midőn a 
lelkészi jövedelmek legnagyobb részét közhitelű és igy 
kifogás alá nem is eshető okmányokkal lehet igazolni, a 
midőn a helyszínén nyomozó bizottság sem tehetne egye-
bet, mint a kataszteri birtokiv, az adókönyvek, fizetési 
nyugták és meghagyások stb. alapján egyszerűen konsta-
tálná a létező jövedelmeket, illetve azok forrásait. De 
azon jövedelmek is, a melyek a kataszter, vagy az adó-
rendszer alapján meg nem állapithatók, az egyházi és 
világi hatósági közegek igénybevétele mellett teljes hitelt 
érdemlő okmányokkal igazolhatók, ami a helyszíni nyo-
mozó eljárást merőben feleslegessé teszi. Igy csak példa-
ként említjük a hivek szolgáltatásaiból, a párbérből és 
stóladijakból, valamint a kegyúri dotatióból eredő jöve-
delmeket. Mindezen jövedelmek avisitatio canonicán, vagy 
más alapokmányon gyökeredzenek s azok közhatóságilag 
hitelesített másolatával bizonyíthatók. Sőt az ilyképen 
közhatósági ellenőrzés alatt álló és hiteles okmányokkal 
támogatott bevallás sokkal több biztosítékot nyuit a jöve-
delmek pontos és a valóságnak megfelelő összeírása érde-
kében, mint a személyes impressiók által befolyásolható 
nyomozó bizottságé. 

Mellőzendőnek tartotta azonban a bizottság a nyo-
mozó eljárást azért is, mert az összeíró küldöttségnek a 
helyszínén megjelenése a plébániai hivek kikérdezése 
végett sok helyen nyugtalanságot idézne elő, jogosulat-
lan és téves feltevésekre nyújtana alkalmat, és a kedé-
lyeket mindenütt felzaklatná, a mit a hiteles okmá-
nyokkal támogatott bevallási módozat elkerülhetővé tesz 
a nélkül, hogy a kitűzött czélt bármily tekintetben ve-
szélyeztetné. 

Igen nyomós érv továbbá a nyomozó eljárás alkal-
mazása ellen, hogy az egyrészt tetemes költséget vonna 
maga után, mely már előre jelentékenyen megterhelné az 
elégtelenül javadalmazott lelkészek segélyezésére létesí-
tendő alapot; másrészt a községről községre járó bizott-
ság ellátása esetleg szintén súlyosan nehezednék a se-
gélyre szoruló lelkészekre. Valóban csak az elkerülhetet-
len szükségesség indokolhatná oly eljárási mód alkalma-
zását, mely előzetesen terheket ró ugy a segélyezési 
alapra, mint a segélyezendőre. 

Végül közigazgatási közegeink, különösen szolgabi-
ráink annyira el vannak halmozva hivatalos teendőkkel, 
hogy az összeíró küldöttség megalakítása és szakadatlan 
működése a legtöbb vármegyében előreláthatólag legküzd-
hetetlen akadályokba ütköznék, a mi könnyen az össze-
írások hosszabb ideig tartó elhalasztását vonhatná maga 
után. 

Mindezen körülmények figyelembe vétele arra indí-
totta a bizottságot, hogy az albizottság által javaslatba 

! hozott összeirási módot fogadja el kiindulási alapul, mint. 
olyat, mely minden fejlettebb közigazgatási és jogi szer-
vezettel bíró államban sikerrel alkalmazható, mint azt az 
Ausztriában 1885. évi április 19-én hozott kongrua tör-
vény eléggé igazolja. 

Ezen elvi kérdés eldöntése és az irányelvek megál-
lapítása után a bizottság az utasítási javaslat tárgyalásá-
nál azon további megállapodásra jutott, hogy a tervbe 
vett nagyfontosságú munkálatnál a lelkészi és segédlelké-
szi jövedelmek összeírásánál három, egyként fontos czélt 
kell szemelőtt tartani: 

1. hogy a jövedelmek lehetőleg pontos megállapítása 
alapján felismerhető legyen, hol és milyen mérvű jöve-
delmi pótlásra (kongrua kiegészítés) van szükség; 2. hogy 
az összeírások biztos támpontokat szolgáltassanak az 1887. 
évi márczius hó 22-én kelt legfelsőbb királyi leiratban 
felsorolt reformok keresztülvitelére, nevezetesen a kegy-
uraság, a párbér, a stóla dijak és a görög szertartású 
kath. lelkészségek rendezésére ; 3. hogy a hatósági köze-
gek közreműködése mellett megállapított és hitelesített 
összeírások által jövőben a lelkészi jövedelmeknek behaj-
tása előmozdittassék. 

Csak ezen három czél elérése és biztositása mellett 
tekinthető a kongrua-rendezés nagy munkája befejezett-
nek és véglegesnek. 

A jövedelmi összeirás módozatainak, illetve a mó-
dozatok részleteinek megállapításánál első sorban oda 
kellett törekedni, hogy az összeirás által nyert végered-
mények lehetőleg szilárd alapokon nyugodjanak és a va-
lóságnak megfelelők legyenek. 

Ehhez képest a bizottság azon alapelvből indult ki, 
hogy minden jövedelmi és kiadási tételnél, ugy a jogalap, 
mint a jövedelmi, illetve kiadási tétel összege valamely 
közhatósági közeg által kiállított vagy hitelesített ok-
mánynyal igazolandó. Semmi oly jövedelem vagy kiadás 
a bevallásnál el nem fogadható, a mely teljesen hitelt 
érdemlően és az utasításban külön is meghatározott ok-
mánynyal támogattatik. 

Ezen alapelv következetes keresztülvitele azt ered-
ményezi, hogy a jövedelmi összeirás tulajdonképeni alap-
ját nem a bevallás, hanem a bevallott tételek valódiságát, 
helyességét igazoló okmányok képezik. 

A lelkész nem maga állapítja meg jövedelmét és 
kiadásait saját becslése szerint, hanem az összeirási min-
tákon beirja azokat ugy, a mint a hiteles okmányokban 
megállapítva vannak. 

Minthogy a lelkészi jövedelmek igen különböző for-
rásból erednek, a bizonyító okmányok kiállítási formáját 
sem lehet minden jövedelmi tételnél egyformára szabni, 
hanem fekintetbe kellett venni az egyes jövedelmi ágak 
jogalapját és benső természetét. 

Ha valamely hatóság, vagy hivatal, saját ügyköréből 
kifolyólag, valamely jövedelmi avagy kiadási tételről bi-
zonylatot állithat ki, akkor ez fogja képezni a bizonyitó 
okmányt. 

Ha ellenben a jövedelem, illetve kiadás a visitatio 
canonica-n, vagy más alapokmányon nyugszik, a melyet 
eredetiben mellékelni nem lehet, akkor a hitelesített má-
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solatokat kellett bizonyítási eszközök gyanánt elfogadni. 
A másolatok hitelesítésére alkalmas közegül tekintette a 
bizottság a jövedelmek természetéhez képest, részint az 
esperest, részint a községi (városi) elöljáróságot, részint 
mindkettőt együttesen. 

Figyelembe kellett továbbá venni azt is, hogy több 
esetben maga a jövedelem jogalapja kétségtelen ugyan, 
de vagy a jövedelem összege bizonytalan, vagy a tényleg 
befolyó jövedelem nem felel meg annak, a mi a lelkészt 
jog szerint megilletné. Ilyen esetekben a jövedelem nagy-
ságának megállapítása csak becslés utján történhetik. 
Ezen becslést a helyi árak és viszonyok figyelembe vétele 
mellett, a községi (városi) elöljáróság eszközli olyképen, 
hogy az utolsó öt évben ( 1889—1893) tényleg befolyt 
jövedelem, vagy teljesített szolgáltatás átlagát veszi ala-
pul. A községi (városi) elöljáróság becslését kis- és nagy 
községekben a főszolgabiró ellenőrzi, és e czélból az elöl-
járóság által kiállított bizonylatot esetleg saját észrevéte-
teleinek feljegyzése mellett aláírni köteles. 

Nem zárkózhatott el a bizottság az elől sem, hogy 
lehetnek esetek, midőn valamely szolgáltatás merőben a 
gyakorlaton alakulván, okmányilag nem igazolható. Ilyen-
kor a lelkész vagy a szolgáltatásra kötelezettektől szerez 
igazoló okmányt, vagy a: első fokú közigazgatási ható-
sághoz fordul, mely a kötelezettek meghallgatása mellett 
a gyakorlaton nyugvó szolgáltatás alanyát, mértékét és 
módozatát jegyzőkönyvileg megállapítván, arról a lelkész-
nek bizonylatot állit ki. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 

Szatmár, ápril 25. Búzaszentélés. — 
Midőn édes Üdvözítőnk felülmúlhatatlan szépségű 

és tökéletességű hasonlataiban, példabeszédeiben a mag-
vető emberről szólván azt mondja, hogy az elvetett mag-
nak egy része sziklára, másik része tövis közzé, egy 
része útfélre és más része jó földbe hullott : a vetőmag 
alatt Isten igéjét értette, — miként maga mondá, — 
vagyis az evangéliumot, mely Isten igéje. Azért nagyon 
találóan és helyesen rendelé az anyaszentegyház a buza-
szentelés szent szertartását sz. Márk evangelista napjára. 
Az anyaszentegyház, mint szerető gondos anya és az üd-
vözítő Jézus megszentelő malasztjainak kiváltságos leté-
teményese, ugyanis megszenteli nem csupán lelkünket, 
testünket, életünket s életünknek mindennemű szellemi 
mozzanatát, hanem megszenteli az anyagiakat is, melyek-
kel testi életünket tartjuk fenn, megszenteli földi lé-
tünket. 

Ez épületes szertartást hajdan Szatmártt is, mint 
kiválóan földművelő városban, künn, a szabad mezőn 
végzé a katholikus egyház. A szentéletü Hám püspök 
idejében, a harminczas években történt, hogy az akkoron 
még fiatal erejű püspökkel az élén indulván ki a szent 
körmenet buzaszentelésre, majdnem az egy órányira fekvő 
Zsadány alá haladt a proczesszió, mig búzaföldet talált. 
E szokás utóbb megszűnt és mostanában a kálvárián tar-
tatik meg e megható ájtatosság. 

Az idén éppen szerdára esett, mely vásárnapja Szatmár 

városának, a buzaszentelés. A körmenetet maga a főpász-
tor, püspök ur ő méltósága vezette. Megindult a körme-
net, s miként a patak, minél tovább halad, annál inkább 
duzzad, ugy hömpölygött a néptömeg is mindinkább gya-
rapodva, növekedve, csatlakozva a kálvária felé. Mert 
van még, hála istennek! hitbuzgóság a katholikus népben. 

S midőn a főpásztor teljes papi segédlet mellett a 
szent ténykedést buzgóan elvégezé, látván maga előtt az 
ige-szomjas nagy népsokaságot, megnyitá, az Üdvözítő 
példájára, ajkait, égi kenyérrel táplálván az ő leikeiket. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
Örömmel látom, kedves hiveim, — szóla a főpász-

I tor, a mennyiben emlékszem, — hogy nagy számmal je-
lentetek meg a mai buzaszentelési körmeneten, és hogy 

' abban példás buzgó ajtatossággal vettetek részt; azt is 
tudom és örömmel látom, hogy nem csak az ezen szat-
mári plébániához tartozó hivek vannak itt jelen, hanem 
hogy a szomszéd környékbeliek is számosan csatlakoztak 
a körmenethez s vevének részt a közös ajtatosságban, kik 
ott hagyták a vásárt és ide sereglettek, hogy itt vásárol-
janak drágább kincseket, mint aminők a világ összes 
portékái, hogy velünk együtt ők is kérjék le a jó Isten 
áldását a mi mindennapi kenyerünkre. Mert, fájdalom! 
vannak emberek, akik, habár nem mondják is ki nyíltan 
azt, hogy nincs Isten, amit csakis az esztelen mondhat, 
de ugy élnek és tettel látszanak azt mutatni, mint ha 
nem volna Isten. Majdnem vértizzadva túrják, müvelik a 
földet és csak későn veszik észre, hogy minden igyekeze-
tök hasztalan, eredménytelen. Mert Istenről megfelejtkez-
nek, akitől minden jő. Nem imádkoznak, sőt nem is 
tudnak valójában imádkozni. Miért is imádkoznának ! 
Papok dolga az ; abból meg nem élünk : szokták mon-
dani. Ám az anyaszentegyház soha sem tanította azt, 
hogy csakis imádságból él meg az ember. Imádkozzál és 
dolgozzál. E két tényezőt kell egybekapcsolni, hogy Isten 
kedve szerint megélhessünk. 

Miután nagyobbára már bevetettük földjeinket, ide 
sereglettünk, hogy Isten szabad ege alatt az ég áldásának 
harmatját leesdjük szántóföldeinkre, széleinkre. Az a 
nagynevű szent életű püspök nem ok nélkül építette ide 
e szent kálváriát, a szatmári hiveknek e kedves, látoga-
tott helyét. Ide jöjjön mindaz, akinek fáj a szive, a ki 
szenved, nézze, szemlélje a megváltó szenvedéseit s me-
ntsen azokból vigasztalást lesújtott, csüggedő lelkének ; 
a Jézus szent sebeiből lecsorgó vércseppek hulljanak bal-
zsam gyanánt a fájdalomtól vérző szivére. Oh, mert töb-
bet sir az ember az életben, mint amennyit nevet. A 
bolond is nevet! 

Ma mi áldásért könyörögni jöttünk ide e szent 
helyre a világ négy részei felé fordulva, hogy a mindene-
ket fentartó Isten áldja meg a föld terményeit és adja 
meg ne csak nekünk, de az egész világnak a mindennapi 
kenyeret, hogy őrizze meg vetéseinket a kártékony fér-
gektől, vizáradattól, szárazságtól, jégesőtől. 

Ne csak szántóföldeinket, de szőleinket is áldja 
meg; adja vissza hegyeinknek szőlőtermő képességöket; 
kártékony rovarok tarolván le és pusztává változtatván 
át egykoron viruló szőleinket. Ah, mert sok és nagy 
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visszaélés történt szőleink nedvével, midőn a mértéklet-
lenség, leittasodva, káromolta és bántotta azt a jó Istent, 
aki megáldotta szőleinket. Az anya kesereg otthon, a 
magzatok éhen sirnak és kiáltanak kenyér után ; az apa 
pedig a csapszékben dőzsöl . . . Nem csoda, ha az a jó 
Isten kissé szükebre szoritá azt a csapot, hogy már nem 
is hordók kellenek többé. 

Hitünk zászlai alatt a minden szentek litániáját 
énekelve s Istennél való könyörgésökért esdve jövénk 

ide, hálaéneket zengedezve térünk vissza Isten házába 
reménytől és bizalomtól eltelve, hogy Isten meghallgatja 
könyörgésünket és megadja nekünk a mindennapi szük 
ségeseket, hogy a mennyeieket annál buzgóbb hévvel ke-
ressük. Ugy legyen. 

„Köszönjük!" hargzott egyfelől s a hivek megha-
tottan követték a szent körmenetet visszafelé a megindult 
eső daczára a legpéldásabb rendben. 

Székesfehérvári egyházmegye. Üdvöslet, hódolat, 
hűségfogadás as egyhásmegye főpásstoráhos. 

A székesfehérvári püspöki megyébe kebelezett 
érdi esperesi kerület papsága ő méltóságának, a megyés 
püspöknek névnapja alkalmából, a hivők nevében a 
következő távirati üdvözletet küldé : 

„Méltóságos Steiner Fülöp úr 
megyés püspöknek 

Székesfehérvár. 
Méltóságod dicső névünnepe alkalmával az érdi 

egyházkerület papsága negyvenkétezer római kath. 
hivő nevében fiúi hódolattal üdvözli és legutóbb ka-
tholikus érdekeinket védelmezve, a polgári házasság 
ellen tett tántorithatlan felszóllalásáért, kijelentéseiért 
köszönetet szavazunk e szentügy érdekében, határtalan 
ragaszkodásunkat, bizalmunkat és minden erőnkből 
közreműködésünket nyilvánitjuk. Isten tartsa, éltesse, 
szentegyházunk, a koronás király s hazánk boldogi-
tására, hiveinek örömére! Kereskényi, esperes." 

IRODALOM. 
*** Lelki ibolyák. Oktató imakönyv a gyónók 

számára. — A hitbuzgalom mezején szedegette Kiss 
Arisztid bold. Szűz Mária cz. Ferencz-rendi áldozópap, 
magyar hitszónok. A rendtartományi hatóság engedé-
lyével. Veszprém, a szerző sajátja, 1894. 32-r. 143 1. 

Penitenczia: bűnbánat és megtérés. E körül for-
dul meg egyesek, családok egész társadalmak sorsa. 
Szerzőnk nagybecsű munkával járult az üdvösség, a 
penitencziatartás utja megfutásának az emberek lelkére 
nézve nagy eredményűvé tevéséhez. 

V E G Y E S E K . 
*** Nevezetes szó és tény. A főrendiház hármas 

bizottságában, midőn Zichy Nándor gróf fentartani akarván 
a főrendiház ama szokását, hogy nem lévén a kötelező 
polgári házasságról szóló trvjavaslaton a főrendek által 

semmi módosítva, referenst választani annál is inkább 
fölösleges, mert ,a törvényjavaslatoknak a főrendiház bi-
zottságaiban egyedül illetékes képviselője a ministerium", 
s a bizottság többsége ennek daczára mégis megválasz-
totta előadónak a „kinevezett" Czorda Bódogot, Zichy 
Nándor gróf Czorda felé fordult s e jelentőséggel teljes 
szavakat mondá : „Nem fektetek erre súlyt, különben mél-
tóstassanak parancsolni i t t . Csak tessék ! A hol ekkora a 
türelmetlenség, ily pusstán alaki kérdésben, ott nincs mit 
keresnünkEzzel, a kath. ellenzék élén, elhagyta a ter-
met. Az az „itt" világosságot vet az „ott"-ra, a főren-
diház plenumára, a hol a szabad elvű bizottsági többség 
— kisebbségre lesz szorítva. Más értelme a konservativ 
vezér szavának nem lehet. 

— A leendő bibornokok. Még egyiknek sincs a je-
löltek közül tudtul adva, de Rómában már meg vannak győ-
ződve, hogy a legközelebbi consistoriumban a pápa a 
következő főpapokat fogja bibornokká kréalni, kiket rövid 
életrajzukkal t. olvasóinknak ezennel bemutatunk. 1. 
Mgr Mauri Egyed, ferrarai érsek, szül. 1828. decz. 9. 
Montefiasconeban. Szent Domonkos hires rendjének nagy-
nevű tagja. Mint tudós, mint szónok és mint buzgó kor-
mányzó már szerzetes rendjének hatása körében kitűnt. 
IX. Pius 1871. decz. 22-én rietii püspökké praeconizálta, 
XIII. Leo 1888-ban Osimóba áttette, 1893 jun. 12-én 
pedig ferrarai érsekké nevezte ki. 2. Mgr Svampa, forlii püs-
pökből bolognai érsek. Szül. 1851. Fermóban, a hol a 
papi pályát is kezdte. Rómába hivatván a Propagandá-
ban lelki igazgató és az Apollinaris-ról nevezett római 
Seminariumban a polgári jog tanára volt. Kiváló tudós. 
1887-ben XIII Leo forlii püspökké praeconizálta, most 
Bolognába tette át. 0 lesz a szent collegium legifjabb 
tagja. 43 éves. 3. Mgr Ferrari András. Szül. 1850 ben a 
parmai egyházmegyében, a hol pappá szenteltetett és 
mint nagyhirü theologus, vicarius generálissá emelkedett. 
XIII. Leo pápa 1890 ben guastallai, 1892-ben comói püs-
pökké praeconizálta. Mint ilyen sz. Ambrus és bor. sz. 
Károly székét, a milánóit van hivatva elfoglalni, már 
mint bibornok. 4 Mgr Perraud autuni püspök s a fran-
czia akadémia egyedüli pap tagja. Róla elég ennyi. XIII. 
Leo régóta bibornokká akarta tenni, de a franczia kor-
mány eddig akadékoskodott. Leo győzött. 5. Mgr Sancha 
y Nervas Cyriakus valenciai érsek Spanyolországban. 
Szül. 1838-ban az osmói megyében. 38 éves korában IX. 
Pius areopolisi czimz. püspökké tette, XIII. Leo 1882-ben 
az avilai püspökségre, 1888-ban a Spanyolország fővárosá-
ban, Madridban felállított püspökségre nevezte ki. 1892 
óta valenciai érsek. 6. Meglepetés számba megy Mgr 
Segna Ferencz bibornoksága. Palyafutása rendkívül gyors 
volt. XIII. Leo pápasága kezdetén az Apollinaris-ról ne-
vezett-római seminariumban theologiai tanár vala. Aztán 
üdítőre lett a madridi nuntiaturánál. Itt ismerkedett meg 
Rampolla bíborossal. Rampollával Rómába tért vissza s 
mikor mgr Agliardi Münchenbe került nuntiusnak, mgr 
Segna foglalta el helyét a rendkiviili egyházi ügyek con-
gregatiójának titkárságában. Mindig politikával kellett fog-
lalkoznia s ő mégis mindig inkább a theologiában és a 

I kánoni jogban szeretett búvárkodni. Végre ebben is gyor-
san czélt ért. XIII. Leo pápa kinevezte a sz. Officiumhoz 
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referens assessornak. Ez az állás unicum. A sz. Officium 
congregatiójának elnöke tudvalevőleg maga a pápa, tit-
kára nem valamely praelatus, hanem bibornok. Az ülnö-
kök közt van egy, kinek hivatása a congregatio biborno-
kainak üléséről referálni a pápának. Ezért ez az assessori 
állás „cardinalizio", vagyis közvetlenül bibornokságra vezető 
állás. 7. A theologusi és kánonjogászi elem erősítésére 
czéloz, épp ugy mint mgr Segna kinevezése, Steinhuber 
András jézustársasági atya kinevezése is. Tavai egy kis 
malheur esett meg vele. Meggratulálták mint bibornokot, 
holott volt ugyan róla szó, de a pápa még nem határo-
zott. XIII. Leo nem az az ember, hogy bibornokká tegyen 
valakit ő előtte, ő nélküle. Akkor tehát elhalasztotta P. 
Steinhuber kreálását. Most megteszi. A Pater szül. 1825-ben 
Bajorországban, egyszerű polgári szülőktől. 1845-ben mint 
a passaui egyházmegye növendékpapja a római collegium 
germanico-hungaricumba került. A passaui megye pap-
ságának sorából 1857-ben a Jézus-társaságba lépett által. 
1858-ban philosophiát kezdett tanitani az innsbrucki egye-
tem hittudományi karában. 1867 ben Rómába rendelte fel 
a rendfőnökség a Collegium germanico-hungaricum kor-
mányzójává. IX. Pius több congregatióban alkalmazta a 
nagy tudóst. Jelenleg is a sz. Officium, a Propaganda, a 
rendk. egyházi ügyek congregatióinak consultora. XIII. 
Leo pápa a Penitentiaria theologusává nevezte ki. Erre 
az állásra mindig jezsuitát nevez ki a pápa. Vele nagy 
theologus és nagy munkaerő vonul be a szent collegiumba. 
Nevezetes dolog, hogy a Curia bibornokai között most 
csak 4 idegen vagyis nem olasz van, s mind a négyen 
németországiak : Hohenlohe, Ledochowski, Melchers, Stein-
huber. Pitra bibornok halála óta franczia Cardinalis 
Curiae nem volt s nincsen. 

— Látszólagos ellentét. Semmi sem muta t ja jobban, 
hogy a politika csakugyan az exigentiák, a helyek, 
idők és személyek körülményeire való tekintet tudo-
mánya, mint az, hogy nagybölcseségü szent atyánk, 
XII I . Leo pápa, Francziaországban a köztársaságot 
ajánlja, Spanyolországban pedig a monarchiához való 
hűséget köti azivökre a katholikusoknak. Honnan van 
ez ? Onnan, mert Francziaországban a köztársaság, 
Spanyolországban a monarchia időszerű. Ez utóbbi 
történetére vonatkozólag igen jellemző Castelar Emil, 
a spanyol köztársasági pár t világhirű ékesszólásu 
fejének lemondásszerü nyilatkozata, melylyel hi veit, a 
monarchiához való közeledésre buzdit ja , „mert ez a 
forma a jelen generáczió kormányformája", t. i. Spa-
nyolországban. 

— Személyi változások a nyitrai egyházmegyé-
ben : Verner Imre plébános Kesseleökeő-Podhragyról 
Nyitra-G-errencsére ment á t ; Liska János káplán Va-
laszka-Beláról Kesseleökeő-Podhragyra küldetet t ideigl. 
administrátornak és Czeizel Antal káplán Felső-Vesz-
teniczröl Zsigmondházára, herczeg Hohenlohe Klodvig-
hoz nyári időre házi káplánnak. 

— BencLe Imre nyitrai püspök ur az Újvidéken 
épitendő róm. kath. templomra 30,000 (harmmczezeri 

koronát a jándékozot t hálából, mint e városnak volt 
plébánosa. 

— Bolgári kalendárium. A zsidó-szabadkőmives kor-
mánylap, a polgári házasság ügyének ez idő szerint egyik 
legfanatikusabb előmozditója, a „Pesti Hírlap" nagy 
örömmel hirdeti e czim alatt a világ elpolgárisulását, 
értsd : elistentelenedését, elvallástalanodását, még a nap-
tár csinálásában is. A megkavarodott „polgári" ész os-
toba henczegése a következő szavakba van foglalva: 
„Ugyancsak rájár a rud a hierarchiára. Nem elég, hogy 
van már polgári házasság, polgári anyakönyv, merénylet 
készül a naptári szentek ellen is, a kik eddig olyan nagy 
szerepet játszottak a meteorológiában és a társadalmi 
élet egyéb fázisaiban, milyenek a költözködés és a ház-
bérnegyed. Egy belga orvos, Cammaert Lajos dr vállal-
kozott rá, hogy a gregoriánus naptárra a Comte Ágost-
féle pozitivista naptárral egyesítse. Az uj naptárban a 
szentek nevét történelmi nevezetességek, tudósok, irók, 
feltalálók, bölcsészek, költők és egyéb, a naptárcsinálás 
terén eddig nem méltatott polgári nagyságok foglalják 
el. Hogy azonban zavar ne támadjon és az uj naptár 
könnyebben gyökeret verjen, az eddigi szenteket hason-
nevű kapaczitásokkal igyekszik pótolni. Igy szent Johanna 
helyett Jeanne d'Arc, szent Richárd helyett Wagner 
Richárd, szent Pantaleont a nagy Napoleon, szent Adolfot 
Thiers Adolf váltják fel. Azt igéri Cammaert ur, hogy uj 
naptára mindenféle eddig nem élvezett előnyöket biztosit 
az emberiségnek." — Igy készitik ezek az urak az anarchista 
naptár s az anarchista világ útját . Balgák ! rövidlátó 
nagyzók ! Valóban megértetek a Vaillantok, Ravacholok 
és Henryk dynamit-bombáira ! 

— Jótékonyság. Troli Ferencz, cz. püspök, pápai 
praelatus, ki határt nem ismerő jótékonyságának már 
számtalan jelét adta, a nagypréposti székbe történt instál-
láczióját nem hagyhatta a nélkül, hogy ahhoz a jótékony 
sziv nemes cselekedetének emléke ne fűződjék. Az áldott 
szivü főpap a beiktatás napján a következő kegyes ado-
mányokat tet te: 1. A pécsi szegényeknek 500 forint. 2. 
A szentséges atyának 1000 frank. 3. A dunaföldvári 
ferenczrendiek házépítésére 400 frt. 4. A regölyi szegény 
zárdának 100 frt. 5. A szakadáthi templom építésére 100 
frt. 6. A pécsi misszió költségeinek fedezésére 100 frt. 7. 
A bonyhádi apáczáknak 100 forint. 

— Szt. Antal-kenyér. Egy különös egyházi szokás 
van elterjedve Francziaországban, Bordeauxban, egy fran-
cziskánus kolostorban, mely azelőtt szinház volt, van egy 
szent Antal-kápolna. Ebben az oltár mellett két oszlop 
áll, melyek különös czélra szolgálnak. Ezek egyikébe az 
ájtatoskodók papírszeletre irva dobják be sz. Antalhoz inté-
zett kérelmeiket, miután rövid imát mondanak a kápol-
nában. A másik oszlop arra szolgál, hogy a kérelmük 
meghallgatása esetére igért pénzajándékokat bedobják. 
A kezdeményezés idejében 40—60 frank került az osz-
lopba, mostanában azonban naponkint annyi pénz gyül 
össze, hogy belőle 1200 szegényt tartanak el. Ez törté-
nik Bordeauxban, Toulonban, s majdnem egész Franczia-
országban el van terjedve. A „La Croix" irja, hogy e 
szép szokást párisi kápolnájában is meghonositotta. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnővelde-utcza 8. sz.i 
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Ë Megjelenik e lap heten- \ 
: ként kétszer : : 
: szerdán és szombaton. \ 
i Előfizetési dij: \ 
\ félévre helyben s posta- : 
: küldéssel 5 frt. : 
i Szerkesztő lakása : \ 
\ Budapest, ë 
Ë YL, Bajza-utcza 14. sz., ë 
Ê hova a lap szellemi = 
Ë részét illető minden Ë 
Ê küldemény czimzendő. Ë 

§ Előfizethetni \ 
minden E 

Ï kir. postahivatalnál : : 
Ë Budapesten a szerkesz- ë 
Ë tőnél, és Nagy Sándor l 
Ë könyvnyomdájában, ë 
Ë IV., Papnővelde-utcza ë 
Ë 8. sz. alatt, hova a \ 
Ë netaláni reclamatiók is, ë 
Ë bérmentes nyitott \ 
Ë levélben, intézendők. : 

„Par excellence magyar vallás." 
Vaksággal verte meg az Isten a magyar 

„keresztyén" és a „jó katholikus" államférfiakat. 
A rombolást építésnek nézik, s azt tar t ják, 

végzetes csalódástól űzetve, hogy mindegy, akár 
az igazság a főintéző a közügyek intézésében, a 
melyhez kell szabni mindenkinek felfogását és 
eljárását, akár pedig az önkény, majd egyes 
egyéni tetszések alakjában mutatkozva, majd 
parlamenti s egyéb párttöbbségek hatalmasko-
dásában jelentkezve. 

Beszéljünk oly világosan, hogy a vak is 
lásson s kézzel lehessen fogni az igazságot. 

Magyarországot, irányadó államfórfiai erőnek 
erejével le akarják tuszkolni a keresztény czivi-
lizáczió, a keresztény haladás út járól s minden 
áron a pogány szellem járásának lejtőjére akar-
ják átterelni. 

Keresztény és pogány szellem közt a kü-
lönbség radikális ós abban áll, hogy mig a 
pogány szellem az Istenről való elfeledkezós 
mellett az egyéni emberi önkényt önmagában 
véve vagy állami institucziókba összesítve állítja 
fel, az egyéni, társadalmi ós állami élet mindent 
mozgató középponti erőjévé, addig a keresztény 
vallás szelleme főleg abban múta t ta meg az 
emberiségre nézve jótékonyan s igazán boldo-
gitólag ható erejét, hogy az emberiség egyéni, 
társadalmi, állami életének intézését felszabadí-
to t t a a legtöbbnyire vak és mindig igazságtalan, 
állandóan zsarnokoskodó emberi önkény uralma 
alól s visszaterelte azt természetes középpontjá-

nak, az Istennek s belőle kisugárzó igazságoknak 
s nagy társadalmi köröket, sőt egész világokat 
forgató erkölcsi erőknek vagyis törvényeknek 
hatása körébe. 

A pogány szellemnek mórtéke a legnyomo-
rultabb mérték, melyet magunknak képzelhetünk, 
nyomorult magában s nyomorító az emberiségre 
nézve: a külön-külön álló, vagy pedig az egész 
tömegeket egyesítő egyéni tetszéseknek ós ön-
kényeknek nyomorúsága. A pogány szellem ural-
kodásának körében minden nyomorult felfogás és 
aspiráczió, bármely aljas legyen különben, jogo-
sult érvényesülni, mihelyt arra physikai ereje van. 

A keresztény szellemnek mértéke evvel szem-
ben, a képzelhető mórtékeknek legfensógesebbike : 
maga a legfensógesebb Isten eszméinek igazsága 
s legszentebb akara tának szeplőtelen elhatáro-
zásai. A keresztény szellem e magasztos mér-
tékének uralma a la t t a physikai erő csak eszköz, 
nem jogczim az érvényesítésre, s a keresztény 
czivilizáczió szelleme nem szentesit semminek 
másnak igazi sikert, csakis az Istentől akár ter-
mészeti, akár természetfölött i kinyilatkoztatás 
u t ján hozzánk leszállt jónak, igazságnak ós jognak 

Ezer éves fejlődós Magyarországot a keresz-
tény szellem emez egyeseket és nemzeteket emelő 
hatáskörébe ha j to t t a s abban, sok viszontagság s 
ellentétes irányzatok küzdelme daczára, megtar-
tot ta . Épp az ezredik évfordulója tá ján szédületes 
rajongás szállta meg az elméket, a nyomorból 
származott s mindeneket végeredményképp nyo-
morba döntő egyéni tetszések ós önkények fel-
szabadítására kieszelt szabad elvüség uralomra 
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emelése mellett. S az ország kormánya és parla-
ment je beállt a pogány szellem diadalmi kocsi-
jába vontatónak. S ficzkándoznak az országban 
romlást ós pusztulást széthordozni készülő kocsi 
előtt az irányadó urak, mint a nemesvérü 
lovak szoktak a kocsi előtt kényeskedni ós 
ugrándozni uruk gyönyörködtetésére, mulat-
lat tatására. Reformnak nevezik ezer éves vallás-
erkölcsi fejlődésünk alapeszméjének széttiprását, 
az ország összlelkónek a keresztény vallás szel-
lemének elpusztítását, eltékozlását, pocsékká tevé-
sét. Három törvényjavaslat van e végzetes rom-
bolás végrehajtására egyidejűleg kieszelve. A 
kötelező polgári házasság a keresztény családot 
fenyegeti létében és szellemében. Czélja az emberi 
nevelést alapjában kivenni a keresztény szellem 
hatása köréből s azt már a bölcsőben fekvő gyer-
meknél átadni az egyéni tetszés és önkény pogány 
szellemének. A zsidó-reczeptióról szóló törvény 
feladata gondoskodni a zsidó uralom biztosítá-
sáról, az elpogányosodott vagyis az egyéni te t -
szések ós önkények tengerére bocsátott Magyar-
ország hajójának kormányrudja mellett . A „vallás 
szabad gyakorlásáról" nevezett törvényjavaslat 
hivatása végül betenni az a j tó t a keresztény 
czivilizácziónak valamikor lehető uj, teljes érvé-
nyesülése ós kizárólagos uralma előtt, vagyis 
gondoskodni arról, hogy ez a hajdan oly keresz-
tény „regnum Marianum" valahogy, például egy-
órtelmüleg, keresztény ne lehessen többé. 

Az insipientia mind a három tvjavaslatban 
hegynyi magassággal dudorodik ki a paragrafusok 
bozótos lapályai fö lö t t ; de oly végzetesen bele 
nem harapot t a maga farkába egyik törvényja-
vaslatban sem a három közöl, mint éppen a „val-
lás szabad gyakorlásáról " szóló te temre hívásban 
Magyarország ezeréves vallási múl t ja ellen elkö-
ve te t t gyilkosság fölött. 

Mondhatni, az egész ország megijedt ettől 
a törvényjavaslat tól abban a szerkezetében, a 
melyben előterjesztésre került, „a felekezetlen-
ség", vagyis a vallástalanság feljogosításának 
alkotmányunkba való befoglalásával. Az ország 
ijedelmének vagyis megbotránkozásának engedni 
kellett. A felekezetlensóg íeljogositása tehá t el-
maradt. Mindenkinek valamely vallásfelekezethez 
kell tartoznia. A törvényhozás ezzel a vallás-
talanság, a vallási anarchia felé vezető áram-
latban megállni határozta a félúton. Egyfelől 
minden egyéni tetszést is önkényt feljogosít, 
sőt felbuzdit, mondhatui fellázit tetszésszerinti, 

önkényes vallási alapításokra és csatlakozásokra, 
íme a vallási anarchia, a vallástalanság u t ja ! 
Másfelől, hogy elhárítsa magától a felekezetlen-
sógre s vallástalanságra való vezetésnek vádját, 
azt mondja : n e m akarom a felekezetlensóget, 
minden magyar polgár tar tozni köteles valamely 
vallásfelekezethez. De hogy melyikhez tartozzék, 
azt a törvényjavaslat szelleme szerint nem a 
dolog természete, az igazság kötelező ereje, az 
Isten legfőbbfokban irányadó akara ta dönti el,hanem 
a külön-külön álló egyéni tetszések fölé áll í tott ós sok 
százezer kicsinált követválasztási voksban meg-
nyilatkozott egyéni tetszésekből alkotot t párt-
többség nevét viselő hatalmi önkény. A „vallás 

I szabad gyakorlásáról" szóló törvényjavaslat szel-
leme szerint minden magyar polgár jövőben követ-
het bármely vallást, csak arra kell ügyelnie, hogy 
az, ha még nem „bevett" vallás, hanem legalább 
„elismert" legyen — az uralkodó egyéni tetszések 
kicsinált párttöbbsógének placetuma, tetszése által. 

Még meg se született ez a monstruosus 
törvény, készítésének híre már maga oly zavart 
kel te t t a magyar elmékben, s a szellemekre oly 
romboló hatással van, hogy a végeredményről 
már most előre tisztában lehet a gondolkodó s 
a bekövetkező lelki pusztulás borzalmait már 
most kénytelen végig szenvedni a jövő sejtésével 
biró hazafiúi kebel. 

A napirenden levő vallásügyi három tör-
vényjavaslatnak, ha törvénynyó teszik a törvény-
hozók, végeredménye — a szellemek anarchiája, 
féktelensége leszen vallási téren, mely innen csakha-
mar át fog csapni a társadalmi és állami anarchia 
dynamitos merényleteinek öldöklő terére. Ez a 
végeredmény már most kézzelfoghatóan mutat-
kozik a példában, melyről szabad elvű törvény-
hozóink a min tá t vették, kézzelfoghatóan mutat -
kozik a magyar szellem vallási álmadozásaiban, 
melyek a törvényjavaslatnak részben okait, rész-
ben már okozataiul tekinthetők. 

A magyarság szellemének hű tolmácsa gya-
nánt szereplő „ Magyarország" czimü lapban Jus th 
Zsigmond ur egy tárczaczikket i r t (lásd a május 
3-iki számot), mely valóságosan a „jövő zenéjét" 
verklizi el,hogyha t.i. a „vallás szabad gyakorlásá-
ról" szóló miniszteri javaslatból országos törvény 
lesz valaha. 

Justh Zs. ur elmondja ott, hogy „Párisban 
most a filozófusok . . . uj vallások alapítására, vagy 
régi vallások átültetésére adták fejőket." Budhiz-
mus, brahmaizmus, izismus kezd némelyeknél 
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d i v a t b a j önn i . Ő a z o n b a n a z t hiszi , h o g y a „va l -
l á s - a k k l i m a t i z á l ó k n a g y o n t é v e d n e k . Á t ü l t e t n i 
v a l l á s o k a t a l ig l e h e t . E g y v a l l á s m a j d m i n d i g 
egy t á r s a d a l m i kór (sic) hoz l é t r e . . . J u s t h Zs. 
u r a v a l l á s o k i l y e t é n „ k ó r o s " l é t r e j ö v e t e l é n e k 
p r o c z e s z u s s á b ó l a z t a t a n u l s á g o t m e r í t e t t e , h o g y 
„csak azok a népfajok tudják vallásukat érintetlenül 
megőrizni, melyek a bibliából nemzeti, faji vallást tudtak 
levonni . . . A f r a n c z i á k n a k é p p az a b a j a , h o g y 
k u l t u r á t t u d o t t a n n y i t , a m e n n y i r e c sak szük-
sége vo l t , l é t r e h o z n i , de nemzeti vallást nem. I n n e n 
a m a i b e t e g e s á l l a p o t o k " . 

H o g y i l y e n „ b e t e g e s á l l a p o t o k " - t ó i h a z á j á t 
m e g ó v j a , J u s t h Z s i g m o n d u r g o n d o l t e g y e t . A 
„va l l á s s z a b a d g y a k o r l á s á r ó l " szóló t ö r v é n y j a v a s -
l a t s z e l l e m é t ő l i n s p i r á l v a s i r á n y á t ó l b u z d i t t a t v a , 
a v v a l a f e l f edezés se l j á r u l a m a g y a r n e m z e t 
sz ine elé, h o g y n e f é l j en , n e m f o g „a va l l á s - sza -
b a d s á g " r é v é n a f r a n c z i a n e m z e t „ b e t e g e s á r a m -
l a t a i n a k " ö r v é n y é b e b e s o d o r t a t n i , m e r t m á r n e k i , 
azaz n e k ü n k magyar nemzetnek, v a n m á r n e m z e t i 
va l l á sa , ós ez — a nazarénizmus, a m e l y „ m a g y a r " 
is, „ m o d e r n " i s ; m a g y a r m i n t „ a m a g y a r p a r a s z t 
j ó z a n e sze" ós „oly m o d e r n , m i n t a m i l y e n m a -
gya r . " J u s t h Zs. u r n a g y l e l k i ö r ö m m e l k o n s t a -
t a t á l j a , h o g y ez a „par excellence magyar vallás az 
alföldön nagyon terjed.1' P o m p á s n á s z i n d u l ó a „po l -
g á r i h á z a s s á g " m e g s z a v a z á s á h o z ! 

F ő r e n d e k ! S i e s se t ek , i g a z á n , m e g s z a v a z n i a 
v a l l á s p o l i t i k a i t ö r v é n y e k e t : e lő szö r a p o l g á r i 
h á z a s s á g o t , a z t á n a „ v a l l á s s z a b a d g y a k o r l á s á t ^ , 
v é g ü l a „ z s i d ó e m a n c z i p á c z i ó t ^ ! M i é r t ? 

M e g m o n d j a J u s t h Z s i g m o n d u r P á r i s b ó l 
j ö v e t , m i n t a k á r K á r o l y i G á b o r g r ó f u r . 

H a l l j á t o k c s a k a f r a n c z i a - m a g y a r p r ó f é t a 
s z ó z a t á t a n é m e t - m a g y a r s z a b a d e lvű t ö r v ó n y g y á -
r o s o k b u z d i t á s á r a , a v a l l á s t a l a n s á g u t j á n v a l ó 
t o v á b b t ö r t e t ó s h e z ! 

. . . . „Az alföldön már megmozdult a föld!" 
N e m c s a k O x e n s t i e r n á n a k , J u s t h Z s i g m o n d ós 

K á r o l y i G á b o r g ró f u r a k n a k is i g a z u k v a n : 
P a r v a s a p i e n t i a r e g i t u r — H u n g a r i a ! = 

A kongrua-bizottság jelentése 
a latin és görög szertartású katholikus lelkészek és segéd-

lelkészek jövedelmeinek összeírása tárgyában. 

(Vége.) 

De a jövedelmi összeírás módozatainak megállapítá-
sánál, nemcsak arra kellett figyelemmel lenni, hogy a 
bevallott jövedelmi és kiadási tételek a valóságnak meg-
feleljenek, hanem arra is, hogy a jövedelmek jogalapjai 

kellőképen felderítessenek, hogy az országszerte vala-
mennyi plébániában eszközölt összeírások alapján a latin 
és görög szertartású katholikus lelkészek jövedelmi for-
rásai tisztán álljanak a kongrua-bizottság előtt. Szükséges 
és fontos ez azért, mert a fentebb idézett legfelsőbb ki-
rályi leiratban kitűzött kérdések megvitása és végleges 
eldöntése csak ugy lesz lehetséges, ha a kongrua-bizott-
ság a lelkészi jövedelmek terén fennálló ténybeli és jogi 
állapotokat tüzetesen Lmeri. 

Ezen szempont vezette a bizottságot arra, hogy 
minden egyes jövedelmi tételnél súlyt helyezzen a jogalap 
konstatálására is, mert nem csak azt kell tudni, hogy a 
lelkész minő jövedelmi összeggel rendelkezik, hanem azt 
is, hogy az egyes jövedelmi tételek minő forrásból ered-
nek, mii ő és mennyiben megbízható jogalapon nyugsza-
nak Ennek konstatálása azonban csak ugy történhetik, 
ha a lelkészt megillető jövedelmek jogalapjuk szerint el-
különítve iratnak össze. 

Ugy az utasitás, mint az összeirási minta megálla-
pításánál különös figyelem fordíttatott arra, hogy az egyes 
jövedelmi ágak jogalapjuk és jogi természetük szerint 
elválasztassanak. így különösen a plébániai ingatlanok 
jövedelme elkülönittetett a hivek szolgáltatásaiból eredő 
bevételtől, majd a párbér jövedelem a stóla dijaktól, a 
kegyúri kötelezettségen nyugvó jövedelem a vallásalapból 
vagy más közalapból húzott segélytől, ez utóbbi ismét a 
mise- és egyéb alapítványi tőkék jövedelmétől stb. 

Ezen elkülönítés alkalmazása a jövedelmi összeírás 
nál azon nagy elűnvnyel fog járni, hogy a lelkészi jöve-
delmek összeírása után a kongrua-bizottság szántszeresen 
kimutatva maga előtt fogja látni, miszerint az egyes kö-
telezettségi alapok, illetve jövedelmi források, minő sze-
repet játszanak a lelkészi jövedelmek terén. Biztosan 
mérlegelheti és eleve számszeresen megállapíthatja, hogy 
a lelkészi jövedelmek egyik, avagy másik ágának refor-
málása, megszüntetése vagy más formába öntése, mily 
mértékben fogja érinteni az ország összes lelkészeinek 
jövedelmét. 

Midőn igy a bizottság a lelkészi jövedelmek össze-
irási módozatait tüzetesen megállapitotta és a megbízha-
tóság biztosítékait az első fokon minden irányban érvényre 
emelni törekedett, gondoskodnia kellett arról is, hogy az 
általa tervezett szabályok tényleg végre is hajtassanak s 
hogy az utasitás ellenére elkövetett tévedések vagy visz-
szaélések czélszerü módon helyreigazithatók, illetve meg-
szüntethetők legyenek ; szóval gondoskodnia kellett az 
összeírásokat felülvizsgáló és a végeredményeket hitelesen 
megállapító közegekről. 

Az alaki hibák és hiányok korrekcziója szempontjá-
ból alkalmas közegül tekintette a bizottság az egyház-
megyei főhatóságot, miért is azon szabalyt állította fel, 
hogy a jövedelmi összeírások felülvizsgálat végett először 
is az egyházmegyei főhatóság elé terjesztendők. Az egy-
házmegyei főhatóság, azonban az összeírásban foglalt 
jövedelmi és kiadási tételek helyességének érdemleges 
elbírálásába nem bocsátkozhatik, hatásköre csak arra terjed 
ki, hogy az okmányokkal felszerelt összeírásokat átvizs-
gálja, és ha netalán az utasításba ütköző alaki hibák 
vagy hiányok fordulnának elő, az ilyen összeírásokat pót-

36* 
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lás, illetve kiigazítás végett az illető lelkészeknek vissza j 
küldi, ellenben az alakilag kifogás alá nem eshető össze-
írásokat érdemleges felülbirálat végett a törvényhatósági 
felülvizsgáló bizottsághoz teszi át. 

A bizottság a jövedelmi összeírások érdemleges felül-
vzsgálatának kérdését akként tartja legczélszerübben meg- ! 
oldhatónak, hogy a megyei és városi törvényhatóságok 
ban vegyes felülvizsgáló bizottság alkottassék, melynek i 
elnöke legyen a törvényhatóság első tisztviselője (alispán ! 
vagy polgármester), illetve helyettese ; egyházi tagjai : az 
egyházmegyei főhatóság három kiküldöttje ; világi tagjai : 
a pénzügyigazgató, a tiszti ügyész, az illető járás főszol 
gabirája (illetve törvényhatósági városokban az egyik 
városi tanácsos, rendezett tanácsú várokban a polgármes-
ter) és a törvényhatóság egyik jegyzője mint előadó és 
jegyzőkönyvvezető. 

Okvetlenül szükségesnek mutatkozik a törvényható-
sági felülvizsgáló bizottság alkalmazása azért, mert sok 
helyen a lelkészi jövedelmek jelentékeny része termény-
beli és munkabeli szolgáltatásokból áll. Ezen szolgálta-
tások pénzértékének megállapítása, amint már fentebb 
említettük, a helyi viszonyok, nevezetesen a helyi árak 
figyelembe vételével becslés utján történik. A jövedelmi 
összeírás helyessége és megbízhatósága szempontjából 
nagyon fontos körülmény, vájjon a jövedelmi becslés a 
községi (városi) elöljáróság részéről helyesen, a valóság-
nak megfelelően történt-e ? ennek megállapítása és egy-
általán a helyi hatóságok becslésének, valamint egyéb 
közreműködésének felülbirálása csak a vidéki központo-
kon, a törvényhatóságokban alakított felülvizsgáló bizott-
ság által történhetik sikeresen. Az ország középpontján, 
a fővárosban székelő kongrua-bizottság ezen feladat meg-
oldására nem lenne alkalmas közeg, mert tagjai nincsenek 
azon helyzetben, hogy az ország különböző részei 
szerint nagyon is különböző helyi árakat és viszonyokat 
tapasztalat utján ismerjék es mérlegeljék. 

A törvényhatósági felülvizsgáló bizottság minden 
egyes jövedelmi és kiadási tételt megvizsgál és határoz 
az iránt, hogy az okmányokkal támogatott bevallások az 
illető vidék viszonyainak megfelőleg helyesen történtek-e ? 
Ha a felülvizsgálat során arról győződnék meg, hogy 
egyes jövedelmi ágak, vagy kiadások bevallása hibásan 
történt, azoknak felderítése, illetve helyesbítése végett 
nyomázást rendelhet és ennek eszközlésével a főszolga-
bírót, vagy más hatósági közeget megbízhat. 

Az összeirási minta a felülvizsgáló bizottság meg-
állapodásai számára minden jövedelmi és kiadási ágnál 
külön rovatot tartalmaz, mely ezen felírást viseli: „Meg-
állapított jövedelem" és „Megállapított kiadás." Midőn 
ezen rovatokat a bizottság kitöltötte, összegezi a megálla-
pított jövedelmi és kiadási tételeket és ezek alapján végle-
gesen meghatározza a lelkészi vagy segédlelkészi tiszta 
jövedelmet. 

A bizottság szükségesnek találta azt is, hogy a tör-
vényhatósági felülvizsgáló bizottság tárgyalásaira az ér-
dekelt lelkészek, illetve segédlelkészek meghivassanak ugy 
azonban, hogy elmaradásuk a tárgyalás menetét nem aka-
dályozhatja. Továbbá a bizottsági megállapodások ellené-
ben ugy az érdekelt lelkész, illetve segédlelkész, mint 

bármelyik jelenlevő bizottsági tag részére a felebbezési 
jogot megengedőnek tartotta. 

A felülvizsgáló bizottság azon megállapodásai, a 
melyek ellen felebbezés nem adatott be, véglegeseknek 
tekintendők és a kongrua rendezésnek többé nem boly-
gatható alapját képezi. Ellenben a megfelebbezett téte-
kei felett a központi kongrua-bizottság. fog végérvényesen 
határozni. — Főleg a kongrua rendezés gyorsabb eszközöl-
hetése szempontjából kívánatos, hogy az összeírások túl-
nyomó nagyrésze már a törvényhatósi fölülvizsgáló bi-
zottság által végleges elintézést nyerjen és a- felebbezés 
csak ritka kivételképen foglaljon helyet. 

A bizottság azon meggyőződésben van, hogy ha a 
lelkészek, illetve segédlelkészek kellően fontolóra veszik 
és szemelőtt tartják a jövedelmi összeírásnak fentebb jel-
zett három fontos czélját, be fogják látni, hogy saját jól 
felfogott érdekük kívánja, miszerint az összeírások emberi 
lehetőség szerint igazságosan és a valóságnak megfelően 
történjenek ; mindazáltal szükségesnek tartotta a netalán 
bekövetkezhető visszaélési hajlamokkal szemben az össze-
írások megbízhatóságát büntetési sanctióval is biztosítani. 

Ezen büntetési sanctiót olyképen vélte megállapi-
: tandónak, hogy ha a felülvizsgálat során vagy később 

az tűnnék ki, miszerint a lelkész vagy segédlelkész vala-
mely jövedelmet elhallgatott, vagy valamely nem létező 
kiadást vallott be, az ilyen lelkész illetve segédlelkész a 
kongrua kiegészítésére való igényét azon plébániában el-
veszti még oly esetben is, ha az elhallgatott jövedelemre 
az utasításban határozott utalás nem történt. 

A kongrua kiegészítési igény elvesztése mellett vég-
érvényesen a központi kongrua-bizottság határoz. 

Végül a bizottság felkéri a kormányt, hogy az 
összeírás alkalmából szükséges, az utasításban tüzetesen 
előirt bizonylatok s más okiratok hivatalból, tehát telje-
sen bélyeg- és díjmentesen állitassanak ki. 

Budapest, 1894. márczius 10-én. 
I Dr Timon Alios, Br Samassa József, 

előadó. elnök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, május 2. Két dethronizáczió Magyar-

országban. — 
Az egyik 1849-ben történt. Kossuth Lajos meré-

szelte elkövetni Magyarország nagy kárára. Sebet ütött 
ez a dethronizáczió, oly mélyet, hogy annak helye most 
is látszik, s utófájdalmai még most is végignyilalnak az 
ország szervezetén. 

Volt idő, midőn király és nemzet Isten szent oltára 
előtt ünnepélyesen megfogadta, hogy kölcsönösen megbo-
csátanak egymásnak, hogy a nemzet feledi a jogelkobzás 
kísérleteit, a király pedig annál inkább feledni akarja a 
dethronizáczió merényletét, mert azt nem követte el, csak 
a nemzet egy meggondolatlan, fanatikus töredéke. 

A megbékülés, a nyugalem nem sokáig tartott. Ha-
zánk látható és láthatatlan ellenségei gondoskodtak róla, 
hogy a trónon a féltékenység, az országban a Kossuth-
kultusz hamu alá került zsarátnokából ki ne aludjon a 
tüz, hanem hogy az élesztő szellők hatása alatt maradjon 
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állandóan. Most ott vagyunk már, hogy a hamu alól elé-
került zsarátnok próbákat tesz apró lángokat vetni. Ki-
rályi féltékenység és nemzeti Kossuth-kultusz, ez a kettő 
végzetes küzdelmek lángtengerét borithatja Magyaror-
szágra, ha a kikre tartozik a közügy gondozása legfőbb 
fokban, idejében nem sietnek felülről és alulról újra 
megindítani Deák Ferencz müvének, a kölcsönös meg-
békülésnek, a kölcsönös becsülésnek és közreműködésnek 
nagy folyását a dynastia és a nemzet összeolvasztására 
egy hatalmas, nagy, virágzó Magyarország megalkotása 
végett. 

Ime, egy földi, egy emberi intézménynek, egy min-
den viszontagság prédájának, a még az iczi-piczi szúk 
porlasztó hatalmának is alávetett királyi trónnak meg-
támadása — mily sokáig tartó baljóslatú következmé-
nyeket vont ránk maga után ! Milyen következmények-
kel fog járni majd az országra az a támadás, melyet 
a legfelségesebb király, a királyok királyának, az Isten-
nek trónja és uralkodása ellen intéznek az országnak tör-
vényalkotói, hogy az ő törvényei helyébe a maguk al-
kotta fogalmukat, az ő szent akarata helyébe az ő rosszra 
és pusztulásra irányuló akaratukat helyezzék és emeljék 
uralomra ! Csak Isten a megmondhatója annak, hova fog-
ják Magyarországot sodorni az 1849-iki dethronizácziónak 
végzetes elfogultság által elfeledtetni nem engedett sötét 
szellemei s az Isten trónja és uralkodása ellen most 
készülő legislatorius merényletnek vad furiai. 

En Kossuth Lajost Isten ostorának mondtam és tar-
tom most is. Evvel az ostorral kétszer engedett reánk 
csapni a pokol, a pusztulás hatalmainak abüntető Isten, elő-
ször mikor 1849-ben Kossuth a királyi trón felsége ellen tá-
madást intézett, és most 1894-ben, mikor szintén Kossuth 
Lajos inspirácziója és vezérlete alatt merénylet készül a min-
denek fölött uralkodó Isten jogainak Magyarországból 
kizárása s helyettök az emberi tetszésnek és önkénynek 
uralomra emelése végett. 1849, ha számait külön-külön 
véve összeadjuk, egyenlő lesz 1894 számainak összegével 
t. i. 22—22. 1894 tehát 1849-czel a rossz jelentőség 
mysteriumára nézve egyet jelent. Sőt 1894 gonoszabb, 
végzetesebb e hazára. A király elkeseredése az 1849-re em-
lékeztető Kossuth-kultusz miatt megakasztja az országot 
békés haladásában és fejlődéseben s előbb utóbb tulsá-
gokba fogja sodorni. Azonban, mi egy király elkeseredése 
és megtorlása, a mindenekfölött való uralmában gonosz 
és meggondolatlan törvények által megtámadott Isten 
bosszúálló, pusztitó haragjához képest ! ? 

A főrendiházra soha a mostaninál nagyobb, messze-
vágóbb feladat nem volt kiróva. Mindig hivatása volt 
fel nem ereszteni a trónig a felforgatást s ekkép megkí-
mélni, megmenteni a trónt attól a veszedelemtől, hogy 
kísértetbe jöjjön a felforgatás királyi szentesítésére. Most 
a legmesszebbre menő felforgatás akar nemcsak feljutni 
a trónig, hanem azt szövetséges gyanánt akarja magával 
sodorni az Isten törvényei ellen irányuló lázadásba. 

Főrendiház és királyi trón, vigyázzanak, mert az 
1849-iki dethronizáczió minden gyászos következményével 
együtt gyermekjáték marad a most Isten ellen készülő dethro-
nizáczióhoz s annak rettenetes következményeihez képest! 

A hol Isten törvénye — semmibe vétetik, ott fő-

rendi jogok, sőt maga a királyi felség is, csak bábjáték 
az apró emberi önkények tengerré duzzadó sodrában. Magyar 
főnemességünk s a királyi trón sorsa a vallásügyi tör-
vényekhez van kötve. 

A kötelező polgári házasság és a többi valláspoli-
tikai törvények kihatásának véges végén már világosan 
láthatni az anarchiát, dynamittal kezében és ismeretes 
jelmondásával zászlaján: „Ni Dieu, ni maître!" ?? 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 

A kath. szellem a tanitókban. 
A szatmár- és ugoesamegyei róm. kath. tanitó egyesületnek 
1894. ápril 11-ki közgyűlésén mondott elnöki megnyitó 

beszéd dr Steinberger Ferencztől. 
„Az iskola az a csatatér, amelyen 

el kell dönteni, hogy vájjon (nemze-
tünk) meg fogja-e őrizni vagy el fogja 
veszteni keresztény jellegét." 

X I I I . Leo. 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! 
Most, midőn tanitó-egyesületünk közgyűlését először 

van szerencsém megnyitni és a gyűlésen megjelenteket a 
papság és tanítóság e diszes találkozó h e l y é n m e l e g e n 
üdvözölni, lelkem gondolata fájó érzelemtől kisérve azon 
férfiura száll vissza, aki eddigi összes közgyűléseinket ve-
zette s aki a mult évi közgyűlés óta már az örök hazába 
költözött. 

Az a sziv, mely az ősz hajszálak alatt is oly ifjú 
lelkesedéssel csüngött egyesületünkön, nagyon megérdemli, 
hogy most, midőn első alkalommal nem látjuk sorainkban 
az ő tisztes alakját, jóságos arczát, egyesületünk kegye-
letes melegséggel áldozzon emlékének. 

Nem élt az hiába, aki Istennek élt és jó példát 
adott kartársainak. Az a hü ragaszkodás, melylyel elhunyt 
elődöm kevés földi javakkal kecsegtető tanítói hivatásán 
csüngött; az a lelkes buzgóság és lelkiismeretesség a 
kötelesség teljesítésében ; az a szép példa, erényes élet-
mód, mely sajátja vala: az a tiszta jellem, mely fényt 
deritett állására; a haza szabadságáért nemesen átélt küz-
delem; az a mély, szinletlen vallásosság, mely megtermé-
kenyité tanítását, az elhunytnak ezen kidomborodó voná-
sai képezik azokat az aranyszálakat, melyek által emléke 
össze van kötve a jelennel és be fog szövődni a jövőbe, 
amig lesznek közülünk itt e földön, kik közhasznú, buzgó 
tevékenységének tanúi voltak. 

A fiatal nemzedék bizonyára tisztelettel fogja nevét 
ajkaira venni és erőt, lelkesedést fog meritni nemes pél-
dájából. 

Te, a jobb hazába elköltözött elődöm, utódod a 
kegyelet cziprus-lombját szeretettel hozza meg ez ünne-
pies órában emlékednek. Te ott fent, mennyei fénylakod-
ban, — mi itt lent, a kötelességteljesítés küzdelmes, de 
mégis édes ösvényén, szeretettel gondolunk egymásra és 
teszszük, a mit a sziv sugal, imádkozunk egymásért. 

l) Az egyházmegyei és a „Laurentiana" (Schlauch Lőrincz 
kardinálistól adományozott Török-féle) könyvtár uj helyiségében. 
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Ha bármikor eszünkbe jut, hogy az öreg tanítók 
táborkarát, melynek egyik typikus alakja volt a megbol-
dogult, e már részben kidőlt, részben még közöttünk 
mozgó veteránokat összemérjük erejökben az ujabb kor 
szakképzettségével fölvértezettebb fiatal gárdával, nem 
szabad az itélet mérlegébe csupán csak a tudást helyezni, 
mert a tanítóban nemcsak tudást keresünk, hanem eré-
nyességet is kívánunk tőle. Nem akarom a tudást kicsiny-
leni, hisz hivatásom azt közvetiteni : de hangsúlyoznom 
kell azt az igazságot, hogy az erényt semmiféle tudás 
nem pótolja. A közboldogságra az erény nagysága becse-
sebb a tudás fényénél. Azért a nemzet rokonszenvében is 
inkább biztosit magának helyet a tanitóság nemes érzü-
lete, szerénysége, odaadása, lelkiismeretessége, szóval : er-
kölcsi tőkéjével, mint tudásának méreteivel. 

Nem akarom az erényt az öregek számára lefog-
lalni ; de kérdem : vájjon a fiatal nemzedék szakképzett-
ségével kimagaslik-e oly mértékben, mint a mennyire az 
öregek kimagaslottak hű odaadásuk, lelkes buzgóságuk, 
hitszilárdságuk, kath. öntudatuk, ker. szellemök által? 
Sajnos tünete korunknak, hogy az erkölcsi tőke, — általá-
nosságban szólva — nem áll arányban az értelmi gaz-
dagság méreteivel; az erény géniusza másodrangú sze-
repre van kárhoztatva a múzsák ünnepelt társaságában. 

Fiatal tanitói-társaimat különösen arra a veszedelemre 
akarom figyelmessé tenni, hogy az ujabb kor tudományos 
eszmeáramlatában nagyon könnyen alámerül a kath. ön-
tudat, a ker. szellem, ha ezeket, mint féltett kincseket 
gondosan nem ápoljuk. Pedig a ker. szellem képezi isko-
láink legszebb ékességét és egy jobb kor legerősebb biztosi-
tékát. Azért a ker. kath. szellem ápolásának nagy fontos-
ságáról különösebben kell szólanom. 

* 

A magyar nemzet sok megpróbáltatáson ment ke-
resztül ; sok csapást szenvedett már. Hisz egy év is 
mennyi keservet mért ránk. Hát még akinek ezer év van 
a háta mögött, mint a magyar nemzetnek! Es mégis „él 
magyar, áll Buda még!" A kültámadások nem törték ösz-
sze, a belviszályok alatt nem hullott szét, mert isteni 
talizmánt hordozott szivében : a ker. vallás mindenható 
erejét. 

De mi lesz ezután ? 
Most készül nemzetünk a második évezer elébe. 

Múltja páratlan; jövője bizonytalan. Vájjon eléri-e nem-
zetünk a második évezer végét is? Lesz-e férfias erkölcs 
továbbra is a nemzet szivében : megküzdeni a rá zuduló 
bajokkal és diadalmasan állani meg helyét a vészek kö-
zepette ? Vagy talán eltűnik büszke alakja a dicsőséges ! 
küzdelem mezejéről és más nemzetek példájára végképen 
a történelem lapjaira vándorol át? Ez a sötét gondolat 
borong a hazája sorsát szivén hordozó minden jó magyar 
lelkében. 

Az évezredek nagy tapasztalatait visszatükröző lapok, 
a történelem azt mondja, hogy van e világon egy intéz-
mény, mely mindenütt életet öntött a nemzetek lomha és 
roskadozó testébe, ahol csak elfogadták azt; mely intéz-
mény egy magasabb kéztől nagy bölcseséggel ugy van 
szervezve és berendezve, hogy mig a szemeket állandóan 

az örök hazára irányozta, áldás kél nyomában e földi 
hazára is Ez az intézmény e világon : a kereszténység. 

Két ezer éves mult áll már a kereszténység mögött. 
Es e két ezer év arról tanúskodik, hogy ebben a keresz-
ténységben ugyanazon isteni erő lappang, mely a világ-
mindenséget teremtette és fentartja épségben ; mely nem-
csak magának a kereszténységnek biztosított állandóságot 
a legádázabb ostromokkal szemben, („portae inferi") ha-
nem amely, miként a teremtett világ kavargó elemeit 
forrás rendbe osztotta szét és az élet csiráit oltotta be-
léjök, ugy tudja a nemzetek forrongásában is a jegecze-
dési pontokat megteremteni és az izzó szenvedélyek hő-
forrását az áldásos tevékenység munkaerejévé változtatni 
át. A kereszténységben tehát isteni konszerváló és fej-
lesztő hatalom rejlik, nem pedig bomlasztó erő. Az em-
beri erő épit, hogy legyen mit rombolni. Az isteni erő 
épit, hogy legyen min tovább épiteni. 

Akinek hát kedves a haza, — és kinek nem volna 
kedves a haza, ha helyén van a szive; — aki szeretettel 
csüng a haza jövő sorsán, annak azt kell óhajtania, hogy 
az isteni, konszerváló és konszolidáló erő letéteményese, 
a kereszténység, ne költözzék ki e nemzet testéből, mert 
akkor élni és állani fog továbbra is a magyar. Örömtől 
repes azért a lelkem, hogy van mód reá, hogy Árpád 
daliás népe nem kerül a Lykurgus és Leonidás nemzete 
sorsára, és a Czezárok hatalmas birodalmát túlszárnyal-
hatja időben és dicsőségben a maroknyi magyar nép. 

Az a kérdés már most, miképpen biztosittassék a 
kereszténység a jövő Magyarország számára? 

Erre a fontos kérdésre nem én felelek, hanem meg-
szólaltatom magam helyett azt a rendkívüli férfiút, aki-
nek megtört alakjára bámulattal tekint föl öt világrész 
czivilizált népe és hálásan fogadja szivébe szavait. XIII. 
Leo bölcs pápánk, szentséges atyánk, kinek ma dicsőséges 
névünnepét üli az egész ker. világ (lelkes éljenzés), ez a 
fényes elméjű és nagy bölcseségü pápa mondotta a kö-
vetkező fontos szavakat: „Az iskola az a csatatér, ame-
lyen el kell dönteni, hogy vájjon (nemzetünk) meg fogja-e 
őrizni vagy el fogja veszteni keresztény jellegét." 

M. t. közgyűlés ! E szavak súlya életbe vágó köte-
lességet és felelősséget ró mindazon tényezők vállaira, 
amelyeknek döntő, irányitó szavuk és szerepök van az 
iskolára és az iskolában. Vegyük ki mi is, kath. tanitók, 
a magunk részét a nagy pápánk súlyos szavaiban reánk 
rótt kötelesség- és felelősségből. 

Az iskolák által kell eldönteni a nagy kérdést, 
mondja szentséges atyánk, hogy nemzetünk meg fogja-e 
őrizni keresztény jellegét. Az egyház azt az isteni, átala-
kító, termékenyítő erőt, melyet az Ur Jézus lehelt egy-
házába, leghatásosabban az iskolák által önti át az em-
beriségbe, mert az iskolának áll leginkább módjában : a 
maga képére alakítani, mintegy átgyúrni a gyermeki szel-
lemet. A gyermekkor az, mely 1,-gnehezebben felejt. A 
gyermekkorban kapott élénk benyomások ritkán mosód-
nak el a lélekből a későbbi életben. Azért, az egyház 
minden időben tudatában élt annak, hogy ha befolyását 
nem érvényesiti az iskolára, az emberiség ki van szolgál-
tatva a bomlasztó elméleteknek. Azért, amióta az egyház 
áll és keze kötve nem volt, iskolák is léteztek az egyház 
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védő szárnyai alatt. A templomnak az iskolák nevelik 
és szolgáltatják a közönséget. Könnyű ott a munkája a 
templomnak, a hol az iskola a talajt jól előkészítette. 

(Vége köv.) 

A budapesti paulai sz. Vincze-egyesület fennállásának 
negyedszázados jubileuma. 

25 éve annak, hogy Budapesten I. b. Kubinszky ka-
locsai kanonok és közp. papn. intézeti kormányzó buz-
gólkodása létre hozta a paulai sz. Yinczéről nevezett 
egyesület első csoportját hazánkban. Ennek az örvende-
tes eseménynek emlékezetét ülték meg a hálás utódok, a 
budapesti sz. Vincze-egyesület ezidőszerinti tagjai és pár-
tolói f. hó 29-én, most vasárnap, a budapesti közp. pap-
nevelő intézet dísztermében. Az emlékezetes, lélekemelő 
ünnep két kiváló részből alakult a katholikus szellem 
nagyhatású manifesztácziójává. E két ünnepi momentu-
mok egyike Zichy Nándor gróf elnöki megnyitója és 
Gáhler Lajos fáradhatatlan társulati titkár és pénztáros 
ünnepi emlékbeszéde, a társulat 25 éves működéséről. Ez 
a történeti beszéd, mely könyekig meghatotta a hallga-
tóságot, a leghatásosabb ajánló levél a szent Vincze-
egyesület mellett. Közöljük mind a két beszédet. Ma im 
itt következik Zichy N. gróf ur megnyitója: 

Tisztelt konferenczia ! 
Huszonöt éve, hogy Pesten megalakult paulai szent 

Vinczének első gyülekezete. Az ő isteni segítségével ez 
a kis társaság nem szűnt meg hetenkint rendes üléseket, 
évenkint közgyűléseket tartani. 

De a mi ennél is sokkal fontosabb, nem szűntek 
meg annak szeretett tagjai azon értelemben működni, 
mely szt.-Vinczének tanításában és példájában elismerte-
tik. Mindenek előtt igyekeztek, hogy saját életüket szen-
teljék meg, és ennek legjobb eszközét magában a jó 
cselekvésben találták. A jó cselekvésben, a keresztény 
hit és Krisztus tanításának értelmében, mely nem 
annyira azt az alamizsnát és lelki vigaszt látja 
csak, melyet felebarátaiknak nyújtanak, hanem egyszers-
mind azon saját magunkra vonatkozó vigaszt, melyet 
lelhetünk abban, hogy Krisztus tanítása és példája szerint 
élni igyekszünk, hogy a jót, melyet cselekszünk, első sor-
ban magunk iránt cselekedjük és azon Üdvözítőre meg-
emlékezvén, ki annak cselekvésében tanított és művelésé-
ben vezérelt. 

Es ezen buzgólkodásunk egymás után hozta kö-
rünkbe az ezen városban lakó ifjúság virágát. Láttuk 
őket ismét kiválni körünkből, de sok tagban nem fo-
gyatkoztunk meg. 

Es ime, ma újból üdvözölhetjük más gyűléseknek 
küldöttjeit is. Vegyék rokonszenvünk háláját, beszéljék el 
otthon, hogy a szeretetben s jó cselekedetben egyesülni 
akarnak. Vigyék magukkal üdvözletünket és azon kérel-
münket, hogy mi Magyarországon, ugy mint másutt, 
tömörüljünk egy országos egyesületben, mely egyesítse a 
kisebb egyleteket, hogy egymással lelki rokonságban, 
szellemi érintkezésben maradhassunk, hogy egymással kö-
zölhessük, a mi köztünk van ; hogy a hol lehet, imád-
ságban, tanácscsal és anyagilag is egymás segítségére és 
támogatására lehessünk, hogy másrészt ezen egyesülés 

által szegény hazánk, a katholikus működés által a nagy 
katholiczizmus körében is méltó helyet foglalhasson, nem 
a mi hiuságunk, hanem annak tanúsítására, hogy mi ka-
tholikusok mások példáján épülünk és mi is igyekeztünk 
felebarátaink iránti kötelességeinket teljesíteni. Azon test-
véri egyesületeknek pedig, melyek nincsenek közöttünk 
írni fogunk, üdvözletünket és kérni fogjuk őket, hogy a 
jövőben legyenek szívesek velünk egyesülni. 

Kérem az egylet tagjait és a társaságot, hogy lel-
kes tanácsaikkal, szeretetükkel, működésűkkel azt a felada-
tot, melyet a gondviselés teljesítenem enged, oly örven-
detessé tegyék, mint a milyennek eddig tapasztalni sze-
rencsés voltam. Kérem a jó Istent, hogy bennünket sze-
retetben egyesítsen és ezzel a gvülést megnyitom. 

IRODALOM. 
= XII I . 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 írja. Latin nyelve-
zetében a klasszicitás vergiliusi tisztasága, az olaszból 
Dante mély szelleme tükröződik vissza. A jelen fordítás 
az eredetit is közli párhuzamosan a magyarral. A nagy, 
8-ad alakban megjelenő mű előfizetési ára 1 frt. Finom 
karton papíron nyomott díszkiadás 2 frt 50 kr. A ki az 
előfizetési összeget beküldi, a művet bérmentve kapja 
meg, — megrendelők utánvéttel. Gyűjtők tisztelet-példányt 
kapnak. A díszpéldányok ő szentsége arczképével jelen-
nek meg. Előfizethetni : Budapest, Zöldfa-utcza 26. 
Csicsáky Imre. 

H I V A T A L O S . 
Concursus 

pro suscipiendis ad Seminaria Adioec. Strigoniensis 
alumnis indicitur. 

Concursuale examen scopo suscipiendorum novorum 
ad Seminaria huius Archidioeceseos alumnorum, instituetur 
Strigonii diebus 3 et 4 Julii, in aedibus seminarii archi-
episcopalis, ubi insuper pauperes atque adminiculis om-
nino destituti iuvenes, pro tempore concursus victum 
quoque ac habitaculum accipere poterunt, sí litteris re-
commendatitiis sui Superioris aut Parochi provisi, semet 
praevie insinuaverint. 

Suscipiendi autem venient adolescentes bene morati, 
corpore aeque ac mente sani, et quidem non tantum illi 
ex quarta gymnasiali classe, sed praecipue illi, qui supe-
riores-iam classes laudabili cum successu emensi sunt vel 
qui examen sic dictum maturitatis subiere ; non tarnen 
alii, quam qui eminentem in moribus et bonum saltem in 
studiis profectum, scholasticis testimoniis comprobaverint, 
nulloque medici iudicio praesentis defectu sanitatis labora-
verint. 

Terminum hune examinis Ulis quorum scire interest 
notum reddere velint D. D. Curati, eo expresse adnotato, 
quod hac occasione praecipua sit habenda ratio eorum, 
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qui superiores classes absolverunt atque quo plures, in 
hac amplissima archidioecesi usitatas linguas callent. 

Datum Strigonii 30-a Április 1894. 
Claudius, 

Card. AEppus. 

V E G Y E S E K . 
= Egyházi könyvtárak lefoglalása. — Már min-

denre szeretnék rátenni kezöket, a mi egyházi intézmény 
van hazánkban. A muzeumok és könyvtárak országos bi-
zottsága Széli Kálmán elnöklete alatt f. hő 27-én a fő-
rendi és képviselőház több tekintélyes tagja, ministeri 
tanácsosok, fővárosi és vidéki muzeumok névszerint meg-
hívott képviselői élénk részvétele mellett nagygyűlést 
tartott. Hazánk közművelődése, emlékeinek és múltjának 
felkutatása körül sok életre való eszmét vetettek ott fel 
és a képviselőház, illetőleg kormány révén a vidéki ha-
tóságokra akar hatni ez irányban ezen orsz. bizottság. 
A könyvtári tételnél azomban György Aladár előállott 
oly indítvánnyal, mely bennünket egyháziakat mélyen 
sérthet. Szerinte nálunk a vidéken van oly 48 könyvtár, 
melyek nagyobbrészt egyháziak és felekezetek kezelése 
alatt levén, rendezetlenek és használatban nem levő holt 
kincsek. Van 6 ily nagyobb papi könyvtár, névszerint a 
pannonhalmi, mely a fővárosiak után legelső és mégis 
alig használják. Ezeket el kellene látni olvasótermekkel 
és meg kellene nyittatni kormányrendelettel a nyilvános-
ság számára. Erre Tlialy Kálmán rögtön közbevágott a 
debreczeni collegium könyvtár megvédésére. A szép szám-
mal jelen volt egyháziak nem találtak volna szót érdekük 
megvédelmezésére, ha szót nem kér az állandó könyvtár-
bizottság egyik legfiatalabb tagja Récsey Viktor benczés 
tanár és a legnagyobb indignatióval vissza nem utasítja 
az indítványozó vádját. Az egyházi könyvtárak, névszerint 
Pannonhalmának 100,000 kötetes könyvtára igenis jól és 
szakszerűen van rendezve, katalogizálva és nem is holt 
kincs. A főapátság évenkint ezreket áldoz központi 
könyvtárának tervszerű gyarapítására és ezt a nagy 
gyűjteményt Pannonhalmán a tanárképző-intézet vezetői 
és rend tanárjelöltjei, továbbá a nyolcz gymnasium-
ban működő vidéki benczés tanárok, fiók-apátsági tagok 
is sűrűen használják. Az elnöklő Széli Kálmán ezután 
azzal akarta enyhiteni az indítványozó fulánkjának 
élét, hogy csak a nagyobb nyilvánosságot sürgette az 
egyházi könyvtáraknál ; mire Récsey ismét azt válaszolá, 
hogy Pannonhalmán nemcsak a könyv és leltárak ajtai, 
hanem a főmonostor kapui vendégszeretőleg ki vannak 
tárva mindenha a tudományszomjas közönség előtt. Ezt 
Szalay Imre miniszt. tanácsos, Kunez Adolf csornai prae-
latus és Zuber I. nyug. főispán is hozzájárulásukkal kon-
statálták. György Aladár szomszédja mégis odakiáltott 
„barátom, darázsfészekbe nyúltál"! Talán inkább hangya-
fészek az, melyben az egyházi férfiak századokon át gyűj-
tögették a tudomány azon kincseit, melyeket bizonyos 
urak most el akarnak tulajdonítani. Legyünk rézsen, mert 

ily elfoglalási szándékok1) reánk nézve sok tekintetben ta-
nulságosak lehetnek. Nem árt olykor darazsaknak lennünk !2) 

— Május 7-ike és 9-ike örökké nevezetes napok 
lesznek Magyarország történetében. 7-én kezdődik, 9-én 
szavazással dől el a csata az elkereszténytelenedés és a 
keresztény hithűség közt egyidőre. Főpásztoraink, hir 
szerint, közöl szólani fognak : Vaszary Kolos bibornok 
hgprimás, Schlauch Lőrincz bibornok nagyváradi püspök, 
Steiner, Meszlényi, b. Hornig püspök urak. Soha a ke-
resztény vallás, soha a kath. egyház ily helyzetben nem 
volt. A főrendiházi szavazatok arányára nézve a „Ma-
gyarország" értesülése szerint 341 főrendi ur közöl 118 
lesz a kormány javaslata mellett, 151 a javaslat ellen, 
távol 72 tag leszen. Wekerle miniszterelnök számítása 
szerint azonban 35—40 ellenzéki főrendiházi tag távolléte 
vehető bizonyosra és igy a kormány javaslata számithat 
többsége. Vederemo ! A főrendiház szavazatának a tvja-
vaslat ellen kiszámíthatatlan hatása lesz, ha azt kizsák-
mányolják a főrendek az ország sorsának további inté-
zésére. Ha azonban az A után B és C és a státusférfiui 
akcziónak további tényezői nem következnek egy keresz-
tény, szabadságszerető konservativ többségnek a képvi-
selőházban való létrehozására: akkor az egész mostani 
akczió hasonló lesz egy a viz felületére mért nagy ütésnél. 
Nyomtalanul el fog tűnni. 

— Személyzetiek az esztergomi főmegyében. O emjá-
nak legújabb főp. körlevele szerint szentséges atyánk 
XIII. Leo ápril 16-án kelt brevében pápai házi praela-
tusaivá nevezte ki Blümmelhuber Ferencz és Szilányi 
Ferencz esztergomi kanonok urakat, kik közöl az utóbbi 
jelenleg nagyszombati vikárius. Mély tisztelettel gratulá-
lunk. — O eminencziája további intézkedéssel a nagy-
szombati szentszékhez ülnökökké nevezte ki Ludvig Gusz-
táv misérdi, Skrivanek Mór bélaházi, Talcsik József mária-
völgyi és Veszély Ferencz pozsonyi ad ss. Trin. plébáno-
sokat. 

— Igen életre való eszmét pendített meg egy tan-
ügyi lapban Váczi István tanitó. S ez az, hogy valamint 
egyéb szakpályánál, ugy a tanítónál is szükség van arra, 
hogy az a leendő tanitó ismerje az állásával quadraló 
összes törvényeket, rendeleteket, legyen tájékozottsága 
mindarról, mire majdan mint tanítónak szüksége lesz, 
tudjon egyes esetekben mihez folyamodni, a személyének 
kínálkozó előnyöket ismerhesse, a reá nézve hátrányo-
saktól óvakodhassék idejében Az élet bizonyítja, mennyire 
szükséges ez, másrészről ugyancsak az élet esélyei mu-
tatják, milyen nagyfokú a járatlanság e tekintetben. Gon-
dolkozzanak e megszívlelni valón az illetékes körök, kü-
lönösen pedig a bizottság, mely a közeljövőben a püs-
pöki tanterv revíziója ügyében tanácskozand. Ha ez való-
ban létrejön, megszűnik a sok kifakadás, mely sok tanitó 
ajkáról elhangzik, éppen amiatt, hogy nincs rendelkezés, 
mely a törvényes intézkedés felől őket tájékozná. Adja 
Isten, hogy ez eszme testet ölthessen már a közeljövőben. 

(H. Sz.) 

*) E szándékok háta mögött az eltulajdonítás, az egyházi 
vagyon saecularizácziója rejlik. 

2) De már csak maradjunk mi minden körülmények közt 
méhek. Ezeknek is van fulánkjok a védelemre! 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő /elde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Főm. és ft . Vaszary Kolos bibornok, hgprimás beszéde a főrendiházban. — Egyházi Tudó 
sitás . - B u d a p e s t : A kötelező polgári házasság tvjavaslatának tárgyalása a főrendiházban. — Kath. Köztevékenység. — Kath. Egye 

nn'.l st4-n n+ ]/ //lOfli' sületi Élet. — Vegyesek. 

Főm. és ft. Vaszary Kolos bibornok, 
ligprimás és esztergomi érsek urnák beszéde a polgári há-

zasság ellen a főrendiház május 7-iki ülésében. 

Nagyméltóságú Elnök U r ! * 
Méltóságos Főrendek! 

Mielőtt az előt tünk fekvő, elveiben oly 
mélyre ható, hatásaiban oly beláthatat lan követ-
kezményű törvényjavaslathoz szólnék, bátorko-
dom felemlíteni, hogy a magyar püspöki kar 
1893-ik évi márczius 3-án a magyar kormány-
hoz intézett emlékiratában az ujabb egyházpo-
litikai kérdésekre vonatkozólag ál láspontját ki-
fe j te t te , világosan előadván, hogy a házasság 
a katholikusoknál hitelvi alapokra van fek-
tetve, hogy tehát ezen hitelvnek sérelme nél-
kül az egységes házasságjog meg nem alkotható 
sk hogy a polgári házasság alapelvei mélyen nyúl-
nak be a katholikus egyház dogmáiba; kiemelte 
és hangsúlyozta, hogy a mostani vallásügyi jog-
rendszerünkben és interkonfesszionális életünkben 
uralkodó, az 1868-ik év előtt ismeretlen zilált-
ság oka nem a kathol ikus egyház kánonjaiban, 
hanem a polgári törvényekben keresendő, főleg 
pedig az 1868. évi 48. t.-cz. 1. §. által a vegyes-
házasságok te rén behozott dualizmusban és még 
inkább az 1868. évi 53. t.-cz. 8. §-ának azon 
rendelkezésében, mely kimondotta, hogy a más 
vallásra á t tér tnek az áttérés utáni minden val-
lási cselekménye azon egyház tanai szerint Íté-
lendő meg, a melyhez át tér t . 

Az emlékiratnak ezen törvényekre vonat-
kozó észrevételeit osztja és konstatál ja ugy a 

képviselőház jogügyi, mint a főrendiház hármas 
bizottságának jelentése. 

Szerintem minden bajnak természetes or-
vosságát, csak annak a megszüntetésében kell 
keresni, a mi a ba j t okozta, és nem uj bajok 
előidézésében. 

Ha a magyar törvényhozás szem előtt tar -
to t t a volna a tulnyomólag protestáns lakosságú 
Szászország törvénykönyvének 1591. §-át, mely 
akként rendelkezik, hogy a katholikus fél nem 
léphet házasságra egy elvált házastárssal, kinek 
házassága oly okból bonta to t t fel, melyet a ka-
tholikus egyház el nem ismer, volt légyen az a 
felbontot t házasság akár vegyes, akár pedig egé-
szen evangélikus ; és ha a magyar törvényhozás 
figyelemre mél ta t ta volna azon jogelvet, melyet 
az előttünk fekvő törvényjavaslat részletes indo-
kolása vall, s mely ekként hangzik: „valamely 
tény jogi jellegét csak azon jogszabály adhatja 
meg, a melynek uralma a la t t lé t re jöt t" (részle-
tes ind. 256. 1.), a kifej let t zilált helyzet legna-
gyobb részben el le t t volna hárí tható. 

Ezek előrebocsátása után, nem reflektálva a 
polgári házasságnak eredetére, nem reflektálva a 
polgári házasságnak egyes országokban mily 
időben,' mily viszonyok között tö r tén t behoza-
talára, át térek a törvényjavaslatra, melyet sem 
alapelveiben, sem részleteiben el nem fogadha-
tok, mert egyházam dogmáival ellenkezik. 

A katholikus tan szerint ugyanis a házasság: 
1. szentség, 
2. felbonthatatlan, 
3. érvényessége felett az egyház itél. 

33 
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A törvényjavaslat szerint a házasság 
1. polgári szerződés, 
2. felbontható, 
3. érvényessége felett az állam itél. 
Hogy a katholikus egyház hitelvei s a tör-

vényjavas la t alapelvei egymással homlok-egye-
nest ellenkeznek a fentebbi egybeáll i tás szerint 
annyira világos, hogy azt felesleges bizonyit-
gatnom. 

Méltóságos Főrendek ! 
Midőn az elkeresztelés ügye volt napirenden és ré-

szünkről az állíttatott, hogy nincs müveit nép a földön, 
melynél ilyen, a mienkhez hasonló törvény léteznék, a 
válasz az vala: más népeknél mások a viszonyok, nekünk 
a mi viszonyainkat kell tekintetbe vennünk. 

Most pedig, ha azzal argumentálunk, hogy vegyük 
figyelembe saját viszonyainkat, azt a választ nyerjük: 
hisz majdnem mindenütt megvan a polgári házasság, 
tehát mi sem maradhatunk el a müveit népektől. 

Azt is mondják, hogy a katholiczizmus azon orszá-
gokban, hol a polgári házasság behozatott, nem hanyat-
lott — mintha a kath. egyház a római császárok alatt, 
az üldözések 300 éven át tartó ez időszakában hanyatlott 
volna ! 

Azt is mondják, hogy már a római szentszék sem 
ellenzi a polgári házasságot. 

Ezen a közéletben már annyiszor felemiitett téves 
állítás helyreigazítására bátorkodom IX. PIUS pápának 
Viktor Emanuel szardinai királyhoz 1852. szept. 19-én 
intézett leveléből a következő részletet idézni: 

„Felséged hozzáteszi, hogy a szomszéd államokban 
(érti Francziaországot és Belgiumot) érvényben lévő há-
zassági törvények nem ingatták meg a szentszéknek jó-
akaratát és szeretetét ezen államokhoz. 

Erre csak azt feleljük — irja IX. PIUS, — hogy 
a szentszék az emiitett fényekbe sohasem nyugodott bele; 

hanem mindannyiszor felemelte tiltó szavát, valahányszor 
ily törvények tudomására jutottak, mely tiltakozások ok-
mányai archívumunkban őriztetnek." 

IX. Pius ugyanezen levélben nem vonja kétségbe, 
hogy a házasságnak vannak polgári következményei is, 
melyeknek rendezése az államhoz tartozik. Az általános 
indokolás azon állítása : „a házasságnak polgári oldala és 
jogviszonyai, melyek természetüknél fogva az állam gon-
doskodása alá tartoznak, elválasztatnak azon momentu-
moktól, melyeknek érvényesítése az egyház feladata, s az 
állam csak polgári oldalára terjeszti ki figyelmét" (ált. 
ind. 8. 1.), ha mondom az általános indokolásnak idézett 
szavai ekkép értendők, hogy a házasságnak vannak pol-
gári jogkövetkezményei és ezeket az állam rendezi : ezt 
az egyház soha sem tagadta ; de ha azoknak olyan érte-
lem adatik, hogy a házasságnak két része van : polgári 
és egyházi, vagy mint a törvényjavaslat alapelvei mond-
ják : hogy a polgári közeg előtt polgári törvények szerint 
megkötött házasság valódi házasság, ezt én nem fogad-
hatom el. 

A katholikus hitelv szerint ugyanis a keresztény 
házasság szentség, s a szentség nem elválasztható járu-
léka a házassági szérződésnek (contractus matrimonialis-
nak), hanem a keresztény házasság lényegéhez tartozik 
úgyannyira, hogy keresztény férfi és nő közötti min-
den más frigy, mely nem mint szentség jött létre, nem 
egyéb, mint házasságon kivüli együttélés, bárminőnek is 
minősítse azt a polgári törvény. 

Áttérek most a második pontra : a felbonthatatlan-
ságra. 

A kath. egyház felbonthatatlannak tartja a házas-
ságot. Alapitójának azon parancsa szerint : a mit Isten 
összekötött, azt az ember el ne válassza. 

A házasság felbonthatóságának elvi megengedése 
nemcsak egyházi, hanem állami szempontból is veszélyes, 
főleg ha figyelembe vesszük, hogy a törvényjavaslat 93. 
s követk. §-aiban és a külön indokolás 94—102. §-aiban 
a felbontásnak oly tágas tér engedtetik, mely a házas-
ságnak még a monogramm jellegét is veszélyezteti, a mi 
Bonald szerint botrányosabb és veszélyesebb mint az egy-
idejű többnejűség. 

A felbonthatóság elve veszélyes különösen a mostani 
materialisztikus korszakban, midőn Louis Blanc szerint a 
hazasság is üzleti spekuláczió tárgyává lesz, midőn a 
protestáns- Jakobson szerint a házasulok már eleve az 
elválás esetére is külön alkura léphetnek és a tapaszta-
lás szerint lépnek is. 

Ily korszakban, midőn érezzük Tacitus ama mon-
dásának igazságát: „Leges sine moribus vanae," — ily 
korszakban, midőn a felszínen uszó, eddigelé kevésbbé 
ismert tanok azt hirdetik: „semmi házasság"; midőn az 
államot fentartó család ellen oly szekták keletkeznek, 
melyeknek szabályait e helyütt az illem tiltja részletezni, 
ily korszakban, midőn minden mobilizáltatik, nem lehet, 
nem szabad a házasság intézményét s ezzel a közerköl-
csöket is mobilizálni. 

A törvényjavaslat onnan indul ki a házasság fel-
bonthatatlansága ellen, hogy az csak katholikus hitelv, 
pedig az nem csak katholikus dogma, hanem természet-
jogi elv is, melyet már több pogány bölcs, közöttük 
Cicero is magáénak vallott. A pozitivisták is a termé-
szeti jog alapján védik és pedig erélyesen. 

Es méltán ! Mert a természeti jog követeli, hogy 
miként az ember és az Isten, a polgár és haza, a gyermek 
és a szülő közötti kötelék felbonthatlan, épp oly felold-
hatlan legyen a házastársak közötti kötelék is, mely annál 
fogva, hogy az ember elhagyja atyját és anyját és fele-
ségéhez ragaszkodik, bénsőbb, mint a gyermek és a 
szülők közötti kötelék. 

Elismerem én azt, hisz a tapasztalás bizonyítja, 
hogy a mint vannak gyermekek, a kik elfajultak, a kik 
szüleiket nem tisztelik, nem szeretik, szintúgy vannak 
szerencsétlen házasok is, kiknél az együttélés lehetet-
lenné vált. 

De hová jutunk, ha a nagy kisebbség elégületlen-
sége miatt egy ily elvet, egy ily előzményt állapítva 
meg, azt következetesen más általános törvényekre is 
alkalmazzuk, akár a magánjog, akár pedig — én még — 
inkább a közjog terén ? 
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Ez uton minden köteléket fel lehetne bontani, ez 
uton minden általános törvényt el kellene törülni, mert 
az általános törvényeknek mindenkor voltak és lesznek 
martyrjaik ! 

Nem veszem igénybe a mélt. főrendeknek kegyes 
türelmét statisztikai adatok felsorolásával, melyek azt 
igazolják, hogy a felbonthatóság mily káros hatással van 
a gyermekekre, a családra s ezek által az államra. En 
csak két tekintélyes államférfiú véleményére bátorkodom 
felhivni a figyelmet. 

Gladstone, a hozzá intézett ezen kérdésre : ,Megen-
gedhető e bizonyos körülmények között, hogy az elvált 
fél uj házasságot köthessen?", következőleg válaszolt; 

En nekem válaszul az tűnik fel helyesnek, hogy az 
uj házasságra való lépés semmiféle körülmények között 
vagy feltételek alatt meg nem engedhető. 

Nem mintha a szerencsétlen házasságokból eredő 
nehézségeket eltagadni vagy kisebbíteni akarnám. Nem, 
azok meg nem oldhatók. 

De az orvosság rosszabb a betegségnél. Ezen álla-
potokról részletesen kellene értekezni, de erre se terem, 
se képességem. Mindazonáltal azt hiszem, hogy az azok-
ról való okoskodásnak a következő fejezetek alá kellene 
esnie : 

a) Hogy a házasság lényegesen az egész életre való 
szerződés és csak akkor szűnik meg, midőn az élet maga 
megszűnt. 

b) Hogy a keresztény házasság Istennek tett foga-
dalmat rejt magában. 

c) Hogy nem adatott hatalom a keresztény egyház-
nak az ily fogadalom alól való felmentésre. 

d) Hogy ez kivül esik a polgári törvényhozás ha-
talomkörén, mely a dolgok kényszerítő ereje folytán bir 
ugyan az észszerüség korlátain belül vétóval a házasság 
megkötését illetőleg, de nem kompetens megsemmisíteni 
azt, ha egyszer már megköttetett. 

e) Hogy a helyes értelmezés törvényei szerint az 
újbóli házasság meg van tiltva a szentírás textusa által. 

Ezen kérdésre pedig : „Mily hatással van az elvá-
lás a családok integritására?" — ez volt Gladstone 
válasza : 

Mig a másnemű divorcium a családnak csak integri-
tását csökkenti és támadja meg, addig az uj házasságra 
való lépéssel összekötött divorcium annak gyökerét és 
ágait is elpusztítja. A szülői és házastársi viszonyt a 
Mindenható keze összekötötte éppen ugy, amint a házas-
sági kötelék által egyesitett személyekkel cselekedte. A 
házasság nemcsak teljes érdekközösséget és érzelemazo-
nosságot kontemplál, hanem a jövőbe kiható és egyedül 
a halál határolt uj, szoros és független kötelességeket is 
teremt. 

A következő kérdésre: „Ott, hol az elválás létezik, 
hozzájárul-e a társadalom erkölcsi tisztaságához az elválás 
abszolút tilalma?" — e kérdésre csak a magam saját 
megfigyelései után felelhetek, irja Gladstone. 

En közel 60 évet töltöttem az angol élet központ-
jában. Ugy ezen periódus előtt, mint annak kezdetétől 
fogva, abszolút divorciumok nagyon nehezen, a parlament 
privát bilije által gyászos kivételképp valának elérhetők, 

de oly ritkán fordultak elő (talán kettő évenkint), hogy a 
közéletet nem érintették, s az angol nép előtt a házasság 
a törvény által tényleg felbonthatlan szövetség vala. 

1875-ben az angol elválás-aktát megszavazták, de 
egyedül csak Anglia számára. Ezen időtől fogva Britan-
niában a magasabb állásúak között a házasélet moralitása 
szemlátomást sülyedt, és a botrányok e tekintetben foly-
ton szaporodtak. 

Mr. Phelps a volt amerikai miniszter, nem az egyéni 
lelkiismeret, hanem a közrendészeti és a társadalmi jólét 
szempontjából tárgyalja a kérdést és a gondosan össze-
állított statisztikai adatok miatt, mely szerint 1867-től, 
1886-ig bezárólag, tehát 20 év alatt 328,716 divorcium 
történt Amerikában (pedig négy tartomány nincs is szá-
mításba véve), felkiált, hogy : monstruózus baj ez, gyors 
és hatásos orvoslást kiván. 

Meg is nevezi a szerinte egyedüli orvosságot, szóról-
szóra így irván : Az orvosság a teljes eltörlésében áll 
azon divorciumnak, a mely szerint az egyik vagy mindkét 
fél uj házasságot köthet ! 

Áttérek a házassági judikaturára. 
A katholikusoknál a házasság szentség, ennélfogva 

kellékeinek meghatározása, érvényes vagy érvénytelen 
voltának megállapítása, a házasságra lépni akaró felekben 
megkívántató feltételek kijelölése is kizárólag az egyház-
hoz tartozik, melyre isteni Mesterünk a szentségeket s az 
azokra vonatkozó intézkedéseket bizta. 

E szerint az egyháznak van joga bontó és tiltó aka-
dályokat felállítani, az akadályok alul felmenteni, a há-
zasságkötési formát meghatározni, a házasság érvényes-
sége felett ítélni. 

Ezen jogát és kötelességét az egyház ugy a pogány, 
mint a keresztény államban mindenkoron gyakorolta és a 
támadások ellen megvédelmezte. 

Az egyház ezen joga a házasság körül oly mélyen 
bevéste magát a köztudatba, hogy azt még az ellenséges 
irányú tudósok és jogászok is elismerik. 

így van Espen azt mondja, hogy a trienti zsinat 
méltán és jogosan alkothatta a házasságra vonatkozó ka-
nonjait. 

Hinschius Pál protestáns nem gondolkodik különben, 
midőn ekként nyilatkozik: Az ily (állami) törvényhozás 
ellen fel kell lépnie az egyháznak, mert a házasságnak az 
általa vallott szentségi természetéből következményképp 
folyik a kizárólagos törvényhozási és bíráskodási hata-
lom házassági ügyekben, amennyiben nem vagyonjogról 
van szó. 

Nemcsak a kath. egyház, mely a házasságot emi-
nenter vallási ügynek, szentségnek tartja, él és élt ezen 
jogával, hanem élnek azon keresztény felekezetek is, me-
lyek a házasságot világi dolognak tekintik. 

így a porosz Kirchliches Recht kizárja a hirdetés 
és kötés alul : 

1. a házasságot nem kereszténynyel. 
2. a házasságot oly evangélikus férfiúval, a ki kath. 

nőt vesz el, azon ígérettel, hogy a házasságból szárma-
zandó gyermekeket az anya vallásában fogja nevelni. 

íme a cultus disparitas akadálya ! 
Nem terjeszkedem ki részletes taglalásába e tétel-

37* 
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nek, hisz maga az indokolás sem veszi tagadásba a nyil-
vánvaló tényeket, hanem azzal igyekszik paralizálni, hogy 
az állam által adottnak mondja azokat, azt azonban nem 
mondja, melyik állam adta és mikor adta ? 

A római pogány államban az egyház már élt ebbeli 
jogával. A keresztény államok keletkezése óta pedig 
egyet sem lehet megnevezni, a mely azt mondotta volna 
az egyháznak, hogy a házasság ügye nem tartozik az 
egyházhoz. 

Az egyház semmiféle államtól nem nyerte ama 
jogokat, hanem igenis a keresztény államok elismerték 
az egyház ebbeli jogát, a mint az általános indokolás is 
igazolja ezen szavaival: „a kánoni jog az állam által 
reczipiált jogot képez." Valakinek jogot adni, melylyel 
nem bir, és valakinek jogát elismerni, melylyel bir, a 
kettő között nagy a különbség. 

Az előadottak szerint tehát a törvényjavaslat ellen-
kezvén a kath. hitelvekkel, ellenkeznie kell a vallás és 
lelkiismeret szabadságát biztosító törvényekkel is. 

Az 1790—91-iki országgyűlés 26. t.-czikkének 4-ik 
szakasza kimondja : „hogy bármily rangú és állású pro-
testánsok vallásukkal ellenkező cselekedetekre semmi szin 
alatt és semmiféle büntetéssel nem kényszeríthetők.* Azt 
csak nem lehet állítani, hogy ezen jog, midőn a protes-
tánsoknak megadatott, a katholikusoktól megvonatott 
volna. 

Az általános indokolás ugyan azt mondja : ,e tör-
vényjavaslat senkit nem kényszerit oly cselekvésre, melyet 
vallása tanai tiltanak és nem tilt el annak teljesítésétől, 
mit egyháza tanai parancsolnak." 

De kérdem, nem kényszerittetik-e a kath. jegyes pár 
oly házasságot kötni, melyet házasságnak elismerni val-
lása tilt? és nem tiltatik-e 100 korona birsággal vagy 
fogházbüntetéssel a kath. lelkész oly ténykedéstől, melyet 
vallása tana parancsol? 

Mert valamint köteles a kath. lelkész a keresztény-
ség felvételére nála jelentkezőknek a keresztség szentsé-
gét kiszolgáltatni, épp ugy köteles a kath. házasság 
megkötésénél asszisztálni, mert tudvalevőleg minden oly 
házasság, mely nem coram proprio parocho köttetett, 
érvénytelen. 

S ha a kath. lelkész szobájába megy egy férfi és 
nő két tanúval s az előbbiek kijelentik, hogy közmeg-
egyezéssel házasságta lépnek, mit tegyen a kath. lelkész? 
hisz e házasság, ha különben akadály nem fordul elő, 
érvényes ! 

Börtönbe hurczoltatik-e ? Vagy ha a nála jelent-
kező jegyes pár kijelenti, hogy nem akarja igénybe venni 
a házasságnak polgárjogi következményeit, mit tegyen 
ilyen esetben a kath. pap ? 

Pedig az előbbihez hasonló estek hazánkban, az 
utóbbihoz hasonló esetek más országokban, különösen a 
kivándorlók közt fordultak elő. 

Az 1848-iki XX. t.-c., a vallási jogegyenlőség és 
viszonosság kimondása azt czélozta, hogy a katholikusok, 
mint a többi törvényesen bevett vallás-felekezetek is jog-
egyenlően, szabadon, hitelveik szerint gyakorolhassák 
vallásukat. 

Az általános indokolás azt mondja: „meg kellett 

őrizni a paritás és polgári jogegyenlőség elvét" ; továbbá 
hangsúlyozza, hogy az egyenlőség és viszonosság kizárják 
azt, hogy a törvényesen bevett vallásfelekezet hivei más 
felekezeti házassági jognak legyenek alávetve ; hangsú-
lyozza azt, hogy nagy politikai hiba volna az egyházak-
kal egyenlőtlenül bánni el. 

Kérdem, m. főrendek, — az indokolás ezen elveit 
érvényesitette-e a törvényjavaslat a katholikus egyház 
irányában ? 

Nem érvényesítette ! 
Mert ha ezen törvényjavaslat törvénynyé lesz, akkor 

a katholikusok a protestáns elvi alapokra fektetett állami 
házassági jognak lesznek alárendelve. 

Mert a házasság a protestánsok szerint 1. pol-
gári szerződés, 2. felbontható, 3. érvényessége felett az 
állam ítél. 

Ugyanezek a törvényjavaslatnak is az elvei. 
A jövőben tehát megfordított rendje lesz a múltnak. 

Mig ugyanis azelőtt a kath. vallás uralkodó vallás lévén? 

nálunk az állami házassági jog a kánonjogra volt fek-
totve, most — a vallási jogegyenlőség korszakában — a 
protestáns alapelvekre fektetett házassági jog lesz álla-
milag törvényes az egész országban. 

Es valamint a múltban a protestánsok a reájuk 
nézve sérelmesnek tartott állapotot, a kánonjogra fekte-
tett állami házassági jogot magukról lerázni igyekeztek, 
ugyanígy fognak tenni a jövőben a katholikusok, a kik 
szintén küzdeni fognak azért, hogy a protestáns alapokra 
fektetett állami házasság jog uralma alól magokat fel-
szabadítsák. 

A dolog gyakorlati oldalát tekintve s azt hiszem a 
politikában ez a lényeges érdek, sokkal könnyebb az 
elvont elmélet terére lépve egységes házassági törvényt 
hozni, mint az igy meghozott törvényt egységesen végre 
is hajtani. 

Es csakugyan találóan jegyzi meg a német birodal-
mi házassági tervezet egyik birálója: „egyenlőtlen esetek 
egyenlő elintézése rosszá teszi a törvényt." 

Végre : 
A törvényjavaslatot nemcsak egyházi, hanem politi-

kai szempontból sem fogadhatom el. 
A politikában ugyanis a gyakorlati élet exigencziái 

és érdekei lévén többnyire irányadók, minden, különösen 
oly akczió kezdetén, mely a közállapotokra s a nemzet 
szellemére és erkölcseire nagyobb mérvű hatással van, 
legelőször is az a kérdés: mi lesz a következménye? 

Én, méltóságos főrendek, azt hiszem, hogy a febr. 
26-iki rendelet, mely pedig csakis egyeseket, csakis vegyes 
házasságokban élő szülőket, illetve a lelkészeket érintette, 
oly nagy igatottságot keltett országszerte, hogy megje-
nésétől kezdve négy éven át majd minden komolyabb 
tevékenységet háttérbe szorított, — a jelen törvényjavas-
lat, mely az ország, sőt az egész birodalom összes pol-
gárait érinti, az izgatottságot nem hogy lecsillapítaná, 
hanem azt mindinkább növelni fogja, amint azt a jelek 
eddig is eléggé mutatják. 

Szabadjon nekem e pontnál egész tárgyilagossággal 
hivatkoznom Németországra, a melyre való hivatkozásom 
annál indokoltabb, mivel az előttünk fekvő törvényjavas., 
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lat a német birodalmi házasságjog-tervezet nyomán halad, 
azon tervezet nyomán, mely ott még törvénynyé nem vált 
s mely 1888-ik év óta erős kritikának s heves megtáma-
dásoknak tárgyát képezi. 

Németországban behotóbban tárgyalják mint ná-
lunk az egységes házassági jogról szóló törvényjavasla-
tot ugy vallási, mint társadalmi jogi, és polikai nagy 
jelentőségénél fogva, valamint az 1875-ki évi alaki tör-
vény életbeléptetése óta szerzett, ugy a nagy közönséget 
valláskülönbség nélkül érdeklő, mint az államférfiakat 
gondolkozásba ejtő szomorú tapasztalatok alapján. En-
gedjék meg a m. főrendek, hogy egy igen rövid vissza-
pillantást vessek a múltra. 

Poroszországban már 1849-ben Bismarck herczeg, 
akkor mint képviselő a polgári házasság ellen küzdött, 
beszédében elnevezte azt „Nachbeterei fremder Zustände, 
eine französiche Charlatanereie" és ez alkalommal mon-
dotta hiressé vált és sokszor idézett azon szavait: „Ich 
hoffe es noch zu erleben, dass das Narrenschiff der Zeit 
am Felsen der christlichen Kirche scheitert" s 1856-ban, 
valamint 1859-ben a porosz képviselőház által elfogadott 
házassági törvényjavaslatot a főrendiház elvetette. 

1893-ban, midőn Bismarck hatalma tetőpontján 
állt, a polgári házasság behozatala iránt ismételve tétetvén 
inditvány, a kulturkampf izgalmai és czéljai által befo-
lyásolt Bismarck igy szólt: „Ich bin entschlossen dafür 
einzustehen, wie für Manches, was meinen persönlichen 
Überzeugungen nicht immer entspricht!" 

Ezen vallomás szerint, nem meggyőződésből fogadta 
el a polgári házasságot, a mit aztán ő és még I. Vilmos 
császár is később megbánt Ottingen állitása szerint, mert 
az izgatottság nőtt, a hírlapok hasábjai napról-napra in-
gerelték a kedélyeket, a gyűlések termei viszhangoztak 
az elégületlenség zajától, a szószéken is megtámadtatott 
a polgári házasság, annak megszüntetése valláskülönbség 
nélkül minden oldalról követeltetett. 

Csak egy-két példát akarok itt felhozni; 1880-ki 
okt. 27-én Lipcsében tartott evangelikus vallásúak érte-
kezlete a polgári házasság megszüntetését sürgeti. 

Ugyancsak 1880-ik nov. 4-én Stuttgartban tartott 
népies értekezletnek előestéjén a választmány egy rezo-
lucziót indítványozott, melyben a kötelező polgári házas-
ság mint „schwere Schädigung nicht nur des christlichen 
Volksgewissens, sondern auch des Staates" nyilvánittatik. 

1881-ben Bajorországban 150,000 aláírással ellátott 
kérvény nyújtatott be, mely Németország különböző, 
főleg protestáns lakosságú vidékeiről jött s a melyben a 
kötelező polgári házasság megszüntetését, kívánják a tö-
meges aláírók valláskülönbség nélkül. 

Ennek következtében aztán a bajor országgyűlésen 
1881. nov. 15-én a következő indítvány tétetett: „A szö-
vetségtanács tagjai utasíttatnak egész erővel oda hatni, 
hogy az 1875-ki évi febr. 6-iki polgári házasságról szóló 
törvény megszüntettessék és a házassági jog a vallások 
alapelveire fektettessék." 

Felemlitsem-e azt, hogy az 1888-iki porosz egyházi 
törvény A) melléklete alatt elrendeli, hogy a mennyasz-
szony a polgári kötés után következett egyházi kötésnél 
ne a férj nevén „Frau"-nak, hanem a családi nevén 

„Jungfrau"-nak szólittassék, a mely intézkedés világosan 
mutatja, hogy a polgári kötés még a protestáns hitfele-
kezet részéről sem tekintetik valódi házasságnak. 

Szóljak-e a polgári házasság után bekövetkezett 
elkereszténytelenedésről, mely a statisztika szomorú ada-
tai szerint ijesztő arányokat öltött ; szóljak-e a porosz 
király rendeletéről, hogy a katonák és állami tisztviselők 
állásuk elvesztésének terhe alatt köteleztetnek a házassá-
got egyházilag is megkötni? 

Ime a helyzet, mplyet a polgári házasság behozatala 
teremtett Poroszországban. 

Méltóságos Főrendek ! 
Az előadottak alapján nem fogadhatom el a tör-

vényjavaslatot, mint katholikus, mert egyházam hitelveit 
sérti s ez által rést üt a lelkiismeret szabadságán; nem 
fogadhatom el, mint polgár, mert előre látom az erköl-
csi és anyagi hátrányokat, a közerkölcsiség meglazulását, 
a családi életnek megingadását, a nő és gyermekek sor-
sának bizonytalanságát s a miről nem is szóltam : a köz-
terhek növekedését ; 

nem fogadhatom el, mint főrendiházi tag, mert elő-
relátom, hogy ugy politikai, mint társadalmi életünkben 
folytonos bonyodalmak kiapadhatlan forrása lesz ; 

végre nem fogadhatom el állásomnál fogva, melyet 
midőn elfoglaltam, esküt tettem egyházam fejének kép-
viselője előtt, hogy hű leszek egyházamhoz ; esküt tettem 
királyom előtt, hogy hü leszek hazámhoz s most felve-
tem itt a kérdést : hűtlen leszek e én hazámhoz, ha e 
törvényjavaslatot ellenzem? Nem leszek hűtlen! 

Hűtlen leszek-e egyházamhoz, ha e törvényjavaslatot 
elfogadom ? Igen, hűtlen leszek ! 

En tehát e törvényjavaslatot meg nem szavazhatom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, május 8. A kötelező polgári házasság 

tvjavaslatának tárgyalása a főrendiházban. — 
Midőn e sorokat irjuk, barát és ellenség előtt már 

világos, hogy a főrendek Magyarország sok százéves há-
zasságjogának teljes felforgatásába bele nem egyeznek s 
az erről szóló törvényjavaslatot a korona elé sanctióra 
fel nem eresztik. Ez már tény ; csak konstatálását és ki-
hirdetését "várjuk a főrendiház mai vagy holnapi ülésétől. 

Mi fog ezután történni, azt egész nagyságában és 
kiterjedésében „caliginosa nocte^ premit Deus", az halandó 
ember előtt ismeretlen. Egy azonban már most előre 
tudható és katholikus akczióink folytatásának vezetésében 
azonnal számításba veendő ; és ez az, hogy a mámoros 
diadalutjában feltartóztatott, s mérhetetlen felfuvalkodá-
sában megszégyenített szabad elvüség ujabb támadásra 
fogja "összegyűjteni erőit s a meg-megujuló támadások 
egyre hevesebbek, egyre fognak izmosodni extensióban és 
intensivitásban, hogyha ugy mint eddig izmosodni hagy-
juk, katholikus millióink soraiból szedve a növekedés 
elemeit, a szabadelvű világnézlet nagy táborát. Ha tőlem 
függne, már a jelen törvényhozási tárgyalástól kifolyólag, 
egész erejét a katholikus egyháznak reá vetném nem 
csupán a keresztény defensio országos szervezésére, hanem 
minthogy a ma uralkodó nemzedék nagyrésze a katho-
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likus öntudatra és lelkes önérzetre nézve veszett tőkének 
számítandó, főleg a közép és felső iskolai nevelés és ok-
tatás oly mérvű reformjára, hogy már 1 — 2 év múlva 
3—4 helyen indulna meg a katholikus szellemű tudo-
mány-egyetemi tanitás-nevelés, és pedig a magyar nemzet 
gondolkodásának a természetes józan gondolkodás utaira 
való visszavezetése végett, kötelező teljes filozófiai alap-
neveléssel minden szakpálya számára kivétel nélkül. Egyéb-
iránt nemcsak nekünk katholikusoknak, Magyarország 
minden keresztény vallású polgárának egyesülni kell, 
hogy a nemzetközi elkereszténytelenedés nálunk egyre 
jobban felduzzadó áramlatában a nemzetközileg mutat-
kozó keresztény újjászületés számára Magyarország múlt-
jából megmentsünk és fentartsuk minden megmenthető 
szellemi és erkölcsi tőkét. 

Szerintem ez volna a tanulság a maga teljes nagyságá-
ban, a most egy ponton, a házasság ügyében, egy kis időre 
dűlőre hozott kulturharcz küzdelmeiből. A ki magán nem 
tud segíteni, az a politikai harczokban mindig vesztes volt, 
ma pedig már néhány kínos vergődés után elveszettnek 
tekinthető, oly nagy önérvényesítésnek nem pusztán jó szo-
kása, mint valaha, a patriarkális időkben volt, hanem 
valóságos kényszert, erőszakot alkalmazó helyzete. 

Ennyit prognostikonképpen. Most lássuk az eddigi 
két nap vitájának lefolyását dióhéjban. A szónokok be-
szédének velejére kényszerit a rendelkezésünkre álló idő 
és tér szük kerete szorítkozni. Meglátszik a t. főrendihá-
zon, hogy Tisza K. reformálta. Némely főrendi úrból a 
főrendiségnek valóságos öngyilkossági elméletei nyilat-
koztak. 

Ma az első nap (május 7.) szónokaira szorítkozunk. 
Az előadó Czorda Bódog a modern államomnipoten-

czia szemüvegén nézi a dolgokat. Első állítása, melyből a 
többi folyik, maga egy nagy falláczia. Azt mondja, hogy 
„félreismerné az állam törvényhozó hatalma a maga fel-
adatát, ha a házasságjog rendezésénél más egyébnek, mint 
csakis a társadalmi és az állami jogrendnek tekintetei 
által vezéreltetné magát." Magában véve mily szép és 
tetszetős ez a mondás, sőt igaznak is vehető, ha jól ért-
jük ; de ugy értve, mint az igazságügyminiszterium volt 
államtitkárja érti, — falláczia biz' a, még pedig a legve-
szedelmesebb fajtából való, mely elaltatja a hallgatót, 
hogy álmában vérét vegye, meggyőződésében megtévesz-
sze. A polgári házasságnak, kivált a kötelezőnek hivei 
csináltak magunknak egy oly „jogrend"-et, melyből a 
ker. vallásnak nekik nem tetsző dogmái ki vannak zárva, j 
például az, hogy a házasság szentség. S már egész rend-
szert csináltak a dologból s egymásután mind azon nyar-
galóznak, hogy a „jogállam" nem köteles szem előtt 
tartani csak azt a „jogrend"-et, a melyet őkemék tettek 
meg fantáziájúkban jogállamnak, hogy a jogállam nem 
köteles respektálni a dogmákat. Felhívom a t. olvasót 
arra, hogy ennek a mondva csinált vezéreszmének domi-
nálását az egész vita folyamában figyelemmel kisérni szí-
veskedjék. Különösen Szilágyi miniszter, az első nap 
utolsó szónokának beszéde exczellál a dogmáktól való 
eltekintés, sőt a dogmákba való ütközés „államrendi" 
jogára nézve. 

Nos, mi bátrak vagyunk az exczellencziás és méltó-

ságos „jogállamárokat" arra figyelmeztetni, hogy az álla-
mi hatalom a keresztény vallásnak, a kath. egyháznak 
dogmáit Magyarországban kettős tituluson köteles respek-
tálni, tiszteletben tartani, még ha kálvinista is esetleg az a 
valaki, a ki az állami hatalom nevében beszél és cselek-
szik. Tartozik respektálni az észjognál fogva, mely min-
denkit kötelez az Isten kinyilatkoztatott igazai respektá-
lására ; tartozik a tételes magyar jogrendszer erejénél 
fogva, mert a kath. vallás minden dogmájával „bevett" 
vallás, tehát minden dogmája tiszteletben részesülni, sérel-
mektől mentes lenni jogosult. 

Ma csak ennyit mondhattunk. De a dolog érdemére 
végre ennyi is elég ! ? ? 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
4- A zsolnai katholikus nagygyűlés programmja 

máj. 14. „Veni Sancte" d. u. 3 órakor a főtemplomban. Ezután 
felvonulás a gyűlés színhelyére, a mely 4 órakor kezdő-
dik. Elnökölni fognak a gyűlésen gr. Zichy Nándor és 
gr. Pongrácz Adolf vágujhelyi prépost. A gyűlés elnöki 
megnyitóval kezdődik. Ezután beszédet mondanak : Zmes-
kál Zoltán földbirtokos a kath. önvédelem jogosultságá-
ról. Molnár János komáromi apát-plebános a kath. önvé-
delem módozatairól. (Tolmácsolni fogja Pálfi Pál v.-
beszterczei pleb.) Schwertner Gyula zsolnai ügyvéd a 
reformok káros voltáról a hazára nézve. — Szteszkál 
József predméri plébános a reformok sérelmes voltáról 
az egyházra nézve ; — Sztranyavszky Ferencz, varnai 
ügyvéd a katholikus autonómiáról, — dr Teszelszky József 
nagy-bittsei plébános a katholikus egyesületi életről. 
Ezután következnek a határozati javaslatok és végre a záró 
beszéd. A mozgalomban részt vevő zsolna-vidéki katho-
likusokat arra kérjük, hogy midőn a gyűlés napján Zsol-
nára jönnek, a hozzájuk menesztett körlevelek utasítá-
saihoz szigorúan alkalmazkodjanak, hogy igy a 100 tagu 
rendfentartó bizottságnak minél kevesebb teendőjelegyen. 
Mindazoknak, a kik a belépő jegyekért jelentkeztek, 
azokat május hó 8-án és 9-én szétküldjük. 

A rendező bizottság. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 

A kath. szellem a tanítókban. 
A szatmár- és ugocsamegyei róm. kath. tanítóegyesületnek 
1894. ápril 11-ki közgyűlésén mondott elnöki megnyitó 

beszéd dr Steinberger Ferencztől. 
„Az iskola az a csatatér, amelyen 

el kell dönteni, hogy vájjon (nemze-
tünk) meg fogja-e őrizni vagy el fogja 
veszteni keresztény jellegét." 

XIII. Leo. 
(Vége.) 

Ámde a paedagogiai közmondássá vált igazság 
szerént: az iskola lelke a tanitó. A tanitó szelleme bé-
lyegét rá nyomja iskolájára. Az iskola a tanitó lelküle-
tének, szellemének a fotográfiája. 

Ha tehát azt akarjuk, hogy az egyház szelleme, 
melyet az Ur Jézus lehelt az egyházba, az iskolák utján 
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átsugározzák a nagy társadalomba, a tanítónak kell át-
hatva lennie e szellemtől. A kath. tanító a kath. szellem- j 
nek egyik oszlopos képviselője. Nemzedékek szivjálc ma-
magukba azt a széllemet, mely a tanító lelkéből kisu-
gárzik. 

Az egyháznak életérdeke kívánja, hogy a katholikus 
szellemet a tanitók lelkébe átöntse. 

A katholikus tanítónak becsületbeli kötelessége, hogy 
e kath. szellemet önmagában ápolja, mert azt a zászlót, 
mely alá esküdött, csak a becsület árán tagadhatja meg. 

Az egyház hiába fogja erőfeszítéssel megőrizni az 
iskolák kath. jellegét, ha a tanitó lelkében nem él az egy-
ház szelleme. A kereszt, a feszület, melyet beviszünk az 
iskolába, meg fogja ugyan oltalmazni az iskolának kath. 
nevét, jellegét, de nem fog abban kath. tevékenységet létesí-
teni, ha a tanitó lelke nem szolgál csatorna gyanánt, melyen 
át a kereszten meghalt Jézus szelleme a nagy társada-
lomba átvezettessék. A kereszt az iskolában csak jelké-
pezi az ott uralkodni hivatott szellemet, de nem teremti. 

„Vigyétek be a feszületet az iskolába", tehát részint 
szószerinti, de még inkább képes beszéd, mely világo-
sabban igy hangzik : Adjatok az iskolának kath. szellemű 
tanítót ; olyant, aki nemcsak meg van keresztelve ; aki 
valamikor katekizmust is tanult, hanem : tanítót, kinek 
szivében élő hit honol, a Jézus vallásáért lelkesedés 
lángol ; a kinek az elvei ugyanazok, melyek az egyházié ; 
aki az egyházzal együtt érezzen; ami az egyháznak fáj, 
az neki is fájjon ; ami az egyházat lelkesíti, az benne is 
lobogtassa a lelkesedés tüzét. Ebben áll a kath. szellem. 

S ha ez a szellem él a tanitó szivében, akkor, ha 
az erőszakoskodó hatalom el is távolitná az iskolából a 
keresztet, kath. szellem fog azért onnan kiáramlani, hogy 
kath. hitéletet teremtsen, miként a katakombák penészes 
falai közül, az elnyomott szabadság földalatti üregeiből 
az evangéliumnak, az ifjú egyháznak friss szellője áram-
lott ki a pogányság romlott erkölcsi légkörébe. 

A mely tanitó csak olyan úgynevezett „jó katholikus", 
kinek a hit hajótöréséből csak a puszta kath. név maradt 
meg, mint utolsó foszlánya azon szent emlékeknek, melye-
ket édes anyja örökségkép hagyott rá, mint az az egye-
düli kötelék, mely őt még gyermekkori boldog emlékei-
hez, családi tradiczióihoz köti, az ilyen tanítónak iskolá-
ját hiába ékesíti a feszület. 

* 

De hogyan ápolják magukban a tanitók a kath. 
szellemet ? 

A fontos feladat már a tanítóképzőkben veszi kez-
detét. Sőt az igazi, a sziv fenekéig leható vallásosság 
lerakása visszamegy egészen a gyermekkorig a családi 
szentélyben és a népiskolában. A kath. tanítóképzők e 
feladatnak teljes tudatában törekesznek a kath. szellemet 
az if jakba beoltani. 

De ha az ifjak már a tanítóképzőbe lépéskor nem 
hoztak magukkal eléggé fejlesztett vallásos érzületet; ha 
később, midőn lerázzák magukról az iskola porát, gon-
dos kezek nem veszik át a fiatal csemete további ápo-
lását ; s ha az élet a maga ezer veszélyeivel elsodorja a 

helyes ösvényről a még meg nem állapodott karaktereket 
és kíméletlenül kioltja az ifjú szivekből a kath. szelle-
met, lehet-e igazságosan a tanítóképzőket Ítélni el azért, 
ha a szárnyáig alól kibocsátott ifjak közül egyik-másik 
gyászos példájával megczáfolja azt, hogy kath. tanító-
képzőben nyerte neveltetését ? Aki ismeri az életet, ismeri 
az emberi gyarlóságot és a konkrét eseteket, az tudni 
fogja, hogy kinek a számlájára kell felírni az egyes föl-
merült botlásokat. 

De folytassuk a kérdést : hogyan ápolják magukban 
a már a közélet mezején munkálkodó tanitók a kath. 
szellemet ? 

Azt mondottuk, hogy a kath. szellem abban nyilvá-
nul, ha az egyház elvei a tanítónak is elvei ; az egyházzal 
együtt érez a tanitó. Ugy gondolkozik, ugy érez és cse-
lekszik tehát, mint aki igazi közösségben él az egyház-
zal és Krisztussal. 

Tehát mindenekelőtt jól kell ismerni az egyház 
elveit, tanítását, életirányát és azokat meg is szeretni, 
azok szerint élni. 

Hallgatnia kell a tanítónak az egyház szavát azon 
szent helyről, melyről Jézus Krisztusnak hamisítatlan és 
XIX század által kipróbált eszméit, elveit hirdetik. — 
Olvassa a kath. szellemű sajtót és irodalmat. Ma a rend-
kivülileg kedvező közlekedési viszonyoknál és a sajtó 
erejének roppant megnövekedésénél fogva az itthon vagy 
idegenben fölmerült és felkapott eszmék, elméletek, he-
lyesek vagy nem helyesek, kipróbáltak vagy nem kipró-
báltak, hangzatosan és tetszetősen felöltöztetve, világ-
körutra indulnak, eljutnak az utolsó faluba és meghódítják 
a magasabb filozófiai iskolázottsággal fel nem fegyverzett 
szellemeket. Politikai, társadalmi és paedagogiai lapok és 
folyóiratok mindenütt, Magyarországon is, jelennek meg, 
melyek a modern naturalisztikus, materialisztikus áramla-
tokkal úszva, harczban állanak az egyházzal, annak elveit, 
irányát, szellemét népszerüségökből kivetkőztetni töreked-
vén. Amely tanitó már most csak kath. ellenes termékek-
kel táplálja lelkét, és nincs, ami ellensúlyozza azoknak 
egyházellenes hatását, arra a tanítóra mihamarább idegen 
lesz az egyház szelleme. 

A kath. szellem ébrentartására a tanítókban nem 
csekély befolyással van : a plébános és tanitó közt fenn-
álló békés viszony. — Akikkel gyakran érintkezünk és 
eszmét cserélünk, azok — különösen, ha erősebb szelle-
mek — befolyásolják gondolatunk járását, irányítják ér-
zületünket és ellenőrei életünknek. Innét a régi mondás, 
hogy „a szent társaságában megszentülsz, a gonoszszal 
elvetemedel." Nagyon ritka, erős jellemek azok, akifenek 
belvilágát a körülötte mozgó külvilág érintetlenül hagyja. 
Már most: a papság van hivatva, hogy „a föld sava és 
a világ világossága" legyen. A papság hivatott magyará-
zója a Jézus elveinek, hű képviselője és erős kifejezője 
az egyház szellemének. Mi természetesebb ez után, mint 
hogy a tanítónak plébánosával való sürü érintkezése foly-
tonos olaj a lelkében élő kath. szellem, az egyházért való 

I lelkesedés tüzének élesztésére. Mig ha súrlódások merül-
nek föl az egymásra utalt két munkatárs között, a tanitó 
megsebzett szive fájdalmában keserűségét átviszi plebá-
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nosában az emberről a papra is, mint. az egyház szolgá-
jára ; ellenszenves, ha nem meggyülölt lesz előtte az egy-
házi férfiú és az az irány, melyet e férfiú képvisel ; a pap 
háta mögött egyházellenes elemekkel konspirál, mig végre 
plébánosával szemben ellenkező táborban találja magát, 
más nézetekkel, elhűlt szivvel, ellenséges törekvésekkel. 
S lesz a tanítóból egy megfordított Saul; aki előbb az 
egyházhoz ragaszkodott, most ő is kész : törmeléket fej-
teni le az egyház sziklájáról, — ha csak nem erős lélek 
vagy más oldalról nincs mérsékelve felgyuladt szenve-
delme. 

A kath. szellem ápolása czéljából: éljen a tanitó 
az egyház kegyelemszereivel, mert ez az a forrás, melyből 
felüdül, megelevenedik az élet tusájában elk.nkadt szel-
lemi munkaerő. Aki az egyház alapitójával, az Ur Jézus-
sal szoros összeköttetésbe lép, annak mindig meg lesz az 
eleven érzéke ahhoz, hogy mi egyezik vagy ellenkezik az 
egyház szellemével ; meg lesz benne a hű ragaszkodás az 
egyházhoz, mint a gyermeknek — őt szive vérével táp-
láló anyjához. 

Szintén a kath. szellem ápolásának eszköze : a kath. 
egyesületek gyűlésein való megjelenés. Lehetetlen erőt és 
lelkesedést nem meriteni a hitelveink melletti kitartáshoz 
annyi sziv együttérzéséből, amennyi egy-egy közgyűlésen 
p. a tisztán értelmi látókört tágitó eszmecserék és felol-
vasásokon kivül hitvédelmi tárgyak vagy vallási vonat-
kozású kérdések lelkes megbeszélésénél megdobban. El-
szigetelve hamar kihűl a sziv; más szivek melegétől 
megkapva, fölgyullad benne a lelkesedés lobogó lángja* 

M. t. közgyűlés ! Azt hiszem, velem együtt fontos 
dolognak méltóztatnak tartani a tanitóban a kath. szelle-
met. A profán tudomány egymagában nem tényezője az 
áldásos műveltségnek. A képzettség, tanulság magában 
nem nemesit. Az anarchisták között is vaunak tanult em-
berek. És mégis rémei az emberiségnek. Az éltető elem a 
műveltségben a vallásos szellem. 

Ezt az igazságot nem a szürke elmélet mondja csu-
pán, melylyel ellentétes elméletet lehet a szofisztikának 
szembe állítani, hanem a mindennapi élet napfényétől 
megvilágított gyakorlat is bizonyítja, mely czáfolatot nem 
tür, ellenbizonyitékot nem enged meg. 

Európa sz me láttára játszódott le az egykor leg-
keresztényibb államnak, Francziaországnak, legutóbbi száz 
éves élete, mely tárgyunk mellett a legcsattanóbb bizo-
nyítékot szolgáltatja. Ez az Európában vezérszerepre 
emelkedett állam dicsőséges, keresztény múltja után, a 
saját istenitett eszére, kifejlett kulturája és megizmosodott 
állami hatalma erejére támaszkodva, gőgösen utasította el 
magától az égnek ótalmát, a vallás isteni erejét, az egy-
ház áldásos barátságát. És ma, száz évi kínos vergődés 
után, ma, amidőn a raczionalisztikus filozófia, a natura-
lisztikus paedagogia, a vallás befolyásától függetlenített 
kultura megzavarta az elméket, fölszabadította fékeikről 

a szenvedélyeket és megrázkódtatta a társadalmat, — ez 
az egykor fönhéjázó állam ma esengve nyul a vallás 
mentő karja után, mellét verve keresi ismét az egyház 
fegyverbarátságát. Folyó évi márczius 3-án a franczia 
képviselőház ülésében mondotta Spuller, kultuszminiszter, 
a társadalmat felforgató jelenetek hatása alatt kiábrán-
dult lélek erős meggyőződésével a következő nevezetes 
szavakat: „Szükséges, hogy az egyházat ne üldözzük ki, 
ne zárjuk ki, ne dobjtik ki az ország társadalmi életéből. " 
E Pál-fordulást jelező szavak után felhangzott tapsvihar 
és tetszésnyilvánítás azt mutatta, hogy a franczia kultusz-
miniszter a társadalom jobbjainak szivéből vette a szót, 
amidőn az egyház előtt a franczia kormány nevében tisz-
telettel letette a fegyvert. Soha az egyház fényesebb 
elégtételt nem kapott méltatlanul szenvedett üldözteté-
seért, mint most a dicsőséges és sok keserű tapasztalat-
ban gazdag franczia nemzettől. 

Vajha a más kárán tanulna a magyar és megértené, 
hogy az egyház a századok forgandóságai közepette min-
denkor a megfontolt, józan haladás, a közboldogság ténye-
zője volt. Értsük meg és zárjuk ezt szivünkbe legalább 
mi, kath. tanítók. 

Nem akarván szives türelmöket továbbra is fárasz-
tani, a közgyűlést ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 

VEGYESEK. 
— A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem 

újjáalakításának CXIV-ik évfordulója alkalmából 1894. évi 
május hó 12-én d. e. 11 órakor a Lipót-utczai városház dísz-
termében ünnepélyes közgyűlést tart, melyet az egyetemi 
templomban 10 órakor ünnepélyes istenitisztelet előz meg. 
Tárgyak : I. Ünnepi beszéd, mondja dr Schnierer Aladár, 
rektor. II. A pályamunkák rövid bírálatának s a pálya-
nyertesek neveinek kihirdetése. Dr Láng Lajos, jog- és 
államtudománykari dékán által. III. A pályadijaknak ki-
osztása dr Schnierer Aladár, rektor által. 

— A budapesti Oltár-egyesület ezidei kiállítása f. hó 
12-én nyilik meg szokott helyén, a piaristák épüle-
tében. 

— A kegyelet és hála ünnepe. Még egyre visszhang-
zik és sokáig fog élénken visszhangzani a páratlan „István 
bácsi" halála által okozott veszteség fölött a hálás meg-
emlékezés bennünket itt maradottakat megbékítő a bol-
dogult elköltözöttet megdicsőítő szózata. Ismét egy gyász-
ünnepélyről van szerencsénk jelentést tenni. A következő 
meghívást kaptuk: „A budapesti első bölcsőde-egyesület" 
1893. nov. 21-én elhunyt nagynevű alapitójának dr Majer 
István stagni vál. püspök s az esztergomi főkáptalan 
nagyprépostjának emlékére 1894. május 10-én, délelőtt 11 
órakor a Józsefváros nagytemplom-utczai bölcsőházában 
gyászünnepélyt rendez, melyre a meghívókat gróf Káro-
lyi Sándorné, az egyesület elnöke küldötte szét. 

!) L. „Religio-Vallás" 1894. I. f. 22. sz. 

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

Budapest, 1894 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő /elde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Hála legyen az Istennek ! — Főm. és ft. Schlauch Lőrincz bibornok, nagyváradi püspök ur 
beszéde a főrendiházban. — Dessewffy Aurél gróf beszéde a főrendiházban. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Hála legyen az Istennek ! 
A főrendiház, f. hó 10-én, a kötelező pol-

gári házasságról szóló törvényjavasla tot 139 sza-
vazattal 118 ellen, tehát 21 szavazattöbbséggel 
elvetette. 

Hogy oly nagy erőfeszitésbe került a győ-
zelem s mégis oly aggodalommal kellet t néha 
reá várni, mutat ja , hogy a keresztény vallás, a 
katholika egyház ellenségei már • félelmetes ha-
talomra emelkedtek hazánkban. 

Valóságosan az imádság men te t t meg ben-
nünket ezúttal a megtiportatástól ; az az imád-
ság, mely a korona figyelmét ébren tudta t a r -
tani s az ingadozó szellemekben az ősi hi t el-
hagyásának félelmét tudta éleszteni. 

Minden dicséret az arra méltó embereknek ; 
de a hála, a hála Is tent illeti meg, hogy meg-
mentet te a benne bizókat, féktelenül garázdál-
kodó ellenségeinkkel szemben, a megszégyenü-
léstől. 

Hála legyen az Istennek ! 

Főm. és ft. Schlauch Lőrincz bibornok s 
nagyváradi püspök u r beszéde 

a főrendiház május 9 iki ülésében. 

Nagyméltóságú Elnök U r ! 
Méltóságos Főrendek! 

A tárgyalás a la t t levő törvényjavaslat két 
szempontból birálható meg, amint t. i. arra vagy 
a tudomány elveit, vagy pedig az egyházpoliti-
kai tekinteteket alkalmazzuk. 

Az első a szakkri t ikának feladata, mely hi-
vatva le t t volna, vagy hivatva lesz ezután a fö-
löt t Í téletet mondani : vájjon ezen, nagyobbrészt 
a németországi, még csak tervben létező, gya-
korlati alkalmazást tehá t még nem nyert, de 
már most tekintélyes szaktudósok által kifogá-
solt munkálatból á tve t t javaslat — amit külön-
ben nem kivánok szemrehányásként felemliteni, 
— megfelel-e a kodifikáczió követelményeinek? 
s vájjon az minden részleteiben a tudomány 
magaslatán áll-e? Természetes, hogy ilyen tekin-
tetben, a tudományos érték szempontjából, e 
törvényjavaslat nem igen alkalmas parlamenti 
tárgyalásra. A mélyreható, a jogkr i t ika minden 
eszközeivel rendelkező és különösen a házasság-
jog szövevényes alkatrészeiben teljes jár tasságot 
feltételező ku ta tás más forum elé való. 

I t t a másik szempont jő leginkább tekin-
tetbe, t. i. meg kell birálni a javaslatnak i rányát 
s a közéletben leginkább érezhető részleteinek 
az államéletre való kihatását . Es e tekintetben 
alig van érv, alig van elv, mely a törvényjavas-
la t mellet t vagy ellene fel nem hozatot t volna. 
A hónapokon keresztül indoktr inál t közönség, 
ugy látszik, hajlandó hitelt adni azoknak, kik 
előtte a polgári házasság abszolút szükségességét 
hangoztat ják és (per reflexum) viszont az intéző 
körök elhitetik magukkal, hogy csakugyan a 
nemzet áll mögöttük, mely összhangzatosan kö-
veteli annak behozatalát. 

És mégis én — s velem ugy hiszem sokan 
— nem voltam képes magamnak meggyőződést 
szerezni arról, hogy a viszonyok kategorikus im-
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perat ivusa előt t ál lana a nemzet. Sem a mult-
ban, sem a je lenben nincsen ilyen kényszerítő 
indok. A pártérdek nem mindig nemzeti érdek. 
A meet ingek nem mindig képviselik az egész 
nemzetet . S ha emellet t még figyelembe veszem 
a számtalan el lennyi la tkozatokat , a mélt . főren-
diházhoz benyúj to t t , százezrekre menő aláirások-
kal fölszerelt kérvényeket ; akkor meg éppen 
azon meggyőződésre jutok, hogy az eszme felve-
tésének első perczétől kezdve nem hogy nyer t 
volna, hanem t é r t vesztet t . Sőt tovább megyek 
és a mondó vagyok, hogy ha egyszer a kedélyek 
lecsendesednek, ha majd a mindennap i élet is-
mé t leköt i a szenvedélyeket, melyek most a 
t i sz ta t e k i n t e t e t e lhomályosi tot ták : akkor, azt 
hiszem, ismét fellobban a vallásos házasságnak 
ideális képe, akkor az érzelemvilág i smét a ben-
sőség egész melegével fogja á tkaroln i a tá rsas 
életnek azon legmagasztosabb nyilvánulását , mely 
az Istentől megszentelt és megáldot t családban 
ta lá lható fel és amelyet semmi törvény, semmi 
emberi intézmény, semmi polgári szer tar tás sem 
képes pótolni. 

Egy az emberi rendelkezés alól elvont szen- ; 
tély ez, mely a tá rsada lmi fejlődésben alakilag 
a művelődési foknak, lényegileg a megközelit-
hetet len t i tokszerüség je l legét hordozza magán , 
egészben pedig mindenkor és minden tek in te t -
ben a tá rsadalmi szellem és nemzeti művelődés 
a lap já t képezi. 

E l te t ama hit, hogy a hónapokon át foly-
t a t o t t indoktr inálás nem volt képes ezen ma-
gasztos ideált a magyar nemzet szivéből kisza-
k í t an i ; de éppen azért csak aggodalommal néz-
he tem ezen intézménynek a ma uralkodó ér te lmi 
és érzelmi zavarok közepette polgári törvény 
ál ta l k ivánt szabályozását. Aggodalommal nézem 
a törekvést , mely elméleti tek in te tekből indul 
ki, midőn a rideg jog szabályait alkalmazza a 
kiválóan e thikai szövetségre és annak más szank-
cziót nem adhat , min t a szerződésszerű polgári 
törvényességet. A házasság a lelkiismeret fóru-
mában t a lá l j a legerősebb t á m p o n t j á t , védőjét, 
de b i rá já t is ; i t t a lelkiismeret szent jogai szab-
nak h a t á r t az állam beavatkozásának. Aggoda-
lommal veszem, mer t a családi életet elszakitja 
természetes gyökereitől és azon elvekre szorít ja, 
melyek a gyakori kormányalakulásokban, a po-
l i t ikai hullámzásokban, a kor szelleme szerint | 
naponkint ujabb változásoknak vannak kitéve. 

A nemzetek ideális javainak elseje a vallásos házas-
ság ; s minél tisztább volt az ideál, annál magasabban 
állottak a népek erkölcsi működésükben. így tanitja ezt 
a történelem. 

Nem volt nemzet, mely fejlődése tetőpontján, erköl-
csi életének fénykorában a házasságot oly szentélynek ne 
tekintette volna, melynek erkölcsi oldalához nyúlni az 
államhatalomnak tiltva volt; ellenben ezen intézmény 
hanyatlása és az államhatalom részéről való beavatkozás 
azon retrográd irányt ne jelezte volna, mely felé a ha-
nyatló állam már indult. 

Athene, mely szigorú erkölcsisége és családi életé-
nek tisztasága korában hősöket, tudósokat, művészeket 
nevelt, fénykorát Perikies alatt érte el. S mintha a szenve-
dély romboló hatását éppen a fénypolczon s itt is a csa-
lád szentélyében kivánta volna mutatni, Perikies mellé 
Aspasiát vitte, hogy megrontsa ott a család tisztaságát s 
példát adjon a szent kötelék meglazitására a népnek. A 
nép azután házasságot szerződésileg az „Archon" előtt 
kötötte, rohamosan haladván a lejtőn, házasságot házas-
ság után bontott, a szerződéses házasság leghatalmasabb 
tényezője lett az erkölcsök féktelenségének, az elpuhu-
lásnak és igy Görögország hanyatlásának. 

A házasság szocziális és nem állami, sem politikai 
intézmény *s azért a családból kisugárzó korrupczió előbb 
a társadalmat rontja meg és általa az állami és politikai 
viszonyokat ; ellenben a politikai korrupczió, az állami 
életnek izgatag természete nem képes szilárdságot adni 
egy institucziónak, mely természeténél fogva az államon 
kivül esik. A görög társadalmi életben az érzéketlen Stoa 
mellett már ott »lépdelt az epikureismus, mely tultevén 
magát a családi élet bilincsein, a szabad élvezet felé haj-
lott. A családi életben a vallás-erkölcsi élet megingat-
tatván, az állam romlása nem soká váratott magára. 

Róma is akkor lett rommá, midőn a családi élet 
valláserkölcsi jellegéből már ki volt vetkőztetve és állami 
intézkedés tárgyává lőn. 

Róma alapitói a patríciusok voltak, ők tették azt 
egyúttal nagvgyá, ők nevelték megbámult alakjait, csalá-
daik is abban különböztek a plebejusoktól, hogy „confar-
reatio" azaz vallási szertartás közepett jöttek létre. A 
plebejusok házassága „coemtio" utján keletkezvén, pol-
gári házasság volt, nélkülözte a patríciusok fenkölt 
jellemét és szellemét, de nélkülözte egyszersmind annak 
tartósságát, tekintélyét és termékenyítő erejét, mely nagy 
jellemeknek kútforrása. 

A patríciusok és plebejusok közti házasság nem 
szívesen látott dolog volt. Megtörte ezt azonban egy nő. 
Virginia, a büszke Aulus leánya, egy plebejushoz ment 
nőül s a midőn a patríciusok vallási szertartásai szerint 
kivánta házasságát megkötni, kiűzetett a „pudori patricio" 
szentelt templomból. Kiűzetvén, összegyűjtötte a népet és 
ennek segítségével felállított egy, a népnek, „pudori ple-
bejo" szentelt oltárt ,a végből — mondja Titus Livius 
— hogy valamint a köztársaságban a férfiak vetekednek 
a vitézségért, ugy a nők is vetekedjenek a tisztaságért. 
Hadd mondják tehát ezután, hogy ezen oltár legyen a 
legtiszteltebb, legyen a legtisztább." 

Ugy volt. — De az igy kötött házasság elvesztette 
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lassankint zománczát, — a vallást ; belevitetett a dissol-
vens elem. A házassági intézmény jellege megváltozott. A 
plebejusok házassága egyenjogú lett a patríciusok há-
zasságával ; és a házasságjognak ezen átalakulása csak 
üdvös lett volna, —mert az erény nem kiváltság, — ha a 
patríciusok házasságának vallási jellegét átszármaztatták 
volna az uj házasságjogra is. 

De éppen az ellenkező történt. A dekompoziczió 
szelleme vitetett a házasságba, nem a konfarreáczió lett 
az általános törvény, hanem a koemczió ; nem a vallásos, 
hanem a polgári házasság lett a törvényszerű, a legális 
házasság; a házassági intézmény, a helyett, hogy emel-
tetett — volna, sülyedt. A szokás maga rontotta le azt, ami 
mindenha alapelve volt a házasságnak, a „juris divini et 
humani communicatio"-t, a jus humánum ellentétbe állít-
tatott a jus divinummal. 

Es mi lett további következménye ? 
Az előtt az anya, akinek sem jogait, sem kötelessé-

geit nem szabályozták a római törvények, az erkölcsös 
Rómában oly tiszteletnek örvendett, melyet ma is minden 
anya méltán irigyelhet. A római matrónának méltósága 
kikényszeritette a tömegből ama tiszteletet, melyre az 
erény jogosult. Ha a tisztes római matróna biborpalást-
jában megjelent, a tömeg tiszteletteljesen kitért előle: a 
lictorok nem merték kezöket a római anyára tenni ; a 
magistrates, ki elől mindenki kitért, önmaga tért ki 
előle . . . Nagy büntetés alatt volt tiltva trágár szavak 
kiejtése előtte. Ha a férj neje oldala mellett megjelent, 
nem volt kényszerítve kocsiját elhagyni, hogy a szembe 
jövő konzult üdvözölje. Az erények, melyek másutt magán-
erényeknek tekintettek, az erkölcsök tisztasága, a gyer-
mekek gondozása Rómában közerényeknek tekintettek. A 
római nő tudta, hogy az ő tisztelete visszaesik a hazára, 
kevesebb szabadsággal, több tisztelettel birt. . . . A nőnek 
befolyása, azon nemes és méltán megérdemelt befolyás, 
amely növekszik a tiszta erkölcsökkel, hanyatlik a korrup-
czióval, a római társadalmi életben nagy tényező volt. 

És azután? A szerződési jog (coëmtio) bevitetvén a 
családba és innen származtatván minden, ami a köteles-
ségeket érintette : a családi élet oly hideg lett, mint maga 
a jog, mely az erkölcsöktől elkülönítve csak jogi szemé-
lyeket látott és nem az erények ideálizmusában nevekedő 
embert. A családi élet ingatag alapra lett fektetve, a há-
zassági bontások szaporodtak s a frivol nők életéveiket 
nem a konzulok, hanem volt férjeik száma szerint olvas-
ták. Juvenal szatiráival ostorozta azon római nőket, akik 
elég ügyesek voltak 8 év alatt ötször férjet cserélni. 

Ilyen végzetteljes hatása volt Rómában a házasság-
jog szekularizácziójának. 

Csak Görögországot és Rómát bátorkodtam példa-
ként felhozni és nem terjeszkedtem ki a házassági kérdés 
ujabb jogtörténelmére, mert az óriási római birodalom 
összeomlásának indokai örökké intő jelül fognak szolgálni 
mindazon államférfiaknak, a kik az államélet alakulásá-
ban, fejlődésében az erkölcsi mozzanatokra oly kevés súlyt 
fektetnek. 

A jogelvek logikája mindig ugyanaz, a századok 
annak természetét és hatását nem változtatják meg. Ami 
ezerév előtt bontó hatással volt, az ma sem vesztette el 

korroziv hatását, mert századok múlnak, az életviszonyok 
változnak, birodalmak keletkeznek és eltűnnek, de az em-
ber ember marad. 

A jogelvek, melyek a családalapítást befolyásolták, 
éppen a családnak s általa a társadalomnak bomlását 
eredményezték. 

A jogelvek soha sem birnak azon összeforrasztó 
természettel, mint az erkölcsi törvények ; a jog a külső-
ségek regulátora ; az erkölcsi érzelem a lélek mélyében 
fekszik nemcsak, hanem annak éltető ereje. Az ethikai 
mozzanat, mely a házas életben a domináló, ha elveszett* 
vagy meggyengült, a jogszabályok által nem pótolható. 

Es azért én, midőn a házasságról vagy a családról 
van szó, mindig azon magasztos idealizmust keresem, mely 
azt emelhesse és tiszteletre méltóvá tehesse. Es soha sem 
tudok megbarátkozni oly törekvéssel, mely azt a köznapi 
ügyleteknek színvonalára sülyeszti, az emberek szemé-
ben lealacsonyítja és annak több értéket nem tulajdonit, 
mint a közönséges szerződésnek. Az állam tekintélye itt 
hatástalan, mert senkisem adhatja azt, amivel maga sem 
bir; a házasság pedig ethikai természeténél fogva kivül 
áll minden államhatalmi intézkedésen. 

A modern állam a családot már nem tekinti pél-
dányképül. Az önjogosultságnak theoriája a társadalmat 
parányokra osztotta és igy a családi köteléknek szilárd-
sága is megrendült. Ama nevezetes éj, melyben az u. n. 
természeti vagy emberi jogok a franczia konventben 
proklamáltattak, az európai viszonyokra végzetes hatás-
sal volt. A társadalom alapjai megrenditvék ; uj elvek 
nevében az államéletre nézve ujabb alapot kerestek a 
népnek, keresnek ma is. Ha vájjon fognak-e valaha az 
államok az uj alapon megszilárdulni ? ez a jövő kérdése. 
— Annyi azonban kétségtelen, hogy a szenvedély azokat 
a felforgatásra zsákmányolja ki ; s bevezetvén a családba 
a merev individualizmust, oly rendszabályok után eseng, 
melyek inkább az angagi vágynak, a hivalkodó remé-
nyeknek, a laza fegyelemnek, mint a házassági kötelék 
szentségének megőrzésére irányozvák. 

Midőn Francziaországban a polgári házasság tör-
vénye meghozatott, a társadalom beteg volt. Ezt senki 
sem fogja tagadni. Orvendett-e azóta Francziaország 
egészségesebb állapotoknak ? volt-e a polgári házasság 
által alapított családi befolyásnak annyi ereje, nem hogy 
a vallási, hanem az u. n. társadalmi erényeket is ápol-
hatta volna ? vagy volt-e ezen társadalmi erényeknek 
annyi hatalma, hogy e nemes nemzetet ama lejtőtől távol 
tarthatta volna, mely felé fokozatosan sodortatik ? feleljenek 
erre a lefolyt évek, feleljenek a tények. A politikai hanyat-
lást, a nemzeti katasztrófákat mindenkor megelőzi a tár-
sadalom erkölcsi betegsége. Vallás nélkül a társadalmi 
erényeknek nincsen szankcziója, legkevésbbé adhatja pedig 
ezt a polgári törvény ; a tiszta erényeknek pedig leghű-
ségesebb őre a család. 

Mennyi része van a társadalom megmételyezésében 
a házassági intézmény tökéletes saecularizácziójának ? azt 
a kulturtörténelem lesz hivatva felderíteni. De aki a 
társadalmat nem puszta esetlegességek behatása alatt 
állóüak gondolja, hanem élő organizmusnak tekinti, 
melyben magasabb eszmék, mélyen járó elvek intézik a 
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fokozatos fejlődést; aki nem a pillanatnyi exigencziák 
előtt hajol meg, hanem az isteni Gondviselésnek is helyet 
enged a nemzetek életében; aki saját nemzetének jövőjét 
tartós, szilárd alapokra kivánja fektetni : az nem zárkóz-
hatik el azon aggodalmak elől, melyeket egy túlnyomóan 
ethikai intézménynek pusztán anyagjogi alapra fektetése 
benne felébreszt. 

Az egyház által mindig magasra tartott ezen szem-
pontok ellenében ma felállíttatik a jogállam, a modern 
állam eszméje, mely szerint a házasságjog tisztán állami 
jog, az egyházi házasságjog pedig az államra nézve nem 
létezőnek tekintetik, vagyis egyáltalán az állami jogrend 
választassák el az egyház vallási rendjétől. 

Nem lehet szándékom itt a jogállam elméletét vagy 
azon elveket fejtegetni, melyekre az iskola ezt fekteti, 
melyekben sok van, ami homályos és önkényes s a me-
lyek tartalmát és határait a legelőkelőbb jogtudósok sem 
képesek tüzetesen megjelölni ; azt sem kivánom kutatni, 
vájjon azon. 150 óv óta — amikor ezen elmélet Kant 
által fel lett találva és csak későbben Mohi által a „jog-
állam" nevével megtisztelve — a mai napig mennyiben 
ment az át a nemzetek életébe ? Mert aki e theoriának 
fejlődését figyelemmel kisérte, meggyőződhetett arról, 
hogy az az államtheoriának és államprakszisnak bizony-
talan tapogatódzása, experimentálás, mely a reformok 
merész kisérletei és a siker meddősége közt vergődött és 
anélkül, hogy annyi idő alatt szilárd alkotásokkal dicse-
kedhetnék, ma már a szocziális állam rémképeivel találja 
magát szemben, — mondom, ezt nem kivánom fejtegetni. 

Azonban megjegyezni kivánom, hogy ha a jogállam 
theoriája állana is, abból az állam jogát, hogy a házas 
ság felett kizárólag intézkedhessék, nem lehet levezetni. 
Mert ha általában a házasságjog az államfenség fogalmá-
ban benfoglaltatnék, ugy hogy attól elválaszthatatlan, ha 
az az államnak attributuma, kizárólagos dominiuma volna: 
akkor annak kellett volna lennie mindenkor és mindenütt. 

Pedig ez nincsen ugy ! 
A házasság inté ménye valamint megelőzte az állam-

alakulásokat, ugy a jog- és államelméletek evolucziói kö-
zepette mindig „institutum sui generis" maradt. „Iuris 
divini et humani communicatio" — ez a római jog elve, 
mint arany fonál húzódott át a századok küzdelmein s a 
keresztény népeknél ki volt zárva a felfogás, mintha a 
házasság az állami hatalomtól, mint kutforrásból szár-
maztatta volna eredetét vagy jogosultságát. Szoros össze-
köttetésben állott az államélettel, az állam abból meritette 
erejét, szilárdságát, dicsőségét, de nem absorbeálta azt. 
Szentesitését nem az államtól nyerte, hanem megfordítva 
a házasság fensége átszellemitette az államéletet azon 
etbikai mozzanatok által, melyek benne rejlenek. (Helyes-
lés jobbfelöl.) Nem az állam alapította a házasságot, ha-
nem a házasság adta az államnak a családot. (Igaz! jobb-
felöl.) A házasság tehát az ok, az állam az okozat, a 
jogállam fogalma e logikát nem döntheti meg. 

A franczia forradalom lerontotta ezen okozati vi-
szonyt, az államot állította oda a házasság egyedüli urául. 
De ez akkor sem a jognak, hanem a hatalomnak ténye 
volt, azon hatalomé, mely következetes terjeszkedésével 
összetévesztette az államfenséget az állami mindenható-

sággal s utat nyitott a modern államnak, mely ma már 
polgárainak sem szellemi, sem anyagi jogai, sem azoknak 
szabadsága által nem érzi magát korlátozva, mely meg-
tagadja a fejedelmektől az isteni küldetést, de az állam 
részére követel isteni jogokat, (TJgy van ! jobb felöl.) mely 
korlátlan és felelősség nélküli hatalmat igényel magának 
és a polgári élet minden funkczióit magához akarja 
vonni. 

Herbert Spencer e hatalmat a mai politika super-
sticiójának nevezi. Az állam minden. A közélet az egyesült 
erők összmüködésében nyilvánul, de a működő erőket az 
államhatalom a maga módja szerint akarja központosí-
tani ; „minden, a mi történik — mondja Bukle — a fő-
hadiszálláson történik." Az államhatalom minden érdeket 
akar képviselni a házasságban, a családban, az iskolában, 
a gyermeknevelésben s mindezekben a tanítói, kormány-
zói és törvényhozói jogot vindikál magának. 

Igaz, hogy nincsen nemzet, mely jog nélkül megél-
hetne ; de az is igaz, hogy nincsen nemzet, mely pusztán 
a jogból élhetne. Az életnek vannak ethikai igényei is és 
ezek talán tulnyomóak s bármily tág jogkört vindikáljunk 
is az államfelségnek, az embernek vannak magasabb er-
kölcsi javai, melyekhez az államnak érdes kezekkel nyúlnia 
nem szabad. 

Ezen erkölcsi javaknak legeminensebb hordnoka a 
család ; a családot alapitó házasság tehát nem pusztán 
jogi intézmény. Ezt maga a törvényjavaslat is konczedálni 
látszik, mert nem tiltja, hogy a polgárilag létrejött házas-
ság egyházilag megáldathassék. 

Eltekintve azonban attól, hogy az államnak ezen 
eljárása csak negativ természetű, mert a házasság vallás-
erkölcsi oldalát nem részesiti kellő támogatásban, ami 
szerintem tisztán politikai szempontból is hiba, — ettől, 
mondom, eltekintve — nézetem szerint az államakcziónak 
káros volta abban is rejlik, hogy mobilizálja a súlypon-
tot s ledönti a házasság intézményét azon talapzatról, 
melyre azt a kereszténység helyezte. Eddig a súlypont a 
vallásban volt, az egész intézményt egy fensőbb szellem 
környezte ; most az állam nem hogy megosztja az egy-
házzal gondoskodását, hanem megfosztja az egyház előtt 
kötött házasságot érvényességétől s igy a súlypontot az 
általa kizárólag állami intézménynek kijelentett szerző-
désre viszi át, tehát annak valláserkölcsi részét lealázza, 
annak még akczesszorius fontosságot sem tulajdonit. 

Az állam ezen eljárása két sajátságos mozzanatot 
tüntet fel: 

1-ször midőn a modern állam theoriája szerint a pol-
gároknak még szellemi és erkölcsi életének szabályozását 
is hatalmi körébe tartozónak gondolja, éppen a legfon-
tosabb erkölcsi intézménynyel mostohán bánik és iránta 
közönyösséget szinlel ; s 

2-szor beismeri saját tehetetlenségét, hogy a há-
zasság egész valóját átölelhetné, tehetetlenségét, hogy 
annak minden részében ugy intézkedhessék, hogy lelkiis-
merete meg legyen nyugtatva 

Mert midőn a házasulandókat lelkiismeretük meg-
nyugtatására az egyházhoz utalja, a törvények tökélet-
lenségét önkénytelenül is beismeri ; beismeri, hogy a tör-

; vény csak félrendszabályt alkot ; beiismeri, hogy törvé-
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nyének csak az egyház adhatja meg a szentesítést; beis-
meri az állami jogrendnek legyőzetését az egyház vallási 
rendje által. ( U g y van! jobbfelől.) 

De a törvényjavaslat a benne rejlő elvnél fogva 
tovább is megy és ez szintén veszélyes térre sodorhatja a 
magyar államot. Mert midőn megengedi azt, hogv az 
állam létalapjában a házasságban az, ami egy, ketté vá-
lasztassák, egyszersmind feltünteti az állam jogrend-
szerének elválasztását az egyház vallási rendjétől, vagyis 
elvileg kimondja, hogy az állam választassék el az egyháztól. 

A család és az állam okozati szoros viszonyban ál-
lanak,— mint már mondottam — elválasztatásuk természet-
ellenes ; a kölcsönhatást megszüntetni annyit tesz, mint 
egyikét a másikától elidegeníteni, annyit tesz, mint az 
egyházat, mely magának vindikálja a házasságban rejlő 
valláserkölcsi principiumot eltaszítani az államtól. 

Es ha csakugyan e térre sodortatnék, olyasmire 
vállalkoznék, amit Európában még sehol sem sikerült 
érvényesíteni. Magyarország itt töretlen uton járna, az 
államnak elválasztása az egyháztól a disszoluczió kezdete 
volna. 

Vájjon elég konszolidált-e már Magyarországban az 
államhatalom, hogy egy nyolczszázados, a magyar népnek 
szokásaiban, tradiczióiban, vérében fekvő viszony meg-
bontására magát elhatározhassa akkor, midőn önfen-
tartási ösztöne minden erkölcsi tényezők csoportosítására 
utalja? Szabad-e annyi centrifugál erő közepette a ki-
próbált, a leghívebb társat magától ellökni ? 

Az egyháznak az államtóli elválasztáshoz nincsen 
Európában precedens, — de van precedens a szerencsét-
len küzdelemben, a fájdalmas üldöztetésben, a dicstelen 
kiábrándulásban. Ott van Francziaország. Eveken át han-
goztatják az elvét, de hasztalan, mert a túlzók még a 
radikális téren álló kamarában sem tudtak győzelemre 
jutni, szemben találták magukat a közérzülettel, szemben 
a lehetetlenséggel. Freycinet *— ha nem csalódom — 
1891-ben azt nyíltan bevallotta, midőn a kamarában ki-
jelentette, hogy az egész kérdés a kamarák harcza volt, 
a franczia nemzetet azonban hidegen hagyta, alig érintette 
a társadalom felületét s hogy a franczia nemzetnek mély 
és őszinte meggyőződése az egyház és az állam közti 
összeköttetés szükségessége iránt nem változott. 

Magyarországban, ugy hiszem, egy komoly állam-
férfi sem gondolhat ezen elv koczkáztatására, mert a 
mellett, hogy ez az ország nyugalmát teljesen felforgatná, 
érvényesítése a közjogot mélyen érintő rázkódtatás nélkül 
meg sem kísérelhető. 

Visszatérvén a törvényjavaslatra, zarólag még egy 
igen fontos mozzanatot kívánok érinteni és ez a ratio 
legis. Francziaországban a polgári házasság akkor hoza-
tott be, midőn az állam atheus volt. Vallás e szerint nem 
levén, a vallás létalapján nyugvó házasság megkötése lehe-
tetlen lett volna. De másrészt a papság részint börtön-
ben, részint száműzve levén, egy része pedig a guilloti-
nen elvérezvén, nem volt, ki előtt az egyházi házasságot 
megkötni lehetett volna. Ma már Francziaországban a 
szellem tekintetében, a kötelező polgári házasságot illető-
leg, szerintem, örvendetes fordulat észlelhető. Nemcsak 
hogy a koloniákban nincsen behozva, de magában Fran-

cziaországban tekintélyes férfiak, mint péld. Sauzet a ka-
mara volt elnöke, Gaizal és Lucien Brun, mindkettő egye-
temi tanár és többen a polgári házasság eltörlése mellett 
emelik fel szavukat. 

Más országokban, ahol behozatott, vagy az egyház 
üldöztetésével esett össze, vagy a modern állam nevében 
az egyház leigázására folyt küzdelem közt jött létre. 
Nincsen kötelező polgári házasság Angolhonban, nincsen 
Amerikában, néhány állam kivételével, igen, mert ott nem 
küzdenek elvont elméletek zászlaja alatt, ott nem kísér-
leteznek szabadelvű frázisokkal, a szabadság ott gyakor-
lati, s azért áldásos és gyümölcsöző is. 

Nem tudva, áll-e érdekében Magyarországnak, hogy 
éppen a magyar családokban jussanak érvényre oly elvek, 
melyek még mindenütt áldástalanoknak bizonyultak ? váj-
jon nem kellene-e éppen a családokban, a nemzeti tömö-
rülés nevében, a hazafias szellemű nevelést rendithetlen 
kapcsokkal övezni? Olyan nemzetnek, mely, hogy ne 
mondjam, még a létért való küzdelem stádiumában van, 
nem volna szabad regeneraczióját, erősbülését oly intéz-
mény meggyöngitésében keresni, melynek a profán kezek-
től való érintetlensége adhatja csak a nemzetnek a szilárd, 
az igazi hazafias jellemeket. Nagy Optimismus kívántatik 
ahhoz, hogy a magyar család s ezzel a magyar nemzet a 
polgári házasság által szilárdulni fog, vagy hogy a dis-
parát elemek egygyé fognak olvadni, midőn az a csalá-
dot és hazát tagadó kozmopolitikus elemektől van körül-
véve ! Nagy felelősséget vállalnak a nemzet előtt mind-
azok, kik oly elveket kísérelnek meghonosítani, melyek-
nek logikája ezután már nem lesz a kezükben, de semmi-
féle államhatalom sem lesz képes az elveknek természet-
szerű továbbfejlődését megakadályozni ! 

Minden államintézmény a szükségességben keresi és 
találja jogosultságát s a törvényhozó sem mehet rnesz-
szebbre, mint a szükségesség azt követeli. E határ túl-
lépése jogsérelmet szül. 

Legyen szabad még néhány szempontot érintenem. 
En a törvényjavaslatot és behozatalának indokait 

nem tartom elszigetelt jelenségnek. Ez csak szimptomája 
mélyebben fekvő czéloknak és törekvéseknek, — szeret-
ném hinni, hogy az intéző körök ettől távol állanak, — 
melyek ha érvényesülnének, Magyarország lassankint el-
vesztené azon erkölcsi támogatást, azon erőt, melyet neki 
borús napokban a vallási és az ősi családi hagyományok 
nyújtottak. A vallás volt mindenha tartalékalapja azon 
erőknek, melyekből Magyarország népei türelmet a sze-
rencsétlenségben, bátorságot a százados harczokban és 
szeretetet hazájuk iránt merítettek, midőn a reménytelen-
ség lehangolta őket. 

Elénk emlékezetemben vannak még ama nem rég 
mult idők, mikor a magyar nemzet tetszhalottként feltá-
madásában kételkedni kezdett ; midőn a közélet teréről 
leszorítva, a családok szentélyeiben ápoltuk azon erkölcsi 
tőkét, melyet őseinktől örököltünk ; midőn lelkesedéssel 
szavaltuk a költő mondatát: 

Mi a világ nekem, ha nincs hazám, 
IIa mindaz, mit szerettem, dúlva van, adj nekem 
Hitet, sejtelmet és egy reménysugárt, 
Hogy el nem vész, hogy él nemzetem. 
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Akkor, mélt. főrendek, a keresztény család volt azon 
menhely, mely megmentett minket a kétségbeeséstől. 

Es e család az, mely e törvény alatt szenvedne ! 
Mikor Magyarország felé — mint azt egykori szent 

királyunk mondotta — az Isten ismét kegyes arczát forditá; 
midőn az önmagának ismét visszaadatott: akkor megnyi-
tottuk a nyugati kulturának kapuinkat, de be engedtük 
jönni annak árnyát is. Ki kecsegtethetne minket azon 
reménynyel, hogy a becsületes magyar nép ezen, a mo-
dern élet kétes értékű vívmányait ugy fogná asszimilálni, 
hogy a vegyülékből csak a jó, a nemes maradna meg ? 
vájjon nem fognak-e a korroziv elvek diadalmaskodni és 
éppen azt a fajt, a magyart, mely államalkotó volt s a 
melynek államfentartóul kell maradnia, megrontani? 

„Fons vitae, fons amoris", nevezte egyik vallásos 
hősünk a kereszténységet. Van e, lehet-e jogunk ezen 
életforrástól, a hazaszeretetnek eme tűzhelyétől eltávolí-
tani a magyar családokat és velők azon intézményt, mely-
nek szilárdul kellene maradnia, mint a kősziklának, az 
államélet hullámzása közt kidobni a tengerre, hogy a 
vihar közepett, melytől nemzetünk nincsen biztosítva, a 
hajótörés veszélyének legyen kitéve ? ! 

Ne csináljunk magunknak illúziót ! Ama rendszer, 
melynek a polgári házasság csak egyik lánczszeme, né-
pünk lelkületében a kereszténység iránti meleg érzelmeit 
gyengíteni, talán lerontani is fogja. 

Boldog volna édes hazánk, ha a politikai válságo-
kon, a szocziális küzdelmeken keresztül megtarthatná né-
peiben azt, ami még ma bennük van, t. i., a valláshoz 
való ragaszkodást. 

A doktrinér irány ma, midőn az erkölcsi és állami 
dekompoziczió szolgálatában álló külföldi tanok mindin-
kább terjednek, nagyon könnyen a nyolczszázados épület-
nek nem javítására és szilárdítására, hanem megdöntésére 
vezethet. 

Es bennem nem egyszer villant fel a gondolat : mi-
ként fogjuk a millenniumot a világnak bemutatni ? Árpád 
nemzete, Szent István országa fog-e ott pompázni, vagy 
a külföldi köntösbe vagy inkább zubbonyba öltöztetetett, 
eléktelenített kozmopolitikus állam ? (Tetszés jobbfelöl.) 

Méltóztassék ezt túlzásnak venni, hanem a szeretet 
túlzásának, mely midőn a hazáról, a nemzetről van szó, 
nem bűn. De bünt követnék el mindkettő ellen, ha e 
törvényjavaslatot akár általánosságban, akár bármely rész-
letében megszavaznám. (Lelkes éljenzés jobbfelől.) 

Dessewffy Aurél gróf beszéde 
a főrendiház május 8-iki ülésében. 

Nagyméltóságú elnök ur! 
Méltóságos főrendek ! 

A felekezeti béke helyreállítása czéljából beterjesz-
tett egyházpolitikai javaslatok, a magok összegében mióta 
ösmeretessé váltak, sokakban a tervezett megoldás és or-
voslási mód, az az iránt táplált aggályokat csak még nö-
velték ; az eljárási mód, a hangulatcsinálás, melylyel az 
kisértetik, nem helyeselhető, ezek iránya nem felel meg 
jogtörténelmi fokozatos fejlődésünknek. Én a magam ré-
széről minden rendszabályt abból a szempontból bírálok 

meg, hogy vájjon az konszolidácziónknak hasznára fog-e 
válni és e tekintetben kivánok néhány észrevételt tenni. 

Nézetem az. hogy magyar szempontból sem a köte-
lező polgári kötés formája, sem a felekezetnélküliség nem 
alkalmas eszköz konszolidácziónkra, a magyar államiság 
még nem erősödött meg kellőleg, nem is volt arra az 
aránylag rövid idő alatt, hogy alkotmányos életünk újra 
életre ébredett, elég ideje. A radikális irányzat, mely az 
egész reformot jellemzi, az elérendő czélon tulmegyen, 
népességünk nagy része hagyományos szokásaiból kimoz-
dittatik, a szellemi munkásság sok és buzgó napszámosai, 
kiknek közreműködésére pedig nagy szükségünk van ezen-
túl is, elkedvetlenittetik, vagy legalább megbénittatik, 
ezért is nem tartom a megoldást czélszerünek, helyesen 
megválasztottnak. Én nem kívánom gr. Széchényi Bélát a 
történelmi szemelvényekben követni; mert én hazai viszo-
nyainkból akarok kiindulni. 

A kötelező polgári házasság védőinek legfontosabb 
érve, hogy az a lelkiismereti szabadságot nem sérti, mert 
mindenkinek szabadságában álland azontúl is, saját lel-
készének egyházi áldását kikérni, de hogy az meg is 
történjék, arra állami szempontból súlyt nem fektetnek, 
a felekezetnélküli állam ezzel nem gondol, ez jogköré-
hez nem tartozik a mai európai viszonyok között, a mint 
mindinkább a vallás-erkölcsi nevelésre nagyobb súlyt fek-
tetek, ugy minden oly eszközhöz, mely általában az egy-
házaknak, habár külsőségnek jellemzett közreműködését 
feleslegesnek akarja feltüntetni — és ilyennek tekintem, 
ha az állam a házasság megkötésénél a vallási cselekményt 
teljesen ignorálja és annak megtörténte fölött egyszerűen 
napirendre tér, — a magam szavazatával nem kivánok 
járulni. (Helyeslés jobbfelől.) 

A törvényjavaslat védelmére felhozatik, hogy a val-
lásosság bensősége nem abban rejlik, hogy az a külső-
ségekben mutatkozzék és az egyházi megkötés és szer-
tartás által is igazoltassák, ezen érvelést a magam részé-
ről nem oszthatom, nekünk aggályainkat a hosszú vita 
nem oszlathatta el, hogy népességünk nagy része ké-
nyelmi és olcsósági okokból be fogja érni a polgári ak-
tussal, mely kötelező, de mellőzni fogja az egyház áldását 
kikérni, mely előbb utóbb a teljes felekezetnélküliségre, 
vallástalanságra fogja vezetni az illetőket ; hisz a legki-
sebb kísérlet, hogy a jelen törvényben, legalább azon 
óhaj is foglaljon helyet, miszerint a házasságnak, a pol-
gári anyakönyvvezető előtt történt megkötése után a há-
zasság az illető egyháza lelkészénél is köttessék meg, 
vagy ha a jegyesek egyike Ígéretet tett, hogy a házas-
ság egyházilag is áldassék meg és azt meg nem 
tartja, hogy bontó akadálynak tekintessék, ezen in-
dítvány Szász Károly főrendi tag által tétetett és Apponyi 
által a képviselőházban, a miniszter ur által egyszerűen 
visszautasittatott, élénk bizonyítéka ezen törvényjavaslat 
a vallási és erkölcsi nézpontot teljesen ignoráló irány-
zatának. 

Ezentúl a házasságokat az eddigi szokás ellenére a 
felállíttatni szándékolt 4,900 anyakönyvi kerületben az 
anyakönyvvezetők fogják megkötni, de hogy azok a szük-
séges értelmi és jeliemi kvalifikáczióval fognak-e birni, a 
jelen törvény rendelkezéseit képesek lesznek-e a házas-
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felekkel meg is értetni és ebből esetleg származó számos 
szomorú bonyodalomnak elejét venni, azt sem az indoko-
lásból nem tudtam kiolvasni, sem pedig a miniszter ur 
felszólalásából megérteni. 

A törvényjavaslatot védők legerősebb érvének lát-
szik, hogy a magyar államiságra és a nemzeti egység 
megállapítására szükséges a polgári házasság behozatala. 
Már most ha nézzük, vájjon 1867 óta a magyar állam 
kormányzata képességgel birt-e az azóta hozott és törvé-
nyeiben, az állami nyelv tanítására vonatkozó intézkedé-
seknek az egyes felekezetnél érvényt is szerezni, azt lát-
juk, hogy nem, amidőn még 2300 tanitó van hazánkban, 
ki az állam nyelvet nem is birja, mikor még fenn állnak 
oly felekezeti tanitóképezdék, hol az onnan képesítéssel 
kijövök nem birják annyira sem az állam nyelvét, hogy 
abban sikerrel oktatni is tudnának ; midőn még túlnyomó 
magyar lakossággal biró megyékben is tapasztalni lehet, 
hogy 30 éves alkotmányos élet után még fennállhatnak oly 
felekezeti iskolák, melyekben államellenes tankönyvek 
használtatnak és melyek a magyarellenes irányzatnak ter-
jesztői; ugyanakkor azt elhinni, hogy az állami anya-
könyvvezető fogja mindazt ellensúlyozni, működésében ő 
bennök a magyarosodás és egységesítés eszközét látni, 
nézetem szerint merő illúziónak fog bizonyulni, már csak 
azért is, mert egységes államok ilyen kísérleteket inkább 
engedhetnek maguknak, ottan csak felekezeti visszahatás-
sal kell megküzdeni ; de hol a nemzetiségi visszahatás is 
amazzal karöltve is leküzdendő, melynek sokkal erősebb 
jelenségeit tapasztalhatjuk most is már, mint eddigelé, ott 
e kétszeres harczban félő, hogy az állam tekintélye szen-
vedhet csorbát, a mely kísérletnek én hazánkat kitenni 
nem kivánom. (Helyeslés jobbról.) 

Történelmünk tanúsága szerint a magyar faj itt? 
Európa ezen részében, idegen népfajok között beékelve, 
megmaradásának kulcsát a többi népfajok nyelvi és vallási 
előjogainak elismerésében és megbecsülésében kereste és 
találta fel, kérdés, hogy a tulerőszakos állami gyámkodás 
keresztülvitele, mely a kötelező polgári kötésben fog a 
legérzékenyebben nyilvánulni, mert felekezeti és nemzeti-
ségi sérelmet is foglal magában, sokak véleménye szerint 
nem fogja épp az ellenkező hatást szülni ? nem lenne-e 
czélszerübb egy oly reformmal beérni, mely történelmi 
fejlődésünk törvényeivel összhangban állván, hagyomá-
nyainkat és szokásainkat lehetőleg kiméivé, nem menne 
éppen a legszélsőbb álláspontig a megoldás módozatában. 
(Helyeslés jobbfelől.) 

Hivatkozás történik Deák Ferencz tekintélyére és a 
szabadelvű párt tradicziójára. Olyan momentuozus kijelen-
tésekben, mint azt Deák Ferencz tette, egy nagy elvet, 
mint elérendő végczélt lehet felemlíteni, de a politikában 
az időpontra is a czélszerüség a döntő, a mikor és hogyan, 
megjött-e ideje már az épület betetőzésének ? (Helyeslés 
jobbról.) Hivatkozás történik a közvéleményre is, hogy 
ennek hullámai, a legkülömbözőbb áramlatok és jelszavak 
felhasználásával, minél magasabban felkorbácsoltassanak. 
Az igaz, arra minden lehető elkövettetett. — Felhozatik 
a katholikus gyűlés és az azon hozott határozatok ; ezeket 
én egy óvásszerü nyilatkozatnak tekintettem a katholiku-
sok részéről. 

Zárt ajtók mellett és külön meghivók mellett egy 
felekezetnek összejövetele sérelmesnek tekintetik egy alkot-
mányos országban. 

Ennek ellenére egy ellentüntetés volt szükséges ; e 
végből, a kormányhoz közel álló férfiú, ki egyúttal állami 
tisztviselő is, kiadja a jelszót egy clubban : egyesülni kell 
a reakczió megdöntésére más pártokkal, ki kell mu-
tatni, hogy az egész magyar nemzet öntudatosan akarja, 
tekintet nélkül pártpolitikai állására, vallására, a reformo-
kat. Ekkor az történik, hogy egy végrehajtó-bizottság 
alakul, mely felhívásokat bocsát ki országszerte, melyek 
még állami és törvényhatósági tisztviselőknek és egyesek-
nek is szétküldettek, melyben a népgyűlésen való minél 
számosabb résztvétre buzdittatnak az illetők és számos 
más résztvevők felhívására és oly előbb említett jelszó, 
de még más jelszavak alapján is létesült a márczius 4-ki 
népgyűlés, mely tagadhatatlan egy impozáns manifesz-
táczió volt. 

En nem tagadom az ilyen népgyűlések jogosultságát, 
de hogy azokat a kormányzat is saját czéljaira felhasz-
nálja ez szerintem kormányzati magasb szempontból nem 
helyeselhető, mert a kormánynak ettől magát távol kell 
tartani, holott minálunk vannak alkalmak, a midőn ellen-
kezőleg viselete olyan, mintha nem is léteznék, a mi talán 
a jelenlegi rendszer szüleménye. Már most, hogy akár a 
törvényhatóságokban vagy a népgyűléseken, a végrehajtó 
bizottság utján, a mondva csinált hangulat, vagy a sajtó-
nak különböző módokon történt inspirácziója által, hogy 
a közvélemény valódi-e, az iránt nekem még mindig ké-
telyeim vannak, de hogy a t. kormány e részbeni műkö-
dése az 1867 óta müködŐ kormányokat, mesterségében 
felülmulta, saját magát a felelősség alól kihúzva, arról 
én jó lélekkel ki merem a bizonyítványt állítani. 

Azon az uton, melyen a t. kormány megindult és 
fegyvertársai által istápolva, haladott, a megállás többé 
nem lesz lehetséges. A radikális álláspontnak vannak még 
más, eddig ki nem mondott folyományai, melyek alkot-
mányunk több sarkalatos változását maguk után fogják 
vonni ; én ezen irányzatnak nem kívánok részese lenni. 
(Elénk helyeslés jobbfelől.) Hogy valaki ezen törvényt 
azon okból szavazza meg, mert mostani alkotmányunk 
létalapja a meg nem szavazás esetén kérdésessé válhat-
nék; ezen tételt én már azért sem fogadhatom el, mert 
én épp a magyar állameszme veszélyeztetését látom az 
egész akczióban. A radikálizmus terjedéséhez én nem kí-
vánok hozzárulni, mert ezt fokozatos jogfejlődésünk meg 
sem engedi és konszolidácziónk érdeke tiltja. (Élénk he-
lyeslés jobbfelől.) 

Nem tudok azonban az elől elzárkózni, hogy há-
zassági viszonyaink ziláltak, hogy a házassági jog egysé-
ges behozatala vagy ennek reformja szükséges, a polgáii 
bíráskodás e részben kívánatos : de az előterjesztett meg-
oldás előttem, különösen a polgári kötés kötelező volta 
miatt aggályos. (Igaz ! jobbfelől.) A képviselőháznak e 
tekintetben nagy többséggel hozott határozatát bizonyos 
körülmények és viszonyok összetétében keresem, és azok 
kifolyásának tartom. 

S én és velem sokan tehát nem lehetünk meggyő-
ződve arról, hogy a már most előttünk ösmeretes egész 
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megoldási tervezet az ország közvéleményének valódi ki-
vánalma lenne. (Ugy van jobbfelöl.) Hisz a mostani 
országgyűlést megelőzőleg a programbeszédekben az egész 
reform mostani összeségében napirendre kitűzve nem volt, 
erre nézve a választók meg nem kérdeztettek, a parla-
mentáris élet egyik főkivánalma figyelembe nem vétettek, 
miről csakis a képviselőválasztás utján lehetne valóban 
biztos tudomást szerezni. (Igaz ! Ugy van ! jobbfelől.) Itt 
van tehát szerintem az alkalom, hogy a főrendiház, mint 
pouvoir modeateur, mint mérséklő törvényhozási faktor 
közbelépjen és miután a reform végrehajtásának, még 
előfeltételei és biztosítékai sincsenek meg és végre nem 
hajtható házassági jogot csak nem akarunk dekretálni, 
melynek részleteiről még két év előtt maga a kormány 
sem volt tájékozva — én azt el nem fogadva, a magam 
részéről a képviselőháznak ujabbi alkotmányos rokonszi-
deráczió végett visszaküldetni kivánom. (Elénk helyeslés 
és éljenzés jobbfelől.) 

IRODALOM. 
-f- Ultramontán levelek. Fele áron, azaz 1 frt 20 

kr helyett, 60 krért rendelhető meg, dr Stanczel Ferencz 
nyug. egyetemi tanár /Ultramontán Levelek4 czimü mun-
kája. A megrendelések, vagy szerzőhöz Debreczenbe, vagy 
dr Székely István theol. tanárhoz intézendők, Nagyvá-
radra. E müvet, olvasóink kiváló figyelmébe melegen 
ajánljuk. 

H I V A T A L O S . 
2276/1894. 

Tekintetes Szerkesztőség ! 
Az egri érseki egyházmegye növendékpapjai közé 

felvétetni kivánó ifjak csődvizsgálatának ideje ez évben 
julius hó 3-ik napjára tűzetvén ki, felkéretik a tek. 
Szerkesztőség annak szives közzétételére, hogy a pályázni 
óhajtó VI., VII. és VIII. gymn. osztályú ifjaknak kereszt-
leveleikkel és ez évi iskolai bizonyítványaikkal ellátva 
Egerben, az egyházmegyei hivatal irodájában, f. évi julius 
2-án a délutáni órákban kell jelentkezniök. 

Kelt Egerben, 1894. évi május hó 7-én. 

Érseki iroda. 

V E G Y E S E K . 
*** Isteni vallás és emberi törvény. Nagyon jól, 

ha ugy illesztjük a kettőt össze, hogy az emberi törvény 
az isteni vallás elveihez igazodik. Ellenben, ha rettentően 
komoly nem volna a dolog, nevetségesnek lenne mondható 
az, mikor emberi törvények botorkálnak az isteni vallás 
iránti kötelességeink megvalósulásának utján s akadékos-
kodnak az Isten iránt való kötelességek teljesítésében. 

E napokban két idevonatkozó esetről olvastunk említést 
a lapokban. Azt olvastuk egy helyütt, hogy a pozsony-
megyei Nagy-Magyar községben egy csenki zsidóleány 
avval a jelentéssel járult a plébánoshoz, hogy kath. hitre 
akar térni. A plébános a „törvény"-re hivatkozott, mely 
szerint addig míg 18-ik évét be nem tölti, szülőinek vagy 
gyámjának beleegyezése nélkül föl nem vehető. Ez az 
eset eszünkbe juttatja azt a másik esetet, melyről a 
„Stimmen aus M. L." cz. folyóirat ez idei 4-ik füzetében 
van szó. Grrotthusz báróné a protestáns hitről a kath. egy-
házba akart visszatérni. Hogy óhaja mielőbb megvalósul-
jon, a protestáns Szászországból a „katholikus" Ausztriába 
sietett konvertálni; de itt azt mondták neki, hogy: „Ausztria 
törvényei ilyen dolgokban ugyanolyanok mint Szászor-
szágéi. Ön itt a protestáns lelkész elbocsátó levele nélkül 
nem lehet katholikussá stb." „Ah, — feleié a bárónő, és ezt 
a feleletet némely kath. pap, a ki a megtérőket a „törvény" 
nevében üzi el az üdvösség útjáról, megjegyezhetné magá-
nak, — ah, a római birodalom törvényei sem voltak Jézus 
Krisztus törvényei. De ön bizonyára sohasem olvasta azok-
ról az időkről, hogy Üdvözítőnknek apostolai valakit, a 
ki hozzájok jött, hogy az igazságban oktatást nyerjen, a 
zsidó vagy a római törvények miatt elutasították volna". 
Az a pozsonyi eset egyébiránt szerencsére ugy végződött, 
hogy az emiitett zsidóleány, miután volt rabbija kimutatta, 
hogy 18-ik évét betölté, már fel is vette a keresztség 
szentségét. 

— A nagyváradi egyházmegye egyik legkiválóbb 
disze, mélt. és ft. Vinkler József v. püspök, prépost s 
nagyváradi 1. sz. kanonok ur a napokban, csendes vissza-
vonultságban, Mária-Zellben aranymiséjét mutatta be az 
Urnák. 0 méltósága ez örvendetes alkalomból mindenfelől 
oly lelkes és megható ovácziókban részesült és részesül 
folytonosan, a melyek csak igazi szerénységben rejtőző 
nagy érdemeket szoktak felkeresni és megtisztelni. Néhány 
nap előtt a papság, most pedig legközelebb a hivek elő-
kelőbbjei vonultak fel a püspök ur elé tisztelegni, a nap 
emlékére közadakozásból 1000 frtos Vinkler-alapitványt 
téve le a sz. Lászlóról nevezett intézet javára. Nagyvárad 
örömében a nagyérdemű aranymisés v. püspök ur ünne-
peltetésében legforróbb üdvkivánataival vesz részt az 
ősrégi „Religio." 

— A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi 
osztálya 1894-ik évi május hó 17-én délután 41/2 órakor 
osztály-gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Folyó ügyek. 2. Dr 
Németh Antal. „A keresztény nevelés fő alapelveiről." 
3. Dedek Cr. Lajos. „A vallás körüli felségjogokról." 

— Az országos kongrua-bizottság Samassa József 
egri érsek ur elnöklete alatt tegnap egyelőre befejezte 
tanácskozásait, megállapitván az összes egyházi javadalmi 
jövedelem konskripcziójának módját és az erre nézve ki-
adandó utasításokat. 

— A budapesti Oltár-egylet ezidei kiállítása az An-
golkisasszonyok zárdájában van elhelyezve s ott bárki 
által megnézhető. 

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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KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, május 16. 39. I. Félév. 1894. 

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

Ë Előfizethetni E 
: minden : 
Ë kir. postahivatalnál : Ë 
Ë Budapesten a szerkesz- ë 
Ë tőnél, és Nagy Sándor Ë 
Ë " könyvnyomdájában, z 
Ë IV., Papnővelde-utcza \ 
[ 8. sz. alatt, hova a z 
z netaláni reclamatiók is, : 
Ë béx-mentes nyitott z 
Ë levélben, intézendők. : 

Yeni Sancte! 
Még elég hálát , még elég „Te Deum"-ot 

sem b í r tunk mondani , azért, hogy az Is ten az ő 
népe megsemmisí tésére törő Pha raó t a polgár i 
házasság s az Is tentől való e lpár tolás mozgalma 
által felduzzasztott t enger á r jában jó l megfü-
rösztöt te és egy kis szigorn „memen tó mor i " -
val bocsátot ta tovább az élet ú t j á r a : máris, ime, 
„Veni Sancte"- t i n t o n á l u n k ! 

Mi ennek a sietős „Veni sanc te" -nak az 
oka? Miért bo ru l junk le Is ten o l tá ra i elé kö-
nyörögni, mikor győztünk, mikor tehá t inkább 
győzelmi hymnuszoknak kellene szentélyeink falai 
közt visszhangzani? 

Azért, mer t a vallásos házasságért v ivot t 
hosszú küzdelemben k i tűnt , hogy Magyarország-
ban oly ijesztő a rányokban je len tkeze t t a ma-
guka t az Isten szelleme ál tal vezérel tetni engedő 
emberek száma, hogy még a főrendiházban, a 
nemzeti ku l tu ra t e tőpon t j án is, szívszaggató 
jelenetek mu ta tkoz t ak s a győzelemért a harcz 
kétségbeej tő erőfeszítések közt folyt hónapok óta. 

Frissítsük fel elménkben, hogy most, midőn 
arról van a szó, hogy ez az ország és az ő tö r -
vényhozása megmarad jon-e Krisztus hívének vagy 
lerázza magáról a keresztény vallás elveinek 
ura lmát , igen, ezen a vi lágtör ténet i forduló 
pon t j án az országnak, jusson eszünkbe, hogy 
Krisztus törvénye, melyet az eget verő lá rmával 
és elbizakodottsággal tomboló szabad elvű t ábo r 
„törvény" által akar sárba t ipor ta tn i , tu la jdon-
képpen, legbensőbb éltető lényegében nem egyéb, 

m i n t — a Szentlélek malasztja. „Quae est is ta 
lex, mondá aranyszájú sz. János pünkösd napján, 
quam hodie de coelo allatain d i c i s? . . . Spiritus 
Sancti gratia!"1) 

íme tehát , Krisztus törvénye, melyet a ma-
gyar ál lami ha t a lma t félig-meddig már kezébe 
kapar i tó szabad elvüség meggyalázni akar , nem 
i ro t t betű, hanem maga a Szentlélek mindeneket 
á t a lak í t an i képes mindenható ereje . 

Ha ez az Erő segítségünkre jő és beáraszt ja 
Magyarország millió és millió lakosainak a szi-
vét istenfélő s istentisztelő gerjedelmek özönével: 
akkor a szent kereszt Magyarország koroná jának 
a te te jén életforrás marad ezután i s ; máskülönben 
gúny és üldözés és sanyargatás t á rgya lesz min-
den, a mi a szent keresztben hisz, remél és a 
szent kereszten megnyi la tkozot t Isten szereteté-
vel szeret i t t ebben az országban. 

Ne ámí tsa magá t senki. A kul tu ra ragyo-
gásába öltözött is tentelenség a május 10-iki 
vereségért bosszút fog állani. Azok az emberek 
nem ismerik az alázatosságot, szerénységet és 
meghúzkodást , még az egyszerű mérsékletessé-
get sem ismerik gyakorlásból. Annál kevésbé a 
türelmet . Ők telve vannak az eget ostromló 
Ti tánok félisteni felfuvalkodásával. Ezer éves 
mul tunk minden a lkotásá t össze fogják t iporni 
eszeveszett bosszuállásukban, — hogyha t a lp ra 
nem ál l í t juk ellenök Magyarország keresztény 
híveinek millióit. 

Ámde, ha agyonfáraszt juk is magunka t 

Horn. I. De Spiritu S. in die Pentecostes. 
39 
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emberi okoskodással és igyekezettel, a csontokba 
lelket ön ten i nem fogunk — az Isten, a Szent-
lélek éltető malaszt ja nélkül. 

Azért imádkozzék mindenki, a ki imádkozni 
tud, s kér je a Szentlélek uj, minden eddiginél 
kegyelmesebb leszállását Magyarország megke-
resztelt millióinak a lelkébe: Ur Isten, hallgasd 
meg esdekelésünket! 

Emi t t e Spir i tum Tuum, et c reabuntur ! 
E t renovabis faciem terrae! 
Ne altassa, ne biztassa m a g á t senki. Arról 

van szó, hogy vagy keresztény marad Magyar-
ország az ő törvényeiben és erkölcseiben, vagy 
elbukik. 

Emel jük fel le lkünket hivatásunk magas-
la tá ra ! 

Is ten — nemzedékre — e hazában — még 
oly nehéz feladatot nem bizott, m in t erre a 
mostanira. 

Megtér i teni a magyarságot a keresztény 
vallásnak, korszakos nagy feladat vala. Most 
többről van szó. Vissza kell tér í teni e nemzet 
millióit a már a legjobbaknak hi t tek egynéme-
ly ike á l ta l is a la Széchenyi Béla meggyalázot t 
keresztény ka tho l ikus vallás t iszteletére és meg-
becsülésére. If jú ember könnyen ha j l ik ; vén 
nemzet inkább összetörik, semhogy megújhodásra 
szánja el magát , Isten kegyelmének erősebb haj-
szolása nélkül. 

Ne hi tegesse magá t senki azzal, hogy a vi-
har el fog vonulni s a keletkezet t s egyre növe-
kedő förgeteg nem fog végigpuszti tani az orszá-
gon. Hiu reménykedés. I tál iában maga a pápa-
ság székel, s mégis végig viharzot t r a j t a a fel-
forgatás, és egyre t a r t az egyház sanyarga t ta tása . 
Ne vá r junk kivételes kiméletet az egyház szá-
mára Magyarországban. Még szenvedélyesebb tá-
madások fognak jönni, el lehetünk rá készülve. 

Győzni győzhetünk, de csak akkor , ha a 
t ámadások megújulásai t éberséggel mindenkor 
megelőzzük s a t ámadó hitehagyókkal a hivek 
millióinak megsemmisí tő leszavazását ál l í t juk 
szembe. 

Kérem, a mai korban szavazatok döntenek. 
A kié a szavazat, az a mai világban az u r ! 

De honnan jön a szavazat? A lélek mély-
ségéből. Ha a lélek mélyén a Szentlélek ma-
lasztja honol, nincs emberi hatalom, nincs kor-
rupczió, mely a katholikus hivek szavazatait 

e l t án tor í t an i s a gonosz lelkű demagógok rab-
igájába ha j t an i képes lenne. 

Tizenkét apostol, Szentlélekkel a szivükben 
és ajkukon, — megté r í t e t t e az egész világot. 

Nem kell ahhoz t ehá t csak néhány lelkes 
vezér, hogy Magyarország katholikusainak mil-
lióit t a lpra állitsa mind a Szentlélek ú j já te remtő 
ereje. 

Ebben a szellemben üdvözöljük a zsolnai 
kathol ikus gyűlést és annak élén Zichy Nándor 
grófot , a lelkes kathol ikus vezért. 

„Az egyház leggyakrabban a forradalmak 
és tá rsadalmi felforgatások zajában ébred föl, 
hogy azt uj j ászülje és sebeiből kigyógyítsa", 
mondá a Religio 1850. jan. 10-ón. 

A felforgatások zaja, hála legyen az Isten-
nek, nem hagy, még ha aka rna is, nyugalomra 
té rn i az egyháznak. 

Meg lehetünk t ehá t győződve, hogy a ka-
thol ikus va.llás erejének tel jes kifejtésére jutva, 
képes lesz Magyarországot ujjászülni és sebeiből 
kigyógyítani , ha a vezérek Is ten kegyelmében 
maradnak s a Szentlélek malasz t ja kiáradásának 
akadályai t össze törve az Ur szellemének millió 
és millió kebelt fognak méltó haj lékul kitisztí-
t an i és előkészíteni. Ezekből aztán bőven fognak 
fakadni a l iberálizmust leszavazó kath. hi thű 
szavazatok. 

A ki érezni és beszélni tud e hazában, lelke 
esengésével mondja és ismétel je a szent pün-
kösd ha tása körében az egyház esdeklő i m á j á t : 

Veni Sancte Spiritus! 
Jö j j el Szentlélek Úr is ten! *** 

Gróf Széchen Antal beszéde 
a főrendiház május 8-iki ülésében. 

Nagyméltóságú elnök ur! 
Méltóságos főrendek ! 

Midőn csekély észrevételeimmel e jelen kérdésre 
nézve a méltóságos főrendeknek alkalmatlankodni bátor-
kodom, előre jelzem, hogy ezen észrevételeim nem mozognak 
azon magasztos téren, mint azok, melyeket a vallás és 
theologia szempontjából ő eminencziája az ország herczeg-
primása, másrészt pedig a jogtudomány és közigazgatási 
politika szempontjából az igazságügyminiszter ur kifej-
tettek. Sokkal szerényebb és szűkebb az a tér, a melyre 
észrevételeimet szorítom. 

S nézetem e tekintetben mindig az volt kezdettől 
fogva, — mint azt az első alkalommal a főrendiházban 
jeleztem is, — hogy én a nép vallásos szokásainak és 
felfogásának a családalapítás formája, szokásai és köte-
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zettsegei tekintetében megváltoztatását igen veszélyes 
experimentumnak tekintem és ezen szempontból e kér-
désnek felvetését és sürgetését kívánatosnak és helyesnek 
nem tartom. 

Történt reá hivatkozás, ma is hallottuk, — hogy 
minden európai kulturnemzet már ezen intézménynyel 
bir. En tisztelettel viseltetem mindazon népek és nemzetek 
iránt, bármilyen kormányformájuk legyen is, melyek mo-
narchiánkkal barátságos egyetértésben vannak. De tilta-
kozva előre az ellen, hogy valaki ezen észrevételeimet ki-
zárólag a polgári házasságra vigye vissza, kérdeni bátor-
kodom mégis, ha vájjon ezen nemzetek társadalmi, szo-
cziális és politikai állapotai oly kivánatosak, és minden 
kérdésen felül állók-e, hogy azokat minden áron utánoz-
nunk kell ? Azt hiszem, hogy ha megkérdeznők az ottani 
lakosságot, annak nagy része abban a nézetben volna, 
hogy ezen példák mérvadók egyáltalán nem lehetnek. 

De van egy más körülmény is, méltóságos főrendek. 
Hivatkozás történt ugyanis arra, hogy ezen intézmények 
a franczia forradalom alatt hozattak be. Eltekintve attól, 
hogy a franczia forradalom, mely az emberiség történeimé -
nek egyik magasztos vívmányokkal és eszmékkel telt mo-
mentuma, egyszersmind a legnagyobb veszélyeket és bű-
nöket idézte elő : ugy hiszem meggondolandó volna, hogy 
Francziaországban akkor már — kis árnyalatoknak, mint 
pl. a Bretagne-nak kivételével — egységes fajnemzetiség 
létezett és hogy ezen egységes fajnemzetiség, miután a 
protestánsok kizárattak, tulajdonképen felekezeti és vallási 
tekintetben is egységes volt. 

Hogy ez nálunk nem igy áll, és a fajnemzetiségek, 
felekezetek nem egy egységes bázison nyugosznak, s hogy 
e tekintetben számos különbség van, tagadni nem lehet, s 
igy a franczia példára való hivatkozást részemről egyáta-
lán nem találom alkalmazhatónak. 

Találkozunk nagyhangú jelszavakkal : ez a liberáliz-
mus követelménye, ez a konzervativizmus féltékenysége. 
Őszintén megvallom, hogy e jelszavakra sohasem adtam 
sokat, mert meggyőződésem szerint minden józan és gya-
korlati konzervativizmusnak szükségkép fel kell vennie bi-
zonyos liberális eszméket a maga eszmemenétébe, viszont 
megfordítva, minden egészséges és józan liberálizmusnak 
fel kell vennie bizonyos konzervatív eszméket. 

A jelszó egyátalán nagyon könnyen elferdíthető és 
könnyen különböző értelemben magyarázható. Szó van pl. 
az agitáczióról. Nem tagadom, hogy ezt mindegyik párt 
szemére veti a másiknak s őszintén megvallva, bizonyos 
jogosultsággal.^ Ámda az agitáczió leginkább csak ott fej-
lődik, hol nem kiválólag az ész körére szorítkozó intézke-
désekről van szó. A hol az érzelmeket és a belső meg-
győződést érintő intézkedésekről van szó, ott az agitáczió 
magától keletkezik és nincs szükség arra, hogy felhivas-
sék, mert az életben gyökerezik. Mert egy találó mondás 
szerint: on se laisse imposer les raisons d'un autre, 
jamais les sentiments d'un autre. Epp e téren mindazon 
hajlamoknak, melyek a kérdés megoldására hathatnak a 
legnagyobb kíméletbe és tekintetbe vétele az egyedüli mód, 
mely a kérdés nyugodt uton leendő megoldására vezet. 

0 nagyméltósága az igazságügyminiszter felemlí-

tette a divorce kérdését. Részemről nem vagyok annyira 
jártas a franczia törvényekben, hanem ő exczellencziája 
talán kegyes lesz engem felvilágosítani, hogy hányszor 
változott már meg a divorce iránti törvény azóta, hogy 
először megalkottatott; a mennyire én tudom, kétszer-
háromszor legalább. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Kétszer ! (Ellen-
mondás jobbfelől.) Francziaországban ! 

Schlauch Lőrincz, bíboros püspök : Többször, há-
romszor. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : De a Code 
Napoleon óta kétszer! 

Széchen Antal gr. Ő exczellencziája megállapította, 
hogy mennyire magasztos és mennyire tökéletes a fel-
bonthatóság intézménye ; hogy azon házasság, melynek 
benső értéke megszűnik, tulajdonképen csak torzképe azon 
viszonynak, melyet a házasság képez a családi életben. 
Elénk színekkel ecsetelte azon gyermekek sorsát, kik kény-
telenek ily házasság szemléletével életüket tölteni, kik 
szülőikuek ellenségeskedését, vagy legalább közönyét, sőt 
néha bűneit is látni és tapasztalni kénytelenek. 

Megengedem, hogy ez az állapot s a gyermekeknek 
ez az élete folyása sok tekintetben kikerülendő volna : De 
kérdem, örvendetesebb-e a gyermekek élete, a mikor az 
elválasztás lehetősége kizáratván, a házasság teljes meg-
semmisítése mondatik ki, és a gyermekek kenytelenek 
anyjukat nem ismerni többé, a vele való találkozást elke-
rülni vagy az apát magányosan a házban látni, elkülö-
nítve mindattól a mi rájok nézve a családot képezi? Vé-
leményem szerint e tekintetben a divorce-nak és az elvá-
lasztásnak hatása csak a fokozatban különbözik és hozzá-
teszem, hogy véleményem szerint vannak oly cselekedetek, 
oly emberi tények, nem akarom mondani, bűnök, a me-
lyeket csak azon egyének, a kik azokban részt vettek, 
orvosolhatnak benső érzelmeiknél és felfogásaiknál fogva, 
hanem azon állapotot, mely az ilyen tényekből előállott, 
írott törvény akárminő legyen az, legyen bár a legszebb, 
legszigorúbb, orvosolhatni sohasem fogja. 

E kérdés megoldatlan oly értelemben, hogy az ille-
tők számára valódi nyugalmat és békességet szerezzen. 
Ha azt megnyerik, csak maguk igyekezetéből és a maguk 
lelkében nyerik meg. 

Ennélfogva, mivel e kérdésre nézve a mostani pilla-
natot politikailag olyannak tekintem, mely annak megol-
dására, csekély megítélésem szerint nem alkalmas, mely 
azt veszélyekkel környezi, a törvényjavaslatot diskuszszió 
alapjául el nem fogadom. (Helyeslés jobbfelől.) 

Zay Miklós gróf beszéde 
a főrendiház május 8 iki ülésében.1) 

Nagyméltóságú elnök ur ! 
Méltóságos főrendek ! 

Egy évszázad mult el azóta, hogy Európa nyugatán 
a nagy forradalom kitört és nyomában a legrégibb és 

Becses részletei miatt közöljük. Mert vannak más részle-
tei, melyeket észrevétel nélkül nem hagyhatunk. A. szerk. 

39* 
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legfényesebb királyi trón dőlt romba; egy évszázad mult 
el azóta, hogy az újkori költők és bölcsészek eszméi át-
mentek a franczia nemzet vérébe s ez utóbbi eltörölte 
azon állami és társadalmi szervezetet (Zaj. Halljuk ! 
Halljuk!), mely a nép erejéből merítette fényét és pom-
páját. Àz a forradalom, mely 1789-ben kitört s melynek 
egyes vívmányait részben a franczi szuronyok vitték be 
Európa többi országaiba, mint mindnyájan tudjuk, máig 
sincs befejezve. Mert a franczia forradalom nem képezte 
kezdetét egy uj korszaknak, nem vetette meg alapját egy 
uj állami és társadalmi szervezetnek, hanem igenis meg-
ingatta s részben ledöntötte az emberiség által másfél 
ezer éven át épitett alkotmányt anélkül, hogy másik 
állandó alkotást állított volna helyébe. (Ugy van ! jobb-
felől.) 

Végtelen csalódás azt hinni, hogy a modern franczia 
mintára készült állam, hol a vezérszerep a polgári osz-
tálynak, a bourgeoisienek jut, állandó szervezet, melynél 
a forradalom megáll, melyet össze nem zuz a kor hara-
gos szelleme. Emberi természetünk bármennyire fellázad-
jon is egy Vaillant, egy Ravachol nevének hallatára, e 
legújabb forradalmi hősöktől egyet megtagadni nem lehet, 
azt, hogy mint Marat és Robespierre, ők is eszmékért 
küzdenek, ők is eszmékért buknak el. 

A nép legalsó rétegei előtt lerontottak minden te-
kintélyt, a vallás, a monarchia, a nemesség tekintélyét, 
ne csodálkozzék hát senki, ha most egyszerűen le akarják 
gyalulni a társadalom felületét egész simára, ha le akarják 
rázni vállaikról a modern rendőrállam hatalmát, mely 
polyp karjaival már-már a legszűkebb térre szorítja vissza 
az egyéni szabadságot. Az állami mindenhatóság és az 
anarchikus irányzatok párhuzamos fejlődése, egyszerű tör-
ténelmi fejlődés az, olyan, mint bármelyik más, melyet 
Európa nyugatán észszel, hazafisággal, kitartással gyön-
gíteni lehet, de feltartóztatására ez idő szerint mód 
nincsen. 

Méltóságos főrendek ! Mi magyarok, kiket Európa 
keletén találtak e mélyreható átalakulások, mint afféle 
erőteljes és egészséges gondolkozású turáni nép, a maguk 
eszejárása szerint használtuk fel a franczia forradalom 
eszméit, politikai czéljaink elérésére. Mint egykor a kö-
zépkori feudalizmusnak csupán azon részét vettük át, 
mely viszonyainknak és természetünknek legjobban meg-
felelt, ugy a franczia forradalom eszméiből csak azt való-
sítottuk meg, a mi nem hatott kártékonyán nemzetünk 
fejlődésére. Ezt a szempontot kell ma is irányadóul te-
kintenünk, részemről legalább az előttünk fekvő kérdések 
elbírálásánál ezt a nemzeti szempontot tartom mérvadó-
nak önmagamra nézve. 

Es midőn hangomat fölemelem, egyúttal kijelentem, 
hogy nem a gyöngéd politikusok számára, kik a szemben 
fújó legcsekélyebb széltől náthát kapnak, de igenis azok 
számára, kik a magyar nemzet érdekében elébe vágnak 
minden káros mozgalomnak. (Helyeslés és tetszés jobb-
felől.) 

Hogy a vallásnak mily fontos szerep jut az álla-
mok életében, azt igen gyakorlatias formában fejezte ki 
a legújabb kor egyik legnagyobb elméje, I. Napoleon, ki 
a kereszténységben látta a mai társadalmi rend titkát, 

misztériumát. A vallás — kiáltott fel — az egyenlőség 
eszméjét fűzi a túlvilághoz s az megakadályozza a szegény 
embert abban, hogy a gazdagot felkonczolja. A társada-
lym nem állhat fenn vagyonkülönbség nélkül és a vagyon-
különbség vallás nélkül. 

Az egyik ember, midőn éhség gyötri egy olyan másik 
ember mellett, ki bőségben dúslakodik, nem szenvedheti 
el a különbséget, ha nincs jelen a tekintély, mely azt 
mondja neki : Isten ugy akarta, kell, hogy szegények és 
gazdagok legyenek a világon, az örökkévalóságban majd 
másként fog történni az osztozkodás. 

Hogy ez elméletet a kormány egyházpolitikájára al-
kalmazzam, engedjék kifejeznem azon meggyőződésemet, 
hogy igenis a polgári házasság kötelező formája és a 
felekezetnélküliség megtámadják a keresztény vallás 
általános, az 1848 : XX. törvényczikk^végre nem hajtása 
pedig sérti a magyarhoni protestáns egyházak specziális 
érdekeit. 

Minő politikai bölcsesség az, méltóságos főrendek, 
mely éppen a XIX-ik század végén, midőn Európa nyu-
gatáról nagy léptekkel közeleg felénk a szocziális kérdés, 
akkor támadja meg a vallási tőkét és a dekomponáló 
eszméket csoportostul dobja az ország lakossága közé. 
(Helyeslés jobbfelől.) Hát nem éppen a magyar államnak 
áll érdekében, hogy a felekezetek befolyását a lehető 
épségben megtartsa a haza és a trón javára? (Helyeslés 
jobbfelől.) 

Figyeljék meg a nemzetiségi mozgalmakat, melyek 
ma még gyermekkorukat élik, melyek mint ügyetlen és 
tapasztalatlan kisdedek botorkálnak Isten szabad ege 
alatt, de a melyek harczra edzett férfiakká foguak fej-
lődhetni ; gondoljanak azon fejleményekre, melyek a nem-
zetiségi izgatásokat követni fogják akkor, midőn azok a 
szocziális kérdésekkel és aspirácziókkal párosulva fogják 
ostromolni ezredéves államunk épületét. (Helyeslés jobb-
felől.) Midőn a jómódú magyarság és a vele tartó, nagy 
vagyont szerzett zsidóság fog állani a más nyelvű, szoczia-
lisztikus eszmékkel szaturált proletárokkal szemben. Ke-
vésbbé félek én, méltóságos főrendek : attól a nemzetiségi 
mozgalomtól, melynek vezére a pópa, s mely a szent 
képekkel ékes lobogó alatt énekel oláh énekeket, mint 
attól a mozgalomtól, mely vörös zászlók és szocziálista 
demagógok vezetése alatt küzd az állam és társadalom 
épsége ellen. (Elénk helyeslés jobbfelől.) 

Hátunk megett az orosz birodalom lakossága évről-
évre óriási arányokban nő, sokszorozódik s mi a helyett, 
hogy pozicziónk erősitésére gondolnánk, a hanyatló nyu-
gatnak minden mérge iránt fogékonyaknak mutatkozunk. 
(Helyeslés jobbfelől.) Mikép fogja roncsolt társadalmi 
szervezetünk a jövőben megvívhatni élet-haláiharczát a 
pánszláv eszmékkel ? Hogy az ember Magyarországon 
hazafias politikai irányt kövessen, ehhez valóban nem 
szükségeltetik az exaltácziónak magasabb foka, egysze-
rűen a józan és az önfenntartás ösztöne utalja reá az 
embert. 

Mi az előttünk fekvő konkrét törvényjavaslatot illeti» 
bizonyos elismeréssel kell szólanom annak rendes kidol-
gozásáról és ügyes indokolásáról. Radikálisnak annyira 
radikális, hogy a felekezetekre rájuk se hederít, legfel-
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jebb, bogy eltiltja a katholikus papokat a házasodástól 
és nagy lelküen eltűri, miszerint a pap valakit halálos 
ágyán büntetlenül összeadhasson a lelkiismeret megnyug-
tatása kedveért. Részemről azonban kijelentem, hogy ma 
is az 1893. május 9-én kifejtett álláspontomon állok és 
ugy a praktikus politika, mint a felekezeti és vallásos 
élet érdekében kivánom az egységes házassági jog és 
általános állami bíráskodás mellett a felekezeti házasság-
kötés fenntartását. Szóval ma épp ugy, mint annak előtte 
a fakultatív polgári házasságot tartom leghelyesebbnek, 
legszabadabbnak, legczélszerübbnek és a sziikségbeli formát, 
mint átmeneti intézkedést, mint palliativ szert vagyok 
hajlandó elfogadni, a melyet közigazgatásunk mai ke-
retébe baj és koczkázat nélkül nyomban bele lehet 
illeszteni. 

Engesztelhetlen magyar naczionalista létemre, ki 
kell jelentenem, hogy részemről a polgári házasság köte-
lező formáját, nemzeti gondolkozásmódunknak meg nem 
felelő intézkedéseknek tartom, melyek beválhattak Fran-
cziaországban, vagy másutt, de szerintem nem fognak 
megfelelni a magyar ember eszejárásának, mely épp oly 
speczifikus, mint teszem a britt ország lakóinak világ-
nézete. 

Ha valaki nem a doktriner és akadémikus német 
felfogást követi, de a pedanteriától ment magyart, akkor, 
ugy hiszem, elvben igazat fog adni nekem. Csakis a fe-
lekezeti harcz felszítása és a végletekig vitt önfenntartási 
küzdelem révén lehet a természetes magyar felfogás ellen 
ily rendszabályt életbe léptetni. Ezzel szemben a fakulta-
tiv forma az egyéni szabadság*) formája, azon szabad-
ságé, melyért él hal a magyar ember. Kötelező pol-
gári házasság van Németországban, mivel azt ponto-
sabbnak, bürokratikusabbnak, rendesebbnek és a mi fő : 
rendőriesebbnek tartják, míg a szabad és protestáns 
Angliában nem mentek tovább a fakultativ polgári há-
zasságnál. Igen természetes, hogy a mérsékelt magyar 
politikusok nagy része elfogadja az egységes házassági 
jogot és általános állami bíráskodást, mert ez által bizto-
sítva van az állami egység is, míg a kötelező forma 
mellőzésével kihuzatik méregfoga a radikális iránynak, 
ami nem megvetendő dolog egy monarchikus gondolko-
dású emberre nézve, legalább arra nézve nem, ki a tör-
ténelmi alapon törekszik az egységes és önálló Magyar-
ország ideálját megvalósítani. 

Azt mondják nekünk, méltóságos főrendek, hogy a 
magyar állam tekintélye koczkára van téve, a mennyiben 
a katholikus alsó klérus megtagadta az állami akarat 
teljesítését és a kormány csakis ugy vonhatja vissza feb-
ruári rendeletét, ha behozza a kötelező polgári házassá-
got. Ezzel szemben szabadjon kijelentenem, hogy ha a 

klérus az anyakönyvek vezetését nem az állami akarathoz 
mérten teljesitetta, sőt annak ellene szegült, akkor a 
megoldásnak egyedüli módja az anyakönyvek állami 
regie-be vétele volna, nem pedig az összes felekezeteknek 
kivétel nélkül való megtámadása. 

Azt tán mégse fogják állítani, hogy a házasságkö-
tés szabad formája uj összeütközéseket fog teremteni az 
állam és egyház között, mert hisz akkor Anglia és 
Észak-Amerika példája azonnal önökre pirit. És e helyen 
ki kell jelentenem, hogy az anyakönyvek államosítását 
nemcsak a kongrua rendezése, de a protestáns egyházak 
oly fokú állami segélyezése mellett tartom megengedhe-
tőnek, mely lehetővé teszi, hogy minden egyes pap teljes 
összegben kárpótoltassék azon veszteségért, mely őt az 
államosítás folytán érni fogja. 

Egész máshol kell keresnünk, méltóságos főrendek, 
a kötelező polgári házasság mellett szóló nyomós argu-
mentumokat, keresnünk kell azokat először a mestersé-
gesen felszított felekezeti villongásban, másodszor pedig 
a sarokba szorított kormánypártnak létért és hatalomért 
való küzdelmeiben. (Ugy Fan ! a jobboldalon.) 

(Vége köv.) 

*) Téved a nemes gróf ur. A fakultatív forma zászlóvivőjé-
vel, Ugrón Gáborral szemben már rámutattunk arra, hogy inig a 
kötelező polgári házasság nem egyéb mint az állami omnipotenczia 
önkényének formája, addig a fakultativ forma az egyéni önkény 
felállítását jelenti döntő tényezőül oly ügyben, melyben sem a 
hatalmon levők omnipotencziáskodása, sem az egyéni tetszés és 
önkény nem lehet döntő, hanem csakis maga az állami hatalmon 
s minden egyéni tetszésen felülálló közjó és isteni törvény. 

A szerk. 

EGYEáSI TÜDOSITASOK. 

Budapest, május 15. Visszatekintés a főrendiházban 
lefolyt szellemi csatára. I. — 

Négy napig tartott a szellemek küzdelme a magyar 
főrendiházban az iránt, hogy kitűnjék, mi erősebb a 
magyar törvényhozás konservativ, fenntartó részében, a 
főrendiházban : a házasság és családi élet ősi keresztény 
vallásos jellegének fentartó ereje-e, vagy pedig nem-e már 
túlsúlyra emelkedett az alapösszetételénél fogva kiválóan 
konserválásra hivatott főrendiház szellemében is az ezer-
éves mult valláserkölcsi alapjai megbontásának és szét-
szórásának vakmerő kedvtelése? 

Az eredmény, némely aggasztó előjelek daczára, 
lényegileg kedvezően ütött ki az ország keresztény vallás-
erkölcsi alapjaira nézve ; ámde a diadalmas szavazattöbb-
séget a konservativ irány a szabad elvű áramlat által sodort 
kormánypárti főrendieknek oly ijesztően korrumpált dis-
pozicziója közt vivta ki, hogy ha a király igy hagyja 
folyni az ügyeket a mint folynak, s a konservativ főrendek 
nem tesznek meg mindent az ország eddig megőrzött 
keresztény valláserkölcsi jellegének és evvel kapcsolatosan 
a maguk főrendi létjogának megvédésére és biztosítására : 
akkor a szabadkőmives-zsidó-protestáns szabad elvű 
áramlat nemsokára, talán igen rövid idő múlva, oly erős 
lesz ebben az országban, hogy államunk keresztény vallás-
erkölcsi alapjainak elsodortatása magával fogja vinni a 
hátán a főrendiház elsöpörtetését is, s a nagy drámának 
czime majd valaha, a végkifejlődés végén, a nemzetek 
színpadi darabjainak leltárában ez leszen okvetetlenül : „Finis 
Hungáriáé." — S ennek a szomorú darabnak tanulsága, 
uraim, ismét csak azt fogja hirdetni az emberiségnek, 
hogy a keresztény czivilizáczió körében, — a hol a népek-
nek és nemzeteknek Isten a megújhodás és megifjodás 
módjainak tengerárját kész fürdő gyanánt rendelkezésökre 
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bocsátani, ha leiköket megnyitják az Isten kegyelmének, 
— népek és nemzetek csalás öngyilkosság által múlnak 
ki, ha kimúlnak, mert a pokol pusztitó hatalma a kereszt 
árnyékában erőt nem vehet máskép rajtuk semmi módon. 

S a szabad elvű áramlat által sodort szabad elvű 
elemeknek imént jelzett ama magas fokú, az országra 
nézve végzetessé válható veszedelmességét vájjon miből 
lehet és kell következhetni, mivel lehet mintegy érzékel-
hetővé tenni a főrendiház szabadelvű elemeinek eljá-
rásában? 

Megjegyzendő, hogy az erkölcsi világrendben nem az 
anyagi világrend fölött döntő törvények uralkodnak, hanem 
mások, melyek az emberi szabad elhatározás és erőfeszités 
működésének óriás tért engednek a szabad elhatározásból 
fakadó törekvések érvényesítésére. Például: az meghaladja 
az összes emberiség minden erejét, hogy, vegyük fel, 
Magyarország levegőjében annyi s oly összetételű elemek 
ne torlódjanak össze, hogy belőlök óriás vihar s vizözön 
ne szakadjon az ország nyakára, ha a természeti törvények 
ugy alakulnak ellenünkben. — Az erkölcsi világrendben, 
ellenkezőleg, nem a megmásíthatatlan szükségesség, nem 
az elkerülhetetlen végzetesség uralkodik, hanem Isten 
kitüntetett bennünket avval az uri privilégiummal, hogy 
sorsunkkal magunk rendelkezünk. A bölcs Sirák fia könyvé-
ben rég meg van irva ez az igazság : „Az Isten kezdettől 
teremtette az embert, és akaratja kezében hagyta őt." A 
baj csak az. hogy az emberek sem saját öntudatuk sugal 
latára, sem a szentirás tanitására, sem a történelem kiáltó 
figyelmeztetéseire nem akarnak hajtani. 

Tehát 10 millió katholikusnak, 3 millió görög 
keleti kereszténynek, s ha Isten felnyitja valameny-
nyinek a szemét, 3 millió protestáns kereszténynek — 
csak akarni kell nagy elhatározással, s Magyarországon 
„megállj"-t—lehet parancsolni a mindent felforgatni akaró 
kozmopolita zsidó-szabadkőműves irányzatnak. — Ez az 
erkölcsi világrend törvényeiből következik, a hol nem hal 
meg, esak a ki akar, nem megy tönkre, csak az élhetetlen. 
Ha tehát mi itt annak a kiszámításába fogunk, hogy mi 
teszi a szabadelvű áramlatot Magyarországban annyira 
veszélyessé, hogy félni lehet, miszerint ez az áramlat 
eszeveszettségre, öngyilkosságra fogja ragadni a törvény-
hozás mind a két faktorában a többséget, — akkor mi 
erről a számításról előre tudjuk és hirdetjük, hogy az 
ellenkező is lehetséges, hogy még a képviselőházban is 
még mindig törpe minoritássá lehet visszaszorítani az 
ország keresztény vallás erkölcsi alapjainak ez időszerint 
nekivadulva harczoló ellenfeleit. 

Ezt előre bocsátva, a főrendiházbeli 21 szavazat-
többség daczára is tehát tegyük fel a kérdést : mi teszi 
Magyarország jövőjét oly sötétté, vagyis miért oly vesze-
delmes a szabad elvű áramlat Magyarországban magára a 
neki még eddig ellenálló főrendiházra s annak fenmara-
dására nézve is ? 

Ennek két oka van. Az egyik magukban a kon-
servativ főrendekben, a másik a szabad elvű áramlat hívei-
ben, az ő intransigens lelkületükben s az általok elfoglalt 
positióban rejlik. Kezdjük a szabadelvű áramlat hiveinél. 
De erről már csak jövőre Írhatunk valamit. ? ? 

Esztergom, máj. 12. Tisztelgés a bibornok hgpri-
m ásnál. — 

Azon alkalomból, hogy ő eminencziája a főrendi-
házi tárgyalások után, a melyek alatt a polgári házas-
ságról szóló törvényjavaslat visszavettetett, szerencsésen 
székvárosába érkezett, lelkesült örömmel sietett a helybeli 
papság ő eminencziája üdvözlésére. 

A fogadás szombaton, f. hó 12-én, d. e. 11 órára 
volt határozva. Jelen voltak a főkáptalan és az egész hely-
beli vil. papság. Villányi apát és a sz. Benedekrendü 
székház több tagja, a ferenczrendüek, P. Imre soproni 
dömés házfőnök és a papnövendékek közül mintegv 20. 

Midőn ő emja pontban 11 órakor biborpalástjában 
a fogadó terembe lépett, háromszoros lelkes éljenzés hang-
zott fel, mely után Sujánszky Antal nagyprépost a kö-
vetkező lendületes beszédet intézte a bibornokhoz : 

„Főmagasságu Bibornok-Érsek ! 
Kegyelmes Urunk! 

A polgári házasság hírhedt javaslatának elvettetése 
fölötti örömében eminenczíádat a harcztérről visszatérté-
ben hódoló papsága a diadal lelkesedésével üdvözli, a 
győzelmet egyrészt szentséges atyánk felajánlott szent 
mise-áldozatának, felséges urunk és királyunk részvété-
nek ; az ájtatos magyar hölgyek buzgó imájának, másrészt 
pedig és pedig legnagyobb mértékben, eminencziád lan-
kadatlan buzgalmának, szilárd kath. meggyőződésének, 
hajthatatlan erélyének, bölcs tapintatának tulajdonítván, 
melynek kiküzdésében eminencziád a nagyméltóságú püs-
pöki karral, a főrendiház hithű tagjaival a fenyegetések 
és ostromoknak daczára, vezérként együtt harczolva, hogy 

I többet ne említsek, hétfői szónoklatának azon hatalma-
és varázsával hatott, minőt eminencziád kenetes ajkairól 
hall ani, mar annyi alkalmunk volt. (Nagy éljenzés.) 

E diadal, valamint fenyegetett kath. egyházunknak 
egy idő óta elborult napjaira fénysugarat deritve egy 
jobb jövőnek reményével kecsegtetett, ugy hódoló papsá-
gának ujabb ösztönül és bátorításul szolgál, hogy emi-
nencziád bölcs vezérletének iránypontjait követve, a s/. 
kereszt magasra tartott lobogója alatt Isten dicsőségének, 
anyaszentegyházunk javának, édes hazánk jólétének elő-
mozdításában törhetlen erővel és hűséggel mindvégig 
küzdjön és működjék. 

En boldognak érzem magamat, hogy életem alko-
nyán még szerencsés lehettem a szivárvány összefolyó 
színeiben csillogó, de egyszersmind a szeretet és tisztelet, 
a hódolat és ragaszkodás forrásaiból fakadó érzelmeket 
eminencziád színe előtt tolmácsolhatni, mindnyájunk ne-
vében azért esedezvén, hogy minket magas főpásztori ke-
gyével és atyai jóindulatával továbbra is boldogítani mél-
tóztassék. (Szűnni nem akaró, lelkes éljenzés.)" 

0 eminencziája meghatottan, könnyes szemekkel vá-
laszolt és körülbelül igy szólott : 

„Méltóságos főkáptalan, 
Szeretett Testvérek ! 

Sohasem éreztem a szent irás szavainak: „Militia 
est vita hominis super terram" („Küzdelem az ember 
élete a földön") igazságát annyira, mint a közelmúlt na-
pokban. 
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Lesz-e béke ezentúl, vagy csak fegyverszünet, az a 
magas kormány elhatározásától függ. Amit szent-István-
társulati beszédemben mondottam, ahhoz tántorithatlanul 
ragaszkodom, hogy elveket feladni nem fogok soha ! Ki-
lenczszáz éves multunkban követett oly elvek ezek, a 
melyek érvényesítése nélkül nem táplálhatunk reményt 
hazánk boldog fenállása iránt Váratlanul jöttem haza, 
mert kiakartam kerülni mindennemű óvácziót. Hogy azon-
ban a mélt. főkáptalan és szeretett testvéreim mégis meg-
jelentek, nagy örömemre és vigasztalásomra szolgál, a 
melyért midőn köszönetet mondok, kérem, imádkozzunk 
egymásért és sz. egyházunkért!" 

A beszéd végeztével lelkesen megéljenezték a jelen-
voltak ő emját, ki aztán hosszasabb cerclét tartott, mely 
alatt a főkáptalan tagjaival és másokkal nyájas leeresz-
kedéssel beszélgetett. Majd ismételten megköszönte a meg-
jelenést és IIV2 órakor visszavonult termeibe. 

Egyházi Okmánytár. 
A Pitnk elleni Ítélet szövege.1) 

(Beküldetett.) 

978—1894. sz. 

Mi Pável Mihály, Isten irgalmából és a római apos-
toli szentszék kegyéből nagyváradi sför. kath. püspök stb., 
szentszékileg egybegyűlt rendes tanácsunk közreműködé-
sével végtárgyalás alá véve Pituk Béla rendelkezési álla-
potba helyezett és felgyógyultáig ideiglenesen nyugdijjal 
is ellátott egyházmegyei áldozár bűnügyét, annak „Haza-
árulók" czimü röpirata s az ez által előidézett zavargá-
sok alkalmából az ezen egyháztartománybeli egyházi 
bíróságok részére előirt szabályzat 96-ik §-ához képest 
(Cone. Prov. II. tit. V. cap. IV.) az Urban a következő 
ítéletet hoztuk : 

ítélet. 

Tekintettel arra hogy a „Hazaárulók" czimü röp-
irat szerzője Pituk Béla egyházmegyei áldozár, a mint az 
nyilvánvaló nemcsak a röpirat czimlapjából, hanem neve-
zettnek 1893. évi augusztus hó 8 án vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltóságához intézett 
és 37844. sz. a. 1893. évi aug. 10-ki beérkezési félzettel 
ellátott folyamodványából is, melyben a nevezett áldozár 
a szóban levő röpiratot, mint mellékeltet, saját müve 
gyanánt mutatja be, de meg legközelebb a kihallgatási 
idézvény átvételét igazoló 1894. márczius 12-én kiállított 
elismervényében (No. 725—1894.) ő maga, ugyanazon 
röpiratot „általa kiadott . . . röpirat"-nak nevezi: 

tekintettel továbbá arra, hogy a röpirat bevallott 
czélját, a Szent Uniónak, mint . olyatén intézménynek 
diszkreditálása képezi, mely a Szt. István Koronája alatt 
élő román „unitusokat", mint ilyeneket, tehát mert a 
római pápával, Krisztus Urunk földi helytartójával kö-
zösségben vannak, mindmegannyi hazaárulókká sülyeszti; 
a röpirat szerzője szerint ugyanis őkivüle, kezdve a püs-

l) A Pituk elleni Ítéletnek ez a hiteles forditása; az ezzel 
meg nem egyezők elferditetteknek tekintendők. Ciceronescu János, 
szentszébi jegyző. 

pöktől, nincs az az egyházi alkalmazott, nincs az az is-
kola, nincs az az intézet vagy intézmény, amelyek, mint 
kivétel nélkül hazaellenes szellemtől áthatottak, nem álla-
nának áz állami lét aláaknázásának szolgálatában. De az 
első inzultust Pituk Béla áldozár a 15-ik lapon intézi a 
Szent Unió ellen, ahol igy kiált fel : „Drága hazaszeretet 
te ! mily csúfosan vagy kijátszva a „Szent Unió" neve 
alatt." Valóságos káromkodás (blasphemia) azonban a 
16-ik lapon előforduló köv. szentségtelen kifakadás: „Ez 
uj vallás (igy nevezi a Szent Unió) 1700-ik évtől már 
sok galibát csinált e hon határain belül. Es hogy meny-
nyire meg nem bizható politikailag, véres fonalként hú-
zódnak végig e műben az ellene felhozott indokok." 
Vagyis, maga Pituk Béla áldozár beismeri, hogy röpira-
tában névszerint (directe) támadja meg a Szent Uniót, 
mint az államra nézve vészthozót. A 18-ik lapon pedig 
Szent Uniót az állam irányában még mint „hálátlant" is 
tünteti fel. Ott ugyanis a hazaszeretet-ről szólva, nem 
átalja állitani, hogy : „Es hazánkban mióta a Szent Unió 
már egy egész század óta fennáll, recompensatio gyanánt 
a sok jótétemények fejében, miket ez az államtól élve-
zett, még e szeretettel (t. i. hazaszeretettel) sem lettünk 
kárpótolva." A Szent Unió ellen szórt annyi invectiva 
után, amelyek csakugyan „véres fonálként húzódnak vé-
gig a műben," Pituk Béla áldozár eljut a vakmerőségnek 
még azon fokáig is, hogy kifejezést adjon a sorokból ki-
rívó abbeli óhajának is, hogy a Szent Unió irtassék ki, 
mert a 81-ik lapon már ki meri jelenteni, hogy „nemze-
tiségi szempontból az „Unió" nemcsak nem veszélyes, de 
végzetessé is válhat édes hazánkra." 

Tekintettel végre arra, hogy többször megnevezett 
Pituk Béla áldozár ezen viselkedése által, maga rekesz-
tette ki magát azon egyház kötelékéből, melynek gyer-
mekéből, annak ádáz ellenségévé lett: 

Ezennel kánonjogi itéletileg kimondatik, miszerint 
ugyanazon Pituk Béla, mint aki a római apostoli szent-
székkel, a kath. hitegység eme középpontjával közösség-
ben levő saját egyháza ellen fellázadt, mindennemű egy-
házi ténykedéstől eltiltatik, a mai naptól kezdve beszün-
tettetvén egyszersmind a részére az aggpapok alapjából 
folyóvá tett évi 300 frtnyi nyugdíj is, mindaddig, mig 
magába szállva s igy őszinte és üdvös vezeklés által az 
egyházzal, melynek kebeléből ő maga rekesztette ki ma-
gát, kiengesztelődve, a római apostoli szentszéktől ki nem 
könyörgi a római pápának különösen fentartott „latae 
sententiae" természetű ama kiközösités és ezen kiközösi-
tés (excommunicato) összes következményei alóli felol-
dozást, — a melybe nevezett Pituk Béla a szent emlékű 
IX. Pius pápának 1869. évi okt. hó 12-én kiadott „Apos-
tolicae Sedis" kezdetű Constitutiojához képest belekerült? 
— mert ezen apostoli constituczió hatálya, amennyiben 
általa a természeti és isteni jog értelmeztetik, a „Suprema 
Congregaczio Sancti Officii"-nak 1885. évi junius hó 
15-én kelt döntvénye értelmében, kiterjed a görög szer-
tartású katholikusokra is, amint annak idejében a 2189— 
1885. számú körlevéllel a főtisztelendő egyházmegyei 
papság tudomására is hozatott. 

S ezen szabványok Pituk Bélával szemben annál is 
inkább foganatositandóknak találtattak, mert nevezett 
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bűnös az egyház elleni íellázadásának s igy egyszersmind 
hűségi eskűszegésének bűncselekményét, még a megátal-
kodottsággal is tetézte, köztudomásu ugyanis, hogy neve-
zett, ahelyett, hogy a röpiratával előidézett zavargásokat 
dicséretes retractálás által csillapitani igyekezett volna, 
hirlapi kirohanásaival inkább folytatta a kedélyek további 
felizgatását, de meg az egyházmegyei kormány előleges 
tudta és beleegyezése nélkül, más egyházmegye területén, 
egy, az ő rendelkezési állapotával össze nem férő tanitői 
állomást foglalt el ; legújabban pedig alkalom nyújtatván 
neki legalább részben jóvátenni a botrányt, el nem fo-
gadható ürügyek alatt, a kihallgattatására kirendelt szent-
széki biztosok előtt való megjelenést is megtagadta. 

Kelt Nagyváradon, a gör kath. szentszéknek 1894. 
évi április hó 16-án tartott üléséből. 

P á v el, s. k. püspök, 
(P. H.) kegyes meghagyásából : 

Ciceronescu János, s. k. 
szentszéki jegyző. 

V E G Y E S E K , 

— Nagyváradon, mig a nagyváradi 1. sz. egyház-
megye biboros főpásztor Bécsben jár az apostoli király-
nál és Rómába utazik a bíbornoki kalap átvételére, 
Nagyváradon a „Szabadság" nevü „szabad elvű" párti 
közlöny nyilvánvaló megtagadásával szabad elviiségének, 
mely minden elv követését szabadnak kell, hogy követ-
kezetesen elismerje, ő emjának még hazafiságát is gya-
núsító támadást intéz a főrendiházi győzelem alkalmából 
a nagytudományu püspök ur ellen. Ez az ország kezd 
rohamosan kivetkőzni magyarosságából. A magyar jellem 
lovagias jellem. Nem gyanúsít, és ha támad, magához 
illő fegyverrel támad. A nagyváradi „szabad elvű" köz-
löny nem támadhatja Nagyvárad biboros püspökét. Mert 
ha „szabad" az elv mindenkinek : akkor Nagyvárad püspöke 
is szabad elveinek követésében. Egyébiránt ebből az 
esetből is csak az a tanulság, mint ezer másból : hogy t. i. 
a szabad elvű szavazatokat csak ellenkező katholikus sza-
vazatok többségével lehet sakkban tartani, s a szabad-
elvű sajtó hangját túlnyomóan nagyobb, hatalmasabb, 
olvasottabb katholikus sajtó hangjában lehet elfulasztani ! 

— Az országos Tciállitás történeti főcsoportnak egy-
házi csoportja Császka György kalocsai érsek elnöklete 
alatt mult hóban ülést tartott. Czobor Béla dr előadó 
jelentést tett a csoport kiállítási anyagának előkészítésé-
ről. Bemutatta a tárgyak lajstromát, a kiállítók névjegy-
zékékét, kiket a részvételre eddig felkértek. Megállapította 
a bizottság a további munkálkodás módozatait, nevezete-
sen a nyáron eszközlendő kutatásokat, melyek körébe 
Szmrecsányi Pál szepesi püspök javaslatára felvették a 

Magurat is, hol félreesőn fekvő kisebb egyházakban igen 
becses, kiállításra méltó műtárgyak lappanganak. Ezután 
behatón foglalkozott a bizottság a kiállítási épület tűz-
mentes szerkezetére vonatkozó jelentéssel és a benne fel-
halmozandó műkincsek őrizetével, a mire nézve oly meg-
állapodásra jutott, mely a kiállítókra kivétel nélkül telje-
sen megnyugtató lesz. 

— Winkler nagyváradi kanonok alapitványai 50 év es 
áldozársága félszázados jubileumának emlékére: Az egy-
házmegyei papok felsegélyezésére adott 5000 frtot, a 
Szt.-László figyermek menedékház részére 5000 frtot, a 
felállítandó róm. kath. egyetem részére 5000 frtot, (azzal 
a kikötéssel, hogy ha 10 éven belől fel nem állíttatnék, 
az összeg a szilágymegyei plébánia javára fordítandó.) 
Szegény tanítók segélyezésére 2000 frtot, a Nagyváradon 
létesítendő Szaniszló-alapra 2000 frtot, tanitó képezdei 
növendékek számára osztály-dij alapul 2000 frtot, össze-
sen 21,000 fitot. 

— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1894-ik 
évi május hó 16-án délután 5 órakor Budapesten, a 
Szent-István-Társulat gyüléstermében (Királyi Pál-utcza 
13. sz.) rendes felolvasó gyűlést tart, melyre a társaság 
alapító, pártoló és rendes tagjait, valamint az érdeklődő 
közönséget tisztelettel meghívja. Budapesten, 1894. máj. 8. 
Az elnökség. — Tárgysorozat: 1. Elnöki előterjesztések. 
2. Titkári előterjesztések. 3. Notter Antal rendes tag fel-
olvasása : Az akarat szabadságának bizonyítékai. 

— A tanítói fizetés minimuma. Ungmegyében a 
300 frtnál kisebb tanitói fizetéseknek államsegély utján 
való kiegészítése tárgyában a tárgyalások alapjául szol-
gáló összeírások elkészültek. A bevallási jegyzőkönyvek 
szerint, a vármegye 269 néptanítója közül 144-nek van a 
kántori jutalékkal együtt 300 frt vagy magasabb fizetése, 
125-é pedig alul marad e minimumon. E 125 tanitói 
állomás igy oszlik meg : községi 1, r. kathol. 9, görög 
katholikus 103, evang. ref. 11, izr. 1. Legkevesebb 
államsegélyt igényel a pallói ev. ref. tanitói állomás, 295 
frt 4 krhoz 4 frt 96 krt ; legtöbb államsegély kell a lub-
nyai görög katholikus iskolában, hol az összes tanitói 
fizetés 19 frt 92 krt tesz, a melyhez tehát 280 frt 8 kr 
pótlék szükséges. 

f Részvéttel vettük a gyászhírt, hogy bacsinai Ba-
csinszky András görög katholikus esperes-lelkész életének 
70-ik évében, influenzából származott tüdőhurutban, el-
hunyt. A boldogult, bár nagy kort ért igy is, de elélhe-
tett volna akár 100 évig, oly erős és egészséges szerve-
zettel volt az Istentől megáldva. „Erdemekben bővelkedve, 
mindenkitől szeretve, — ezt irja róla gyászban hagyott 
özvegye, — nagy fájdalmára mindnyájunknak, örök nyu-
galomra vonult." A boldogult által annyira kedvelt 
„Religio" s ennek általa annyira magasztalt szerkesztője 
mély megilletődéssel teszi le az elköltözött paptárs sír-
jára a részvét emlékkoszoruját, kérve Istentől a fájdalom-
mal sújtott lelkeknek vigasztalást s ajánlva az elhunytat 
a paptársak imádságába. R. i. p. 

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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Emlékbeszéd*) 
Az emberi élet korlátoltságának természetes 

következménye, hogy nemzedékeket uj nemzedé-
kek váltsanak fel s gyorsan dűljünk ki egymás 
után, mint a kasza a la t t a fü rendei. Es mégis 
szomorú, fájdalmas érzés fog el, ha arra gondo-
lunk, hogy soraink erősen gyérülnek s évről-
évre fogyatkozik azok száma, kik egyesületünk 
bölcsőjét körülállották s megalakulásánál tevé-
kenyen közreműködtek. E diszes sorból a kérlel-
hetetlen halál ujabban ismét egy kiváló alakot 
ragadott ki: Majer István vál. püspököt, egyesü-
letünk nagynevű alapitóját. Az élet és halál Ura 
mult év november 21-én szólitotta magához e 
hűséges szolgáját, kinek egész élete csendes és 
szelid volt, mint az oltár lámpája . . . 

A lámpa kialudt ! Isten dicsőségeért égve s 
felebaráti szeretettől lángolva fölemésztette ön-
magát . . . 

Megszaporodott ismét egygyel azon sirhal-
mok száma, melyek a hazaföldet drágábbá teszik 
a jelenkor s következő idők gyermekeinek. 

Gyászoló Gyülekezet ! Midőn a bölcsőde-
egyesület utolsó választmányi gyűlésén elhatá-

*) Melyet méltóságos és főtisztelendő Majer István 
stagni vál. püspök, pápai praelatus, érseki által, helynök, 
az esztergomi főkáptalan nagyprépostja, a főrendiház vál. 
tagja, a budapesti kir. tud. egyetem bekebelezett hittu-
dora, s a pesti első bölcsőde-egyesület alapitójának 1894. 
május hó 10-én a pesti első bölcsőde-egyesület által 
rendezett gyász-ünnepélye alkalmával mondott Nóvák Lajos, 
Esztergom főmegyei áldozó-pap, érseki szentszéki ülnök, 
kir. főgymnáziumi tanár és a pesti első bölcsőde-egyesü-
let h. igazgatója. 

rozta, hogy dicsőült Alapitójának emlékére gyász-
ünnepélyt rendez, ezzel csak a köteles tisztelet 
ós hála adóját rója le a Boldogult iránt, ki ál-
dásos működésével és alkotásaival sokszorosan 
kiérdemelte ezt! 

De tán vakmerőségnek látszhatik, hogy 
Bölcsődénk e nagynevű Alapitója fölött az em-
lékbeszéd tar tására én voltam merész vállal-
kozni, holott mások — kik kortársai és köz-
vetlenebb tanúi voltak működésének — ezt taláu 
méltóbban tehették volna. Es mégis, ha nemcsak 
önámitás mondatja velem, mentséget találok 
merész vállalkozásomnak. Mert, hol vannak azok, 
kik munkatársai voltak e nagy alkotásánál? 
Ezek nagyobb része nem innen nyúj t ja már 
utána, hanem amott várva reá nyúj t ja elébe a 
koszorút! Az az egy-kettő pedig, ki azon korból 
még i t t maradt, távol van ravatalától, ők csak 
csendes elvonultságban áldoznak emlékének. Min-
denesetre az ujabb nemzedék valamelyik tagjá-
nak kellett tehát a kegyeletnek ezen adóját a 
Bölcsőde-egyesület nevében leróni. És midőn én 
e megbizást elfogadtam, te t tem azt azért, mert 
mint a bölcsődék vezetésében a Dicsőültnek egy 
negyed század óta hivatalbeli utóda, ezt állá-
sommal járó szent kötelességemnek tekintet tem 
s egyúttal ezzel alkalmat véltem nyerni arra, 
hogy egyéni hálámnak is kifejezést adhassak a 
Dicsőült iránt, ki serdülő korom óta atyai jó-
akaróm s lelkes buzditóm volt ! De mégis, midőn 
feladatom megoldásához fogok, megzavarva állok 
meg Majer István magasztos alakja előtt, — eré-
nyeinek sokasága s fénye elkábit s nem tudom, 

40 



•334 RELIGIO. 

mely oldalról s mily részben tüntessem őt fel, 
miután tel jes a lakjának nagy vonásai beszédem 
szűk keretében nem férnek el. Az egyház fő- j 
papjá t emeljem-e ki benne, a mi mindenek előt t 
volt ? Vagy az irodalom bajnokát , kinek érdemei 
a neveléstan és a népirodalom terén valóban 
figyelemre mél tók? Vagy pusztán min t ember t 
ra jzol jam-e őt? Kiről mél tán e lmondhat juk, hogy 
„élt szeretve, meghal t tisztelve. Bará ta i vol tak 
sokan, ellensége nem volt egy se!" Vagy szere-
te tének alkotásai t soroljam-e fel, melyek századok 1 

múlva is h i rde tn i fogják nevét? 
Nincs és nem lehet kétség abban, hogy hi-

vatásánál és helyzeténél fogva egyházi állása 
volt életében sa já t lag azon középpont, melyből 
nemes tevékenységének legnagyobb része min t -
egy kisugárzott . Ez volt azoa oltár, melynek 
tüzétől hevültek erényei és melynek magasan 
lobogó lángjá tó l nyer ték i l lusztrácziójukat és 
fényüket ; s ez volt végül azon tér is, melyen 
párat lanul legtöbb érdemeket szerzett magának. 
Mit én, min t az ilyen férfiút ki tünőleg diszitő 
állást, érzelmem és azonos hivatásom hűségénél 
fogva is készséggel emelek vala ki a többi fölött , 
ha nem érezném, hegy e hely, melyen szólok, 
világosan kijeleli számomra a té r t , melyen be-
szédemnek forognia kell! 

Azért, Gyászoló Gyülekezet! csak a legszű-
kebb körvonalakban leszek bátor ecsetelni Di-
c s ő ü l ü n k nemes é le tpá lyá já t ; és szeretet-alko-
tásainál időzöm majd hosszasabban, ezeket kisér-
lem meg kellő fényben fel tüntetni , m e r t ezeket 
ismerve, lá tn i fogjuk, hogy „a ki ugy élt, min t 
Majer István püspök, ki annyi jót t e t t , k i any-

nyi t a lkotot t , nem a gyorsan muló időnek élte 
napjai t , nem észrevétlenül haladt keresztül az 
életen, de fel ir ta nevét mindenüt t az uton, a 
melyen áthaladt , és emlékeket emelt magának 
működése terén, melyek s i r ja fe le t t beszédes 
ajakkal hirdet ik, megezáfolva a halált , hogy 
„non omnis mor iar !" 

Majer Is tván született 1813. aug. 15-én 
Mocsonokon, hol a ty ja Kluch nyi t ra i püspök 
házi t iszt je volt. Szülei, de különösen édes anyja, 
kinek nevét később is a legnagyobb kegyelet tel 
emleget te , mélyen vallásos nevelésben részesítet-
ték a gyorsan fejlődő gyermeket , ki elemi isko-
lái t Ersekujvárot t , a gymnáziumot pedig Eszter-
gomban végezte el. 

Vallásos kedélyében már korán felébredt az 
egyházi pálya u tán i vágy s 1828-ban az eszter-
gomi egyházmegyébe lépet t s a theologiai tanul -
mányoka t Nagy-Szombatban végezte el. Mind 
másodévi növendék 1832-ben azon négy lelkes 
kispapnak egyike vala, kik a növeldében, a 
„Magyar-nyelv-gyakorló egyesület" lé t rehozását 
indí tványozták s elöljáróiknak jóváhagyása mel-
l e t t életbe is lépte t ték. 

Tanulmányainak befejezésekor még oly fiatal 
volt, hogy pappá nem szentelhet ték, azért a 
pesti egyetemre ment jogot ha l lga tn i ; majd 
Sennyey báró családjánál nevelősködött , hol 
Sennyey Pál báró, a későbbi hires államférfiú, 
volt növendéke. P a p p á 1836-ban szentelték. 
1842-ben Kopácsy pr ímás a tőle a lapí to t t esz-
t e rgomi kath. taní tóképző igazgatójává tet te . Ez 
in téze te t Majer oly hirre emelte, hogy nem 
sokára a fiatal igazgató tanácsá t ké r t ék ki u jabb 

; taní tóképzők alapításánál . 
A szabadságharcz ha jna lodásakor az iskola-

ügy reformálására k ikü ldö t t püspöki szakbizott-
ság Majer Is tvánt , a f iatal papot is meghívta. 
Az országos vihar elvonulása u tán a pesti kir. 
egyetem felsőbb paedagogiai tanszékére nevezték 
k i és nem sokára a főváros reá ruházta összes 
e lemi és magániskoláinak igazgatását . 

Ezen szomorú korszak németesi tő törekvései 
közben ő folyton t iszta hazafias szellemben ve-
ze t t e a főváros iskoláit s mél tán mondhat juk , 

I hogy ő volt a fővárosi elemi iskolaügy első 
szervezője. Nevezetesebb a lkotása i : a to rna tan i -

I t ás terjesztése, a vasárnapi iskolák szervezése, a 
nőnevelés emelése s a h i tok ta t á s rendezése. 

A főváros za já t azonban csakhamar felcse-
ré l te a falusi élet csöndjével. Komárommegyébe, 
Kür th re men t plébánosnak. I t t élő példája volt 
annak , hogyan nevelheti a plébános a magyar 
népet . Hasznos működésének elismeréseül 1866-
ban esztergomi kanonokká nevezték ki, a mely 
állásában azután gyorsan haladt felfelé az egy-
házi méltóságok fokain. A királyi kegy a Vas-
korona- és Lipót-rend lovagkeresztjével díszí tet te 
őt fel s s tagni vál. püspökké nevezte ki és az 
uj já szervezett főrendiház örökös tag jává válasz-
t o t t a meg. 1889-ben pedig az esztergomi főkáp-
talan nagyprépost ja és érseki ál talános hely-
nök lett . 

E sokféle, fényes ki tünte tések közöt t magas 
i állásaiban nyolezvan évet élt meg, késő aggsá-



RELIGIO. 325 

gában is folyton fáradozva egyháza és hazája 
érdekében, „melyeke t oly igen szeretett , a me-
lyekért nemes lelke annyi lelkesedéssel dobogott , 
egész az utolsó perczig, midőn visszatért az 
égbe Teremtőjének t r ó n j a elé, hogy érdemeiér t 
a legmagasabb j u t a l m a t vegye el, az örökké 
t a r t ó életet , az örök boldogságot." 

Majer István különösen ké t szakban szerzett 
magának kiváló é rdemeket s maradandó nevet. 
Az egyik a nevelés, a paedagogia t e re volt. Ne-
héz és fáradságos tér , gyakran há lá t lan is, de 
érdemeket szerző azoknak, kik a magasabb hi-
vatás nemes lelkesedésével indulnak meg u t ja in . 
„Majer Is tvánban, mond ja egyik jeles életirója, 
megvolt ez a hév és lelkesedés és ugy is, m i n t 
képezdei és egyetemi t anár , ugy is, mint igaz-
gató és később főtanfelügyelő a legnagyobb lel-
kesedéssel ka ro l ja fel a népnevelés ügyét és 
törekszik virágzásra emelni azt. Mintaszerű 
tanár , ki nemcsak t an i to t t , hanem valóban nevel t 
is. Minta szerű igazgató, ki nemcsak a szokásos teen-
dőket végzi el, de bír kezdeményező, alkotó szellem-
mel is." Sőt nem elégszik meg ezzel, hanem helyet 
kér magának korunk legkiválóbb paedagogusai 
közöt t i s és számos idevonatkozó művel gazdagí t ja 
i rodalmunkat . Igy 1844-ben megír ja „Népneve-
léstan"-át , mely i rányt adó és ú t törő munka 
volt, melyet Czaban t ó t iró lefordítani is s i e te t t ; 
1848-ban a magyar képezdék reformjáról ér te-
kezik; 1858-ban a nép tan í tókró l ; 1859-ben a 
papnövendékek képzéséről s csakhamar a szem-
lél tető t anmódró l ; a néptanodai jóirás, szépírás 
és helyesírás tan í tásáró l ad ki ér tékes műveke t 
s ezeken kivül hozzászól minden felmerülő pae-
dagogiai kérdéshez. Es e műveiben Majer Is tván 
mindig a gyakorlat embere, első sorban a gya-
korlat i élet követe lményei re fek te t i a súlyt. 

í rói működésének második, számára fényes 
sikereket t e rmő mezeje a népies irodalom volt. 
Sőt talán ezt ke l le t t volna első helyen emlí te-
nünk, ez volt a tu la jdonképpen i tér, mely ké-
pességeinek leg inkább megfelelt. Mert a neve-
lésügy is csak azért volt fontos előtte, mer t 
ismerte annak a népre való hatását , a népre 
való befolyását, „Majer Is tván pedig", min t fen-
tebb idézett élet i rója megjegyzi, „szive minden 
érzelmeivel szeret te a magyar népet , mélyen és 
igazán, a mint e lőt te talán senki és soha. A 
legíőbb vágya és óhaj tása volt t an í t an i ezt a 
népet az Isten és haza szeretetére, nemesíteni 
erkölcseit, fejleszteni érzelmét s előmozdítani 
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anyagi jólétét , földi boldogságát is. Már korán 
felvevén az „István bácsi" nevet, ez a la t t a név 
a l a t t i r t a népies füzeteit , népies könyveit , szer-
kesztet te nap tá ra i t s ez a la t t a név a la t t le t t 
ismeretessé az egé-z országban, a jó magyar nép 
előtt , a nádfödeles gunyhókban, hol bizony vajmi 
kevesen tud ták azt, hogy ez az I s tván bácsi, ki 
ugy tud a nyelvükön beszélni, ki annyi szép 
tö r t éne t e t mond el számukra, ki anny i ra szivén 
viseli sorsukat, egy ha ta lmas főpap, egy püspök, 
mellén a rany kereszttel , ki magasból hajlik le 
hozzájuk, hogy magához emelje a föld népét." 

Jeles k iadványai egymást követték. „A jó 
ház igazda" , „Egészségtan a nép számára", 
„Aranytanácsok a mester legényeknek", „Arany-
tanácsok a férfi- és nőcselédek számára", „Ügyes 
Mari, a kis konyhaker tészné" , „István bácsi, a 
boldog családapa", „István bácsi nap tá ra" , mely-
nek első kiadása 25,000 példányban kelt el s tb . 
stb. — ezek mind oly könyvek és füzetek vol-
tak, melyek ál tal a jó István bácsi nemcsak a 
népnek erkölcsi érzületét emelte, hanem anyagi 
jólé tére s gyarapodására is áldásosán hatot t . 

E mellet t Majer István püspök a szép mű-
vészeteknek is nagy ba rá t j a ós müve ]öje volt . 
Már kora fiatalon k i tűn t szép rajzaival s a réz-
bemetszés művészetében is j á r tas volt. Szent-
tárgy u képei több százezer példányban el ter jed-
tek . Ujabban híressé váltak műkeresztjei , melyek 
szakemberek véleménye szerint a r ra h iva tvák , 
hogy lendületet ad janak a műiparnak és az or-
nament ikának . „Kétezer mükereszt"- je az 1885-iki 
országos kiáll í táson is nagy fe l tűnést ke l te t t . 

Gyászoló Gyülekezet! Im rövid vonásokban 
szemünk előtt lebeg Istenben boldogult Majer 
Is tván püspök példás élete; de vajmi homályos 
volna a Dicsőült képe, ha felebarát i szeretetéről 
ha l lga tnánk, ha szeretet-alkotásai t nem tün te t -
nők fel ! (Vége köv.) 

Zay Miklós gróf beszéde 
a főrendiház május 8 iki ülésében. 

(Vége.) 

Mi a protestáns álláspontot illeti, nem áll az, mintha 
a polgári házasság kötelező formája érdekében állna a 
protestáns egyházaknak, mert e reform igenis károsan 
hat a nép vallásos érzületére és csökkenti a lelkészi kar 
tekintélyét és befolyását. Ha pedig az egyházi felfogások-
tól eltekintünk, még mindig hátramarad a konzervatív» 
államfentartó eszme, mely azt kívánja, hogy ne forgassuk 
fel azon intézményeket, melyek mélyen gyökereznek a 
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nép szivében. Hisz láttuk, mi történt a protestáns Porosz-
országban, hol az urak háza három izben megbuktatta a 
polgári házasságot, sőt 1849-ben maga Bismarck is ugy 
nyilatkozott, hogy reméli, miszerint elég sokáig fog élni, 
hogy lássa korszakunk bolondokkal terhelt hajóját szét-
roncsolódni a keresztény egyház kőszikláján. Nem Róma, 
nem Bécs, nem a papság érdekeiről van itt szó, hanem 
a nép százezreinek vallásos érzületéről. 

Bizonynyal nem kerülte el senki figyelmét azon 
taktika, melylyel a protestánsokat fokozatosan reá akar-
ták birni a radikális egyházpolitika támogatására. „Pro-
testánsok, kiáltottak föl, ne hagyjátok cserben a mai 
liberális kormányt, mert ha ez elbukik, okvetlen az 
auliko-klerikális uralom következik utána, egy Bernaert-
kabinet magyar kiadásban ! Részemről ugyan Könyves 
Kálmán örökbölcs mondását vallom. De strigis, quae non 
sunt, nulla fiat mentio, de azért kimondom, hogy ily fon-
tos kérdések felvetésekor nem azt kellene kérdeznünk, 
hogy mi következik azután, de szemben a radikális kor-
mánynyal és a reakczió boszorkánymeséjével, arra is ké-
szen kellene állanunk, hogy a jövőben Kinizsi Pálként 
két karddal fogunk verekedni. — Csak annyit akartam 
erről a sokat hangoztatott veszedelemről elmondani. 

A mi ezzel szemben a protestáns aspirácziókat illeti, 
nem győzök azon eléggé csodálkozni, hogy az egyházi 
élet számos vezérférfiát kielégiti az, miszerint az egyház-
politikai kérdések hullámzását némán szemlélheti. Miért, 
kérdem én, miért hagyják elmúlni az egyházpolitikai 
mozgalmakat a nélkül, hogy kísérletet tennének a pro-
testántizmus megszilárdítására és az egyház ellenállási 
képességének fokozására?*) nem alkalmas-e a mai pilla-
nat arra, hogy a protestáns felekezetek uniója prokla-
máltassék, szemben azon proklamáczióval, mely az egy-
házpolitikai kérdéseket a napirendre hozta? Nem volna-e 
biztosíték, nem lenne-e vigasz, megnyugtatás a protestán-
sokra nézve, ha létrehozatnék az unió, kapcsolatban az 
1848. XX. t.-cz. végrehajtásával? Avagy az egyházpoli-
tika, a katholikusok autonómiája, mind gyakorlatias, 
könnyen kivihető dolgok és csupán az unió, csupán az 
1848-iki törvény végrehajtása lenne egy szép ifjúkori 
álom ? 

Méltóságos főrendek ! Az egyházpolitikai reformok-
kal kapcsolatban fölmerült a katholikus autonomia ügye 
is, mintegy vigaszára és megnyugtatására a kath. hívek-
nek. Kijelentem, hogy nem a szűkkeblűség beszél belő-
lem, mert hisz jogok tekintetében szivesen megosztanám 
azon falat száraz kenyeret, melyet mi protestánsok élve-
zünk, katholikus testvéreinkkel. Engem, méltóságos főren-
dek, gyötör a kiváncsiság, hogy az autonómiával kapcso-
latban mi történik majd az állam érdekeivel, melyet a 
házasságjogi törvényjavaslat beajánlásakor oly sürün han-
goztattak. Bocsánat őszinteségemért, de hallani szeretném, 
hogy érdekében áll-e magyar államnak kezei közül kibo-
csátani azon nagy erkölcsi és anyagi befolyást, melyet a 
főpapok révén a magyarországi katholikus egyházra gya-
korol? Erdekében áll-e magyar államnak, egy ujabb ter-
vezetet létesitenie, a hol a nemzetiségi velleitások egyes 
pontokon ismét érvényesülhetnek ? És honnan származik 

*) Szónok tudvalevőleg protestáns. 

az autonómia terén való nagy bőkezűség — pedig e téren 
való nagy bőkezűség — pedig e téren csakugyan fontos 
érdekei vannak az államnak — és honnan a fukarság, 
mely az előttünk fekvő törvényjavaslatban a felekezetekkel 
szemben nyilvánul ? 

Részemről, sem mint protestáns, sem mint magyar 
ember nem várok jót a kötelező polgári házasság beho-
zatalától. Tudom, hogy a katholikus klérus akkor válik 
igazán ultramontánná, akkor fordítja szemeit igazán Róma 
felé, midőn sarokba szorittatik és megaláztatik az állam 
által, mint ahogy ez akár Franczia-, akár Németország-
ban megtörtént. Az ellentét jobban kiélesedik a protes-
tánsok és katholikusok közt, legalább a katholikusok azon 
része közt, mely hitéhez buzgón ragaszkodik, mert az 
egyházpolitikai radikalizmus a katholikusokat rendszerint 
két nagy csoportba osztja; egyrészt olyanokra, kik nem 
tartanak vallásukra, másrészt a vakbuzgókra, az ultra-
montánokra,1) kiknek hitét még szilárdabbá, kőkemény-
nyé teszik a rájuk mért csapások 2) 

Részemről, őszintén mondva, azt az állapotot tartom 
legszerencsésebbnek egy országra nézve, mely eddigelé 
nálunk fenállott, midőn az egyháziak és világiak, a szabad-
gondolkodók és bigottok, a katholikusok és protestánsok 
közt fenálló határvonalak elmosódnak, mikor mindenki 
vallásos is, meg librepenseur is, mikor senkinek se ku-
tatják hitét, se szabadkőműves voltát, midőn a szélsősé-
gek nincsenek kidomborodva, de az arany középúton3) 
jár mindenki. Attól félek, méltóságos főrendek, hogy 
ezzel a törvényjavaslattal vége lesz az arany korszaknak 
és a kölcsönös bizalmatlanság ideje újból kezdődik Ma-
gyarországon. (Ugy van jobbfelől.) 

A mi a kötelező polgári házasság mellett szóló 
egyéb argumentumokat illeti, el kell ösmernem, hogy a 
dolog párttaktikai oldala reményén felül sikerült. Igaz, 
hogy az egypolitika nyomán jókora rés támadt a kor-
mánypárt épületében ; de annak bevakolására rég készen 
tartották a szabadelvű pallérok és kőművesek a czélnak 
megfelelő terveket. 

Az egyházpolitika intranzigens és radikális volta jól 
bevált ; mert a szélsőbal intranzigens és radikális része a 
kormány megmentésére sietett. Hiába mondotta nekem a 
miniszterelnök ur ő nagyméltósága az idei költségvetés 
tárgyalásakor, hogy ő Deák Ferencz nagy alkotását hiven 
és az eredeti czélnak megfelelően őrzi. 

Mert Magyarország belső Intézményeinél szakítani 
a történelmi alappal, tehát azzal, a min maga a monar-
chikus eszme nyugszik ; merész ugrásokat tenni a sötét-
ben, árulni egy gyékényen a legszélsőbb szélsőballal és 

1) Kérem, ez a kettő nem mindegy. A Rómára tekintő 
ultramontán csak kötelességet teljesít. A kötelesség teljesitése 
pedig nem vakbuzgóság. A szerk. 

2) Németországban az egyház üldözése szerencsésen nem meg-
osztotta a katholikusokat, hanem egységesen felverte mindnyájukat 
szent vallásuk védelmére. Ezt a német katholikusok éber vezéreiknek 
köszönhetik, kik nem engedték a nyájat „vakbuzgók"-ra és vallá-
sukra „nem tartókra" szétverni, hanem együtt tartották meg 
őket a hitökért való buzgólkodásban. A szerk. 

3) Engedje meg a nemes gróf ur, hogy ebből a zagyvalék 
középutjából magunknak ne kérhessünk. Vallásosnak is lenni s 
libre-penseurnek is lenni, t. gróf ur, fából vaskarika. A szerk. 
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ugyanakkor a közös intézmények minden részletét az 
örök változatlanság jellegével ruházni fel, ez az 1867-iki 
alkotásnak igazi megrontása. (Helyeslés jobbfelől.) 

Föl kell hoznom, méltóságos főrendek, azon okokat 
is, melyek engem másodsorban birtak arra, hogy az előt-
tünk fekvő törvényjavaslathoz való hozzájárulásomat meg-
tagadjam. (Halljuk ! Halljuk !) Befolyással volt állásfog-
lalásomra az is, hogy a kötelező polgári házasságról szóló 
törvényjavaslat győzelméhez, vagy bukásához egy egész 
politikai rendszer sorsra van fűzve. Részemről mindig a 
politikai élet betegségének tartottam, hogy hazánkban 
örökké egy és ugyanazon rendszer uralkodik, hogy ennek 
folytán közéletünk nagyrészt el van posványosodva, mert 
a hatalmi érdekek miatt bedugulnak azon források, me-
lyekből a nemzeti erőnek friss bugyogása származhatnék. 

Azért kell oly mesterséges eszközökhöz, ifjitó sze-
rekhez folyamodnia a kormánypártnak, mint a közigaz-
gatási reform, majd pedig az egyházpolitikai kérdések 
felvetése volt, hogy az elöregedett, de élni vágyó matro-
nában a friss festék és friss öltözet alatt a közönség 
még mindig a régi fiatal menyecskét lássa. (Derültség.) 
Lehetetlen, hogy mindazok, kik őszintén kivánják a ma-
gyar közélet regenerálását; kik nemcsak arra helyeznek 
súlyt, hogy minden harmadik évben valami uj eszme ke-
rüljön napirendre, de arra is, hogy a lejárt embereket uj 
erők váltsák fel az ország ügyeinek intézésében ; lehe-
tetlen, mondom, hogy mindazok elmulaszszák azt a jó 
alkalmat, mely az elkorhadt rendszer megdöntésére kínál-
kozik. Ha az erre irányult kísérletek újra meghiúsulná-
nak, akkor erős meggyőződésem, hogy az életre nem való 
reformoknak, a felforgató törekvéseknek ujabb sorozatára 
lehet kilátásunk. 

Méltóságos főrendek ! A házasságjogi törvényjavas-
lat bukása esetén bizonyos oldalról kilátásba helyezték a 
nagyméltóságú ház reformjának követelését vagyis, hogy 
a tánczrend a kormánypárt által előre meg van állapítva : 
a közigazgatási keringő után következett az egyházpoli-
tikai négyes, az egyházpolitikai négves után pedig jön a 
felsőházi lassú. (Derültség.) 

Kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy oly jog-
nak megtartására, mely felmondási határidőhöz van kötve 
s mely elveszti erejét, mihelyt e jog tulajdonosainak fon-
tos missziót és kötelességet kell teljesiteniök, súlyt nem 
helyeznék, ha Magyarország érdeke ezt máskép nem kí-
vánná. Mint a jelen esetben, ugy a jövőre is tudni fogom, 
mi a feladatom s erre vonatkozólag nem a magas kor-
mányhoz fogok tanácsért fordulni. (Helyeslés. Halljuk !) 

Csupán egy birót ismerek el magam felett, és ez a 
magyar nemzet. (Elénk helyeslés jobbfelől.) Meglehet, 
hogy a kormány meg fogja kisérleni a nemzetre való hi-
vatkozást s én lépéséhez szívből gratulálni fogok, mert 
végre — valahára ez a jó magyar nép is tudni fogja, 
mit jelent a szabad és tiszta választás, mely felett más, 
boldogabb nemzetek régóta csodálkoznak. 

Azt csak nem lehet képzelni, hogy uj választás ese-
tén ez a kormány, mely annyira kérkedik szabadelvűsé-
vel, ismét kényszereszközökhöz, vagy a kapaczitáczió meg 
nem engedett fegyvereihez nyúljon s kitegye magát azon 
veszedelemnek, hogy ismét oly többséghez jut, a mely 

által senki sem fogja kifejezve látni a nép többségének 
akaratát. Adja Isten, hogy a törvényjavaslat tárgyalása 
meghozza a nemzetnek azon valódi előnyt, mely a válasz-
tások tisztaságában és szabadságában nyilatkozik. 

Nem fogadom el a törvényjavaslatot. (Helyeslés 
jobbfelől.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Esztergomi főmegye. A pozsonymegyei cselcei zsidó 

leány konverziója ügyében, maga az illetékes nagy-
magyari derék plébános ur a következő nagybecsű, 
előadását a tényállásnak küldötte be lapunknak, vonat-
kozással a 38. sz. „Isteni vallás és emberi törvény" 
cz. alatt megjelent első Vegyes-ünkre : 

„Nemcsak hogy el nem űztem a leányt a kereszt-
ségtől, de valóságos harczot kellett vivnom a zsidó-
sággal a leány miatt, s abszolúte nem is tekintettem 
a korra, midőn megkeresztelését a pünkösdi ünnepekre 
kitűztem, és pedig azért, hogy addig az alig néhány 
nap előtt jelentkezett leányt vallásunk legalább legfőbb 
tanaira oktathassam, s hogy a szertartás is minél ünne-
pélyesebb legyen. A zsidók azonban a leányt minden 
áron kezeikbe akarván csípni, miután láttam hogy 
már a keresztények és a zsidók közt összeütközésre 
is került a dolog, a leányt a kitűzött nap előtt egy 
héttel megkereszteltem. A leány kora semmiféle sze-
repet nem játszott a dologban, sőt születéséről semmi-
féle adat nincs kezemben, mert az anyakönyvi kivo-
natot a rabbi vonakodott kiadni, s midőn a kereszte-
lés után a járás főszolgabíróját felkértem, hogy hiva-
talból szerezze azt be, ő kérésem teljesítését megta-
gadta, s ezt azzal okadatolta, hogy valami miniszteri 
rendelet szerint a megkeresztelés előtt lett volna köte-
lességem azt a leánynyal kiváltatni, s igy a leány tu-
lajdonkép nem is lett volna megkeresztelhető. S tény-
leg ez az anyakönyvi kivonat ma sincs még birto-
komban. Igy áll a dolog, s nem ugy, mint azt 1—2 
liberális lap zsidó reporterje felfújta " 

Ime az okmány : 

Pozsony vármegye felső-csallóközi járási főszolgcibirájától. 
4791/1894. sz. 
Főtdő Leszkay Sándor nagy-magyari plébános 

kéri f. év s hó 6-án a róm. kath. hitre áttért és általa 
megkeresztelt Reichenberg Betti csenkei lakos izr. 
nőnek születési bizonyitványát a nagy-magyari izr. 
hitközség rabbija által hivatalból kiadatni. 

Végeztetett. 
Ezen kéretnek helyt nem adhatok. 

Mert : 
Az izraeliták áttérése tárgyában 3565/1890. sz. 

alatt kiadott V. k. m. miszteri rendelet világosan ki-
mondja, hogy ha izraelita a keresztséget kivánja fel-
venni, legelőször mutasson fel hiteles anyakönyvi 
kivonatot születéséről, vagy ha ilyen nem volna, sze-
rezzen be a 10442/1899. sz. rendelet szerint ilyet. 

Tehát nevezett nő ennek bemutatása előtt meg-
keresztelhető nem lett volna. 

Ezekből kifolyólag alulirott a rabbit nem kény-
szeritheti arra, hogy anyakönyvi kivonatát hivatalból 
állitsa e czélból ki. 

Somoija, 1894. május hó 9-én. 
P. h. Molnár, főszolgabiró. 
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KATH. KÖZTEVEKENYSEG. 
Katholikus nagygyűlés Zsolnán. 

Május 14-én. 
Minden dolognak kezdete kicsiny. Egy ember gon-

dol egyet ; közli egygyel-kettővel, többekkel. Ha életre 
való az eszme, felkarolják. Megkezdik az akcziót. Isten 
sikert és áldást ad rá. Ez a zsolnai katholikus nagygyű-
lés előzményeinek története. Először csak értekezlet volt 
a ozél. A körülmények nagygyűléssé növelték a szerény 
igyekezetet. Czél lett : katholikus nagygyűlés. S itt is 
meglátszik az Isten ujja. A szervező bizottság tiltakozó 
gyűlésnek tervezte s diadalmi manifesztáczió lett belőle, 
valamint előkészitője azon nagy szervezésnek, melynek 
szükségességét mi katholikusok most, a főrendiházban 
aratott fényes győzelmünk után annál égetőbben kell, 
hogy érezzük. 

A gyűlés pünkösd hétfőjén folyt le 5 választókerü-
let 122 község 150.000-nyi lakossága képviseletének im-
pozáns részvéte mellett. Zsolna ez alkalomból ünnepi 
díszt öltött. A házak fel voltak lobogózva, az utczákon 
pedig ezernyi néptömeg özönlött a gyűlés színhelyére, a 
városházhoz közellevő kertbe. A kertben emelvény volt 
felállítva az elnökség s a szónokok számára, melyen nem-
zeti színű zászlók s virágok között a királyi pár s a pápa 
arczképei voltak láthatók. 

Riadó éljenzés hangzott fel, mikor Zichy Nándor 
gróf és Pongrácz Adolf gróf vágujhelyi prépost-plébános 
elfoglalták az elnöki széket. Mellettök ott voltak még 
Odescalchi Livio herczeg Pongrácz Gusztáv gróf, Zmes-
kál Zoltán, Rakovszky István cs. és kir. kamarás, dr 
Gyürky Ödön, a „Magyar Ailam" belmunkatársa, a hely-
beli s vidéki papság s a város és vidéke intelligencziája. 

A gyűlést Zichy Nándor gróf nyitotta meg, néhány 
szót intézve a megjelentekhez, kiknek számát 9 — 10.000-re 
lehet tenni. 

Hálát adok Istennek — úgymond — azért az örömért, 
hogy annyi ezer ember jelenlétében én nyithatom meg e 
nagygyűlést. Isten után az ő helytartójáról emlékezem 
meg, mindnyájuk szivének érzelmeit fejezve ki, hogy 
egyházunk csalhatatlan fejét, XIII. Leo pápát az Ur 
Isten még sokáig éltesse. Inditványozom, hogy ezt táv-
iratilag is közöljük a szent atyjával. (Helyeslések.) Ő 
utána dicsőségesen uralkodó I. Ferencz József apostoli 
királyunkról emlékezzünk meg, bizalmunkat, alattvalói 
hűségünket trónja előtt is kifejezve. Majd indítványozza 
még, hogy a megyei püspöknek is küldjön a nagygyűlés 
üdvözlő táviratot. 

Indítványai egyhangú lelkesedéssel fogadtatván el, 
a nagygyűlés a következő sürgönyöket küldi el : 

„0 császári és királyi felségének 
Bécs. 

A Zsolnán kath. nagygyűlésre összesereglett kilencz-
ezer hivő a legmélyebb alattvalói hűséggel és bizalommal 
üdvözli Felségedet és bőséges áldást esd Felséged boros 
tyányos fejére és az egész felséges királyi házra. Gr. 
Zichy Nándor, gr. Pongrácz Adolf, prépost, elnökök. 

XIII. LEO pápához. 
Szentséges Atya ! 

A zsolnai katholikus nagygyűlésen megjelent több 

ezer katholikus, kik egyházuk jogainak, vallásuk szabad-
sának megvédelmezésére jöttek össze, fiúi hódolattal üd 
vözölve Szentségedet, atyai áldásáért esedezik. Gr. Zichy 
Nándor, világi elnök, gr. Pongrácz Adolf, egyházi eluök. 

Méltóságos és főt. Bende Imre püspök urnák. 
Trencsén. 

A Zsolnán összejött katholikus gyűlés ezrei fiúi 
hódolattal üdvözlik főpásztorukat és kérik atyai áldását. 
Gróf Zichy Nándor világi elnök, gróf Pongrácz Adolf 
egyházi elnök." 

Az üdvözlő táviratok elküldése után Zichy Nándor 
gróf elnök a következőleg folytatta beszédét: 

Mi katholikus nagygyűlés vagyunk, kik összegyül-
tünk azért hogy kath. hitvallásunkról bizonyságot te-
gyünk, hogy hitünk szerint élni s azért küzdeni akarunk. 
Első kötelességünk tehát hitünkért élni és halni, ennek 
tanait megvédeni, azokért harczolni. Magyarországban ne-
héz napokat élünk, egyházunk veszélyben van, de alkot-
mányunk, apostoli királyunk oltalma alatt, biztosítja a 
módot, hogy alkotmányosan meg is védelmezzük. Le-
gyünk bizalommal felséges királyunk iránt, ki velünk 
egyformán érez, mert ő is, mint mi, hitéhez hű katho-
likus. 

Az Isten nem fogja megengedni, hogy az ő hű fiai 
üdvöket veszélyeztették s vallásuk gyakorlásában hábo-
rítva legyenek. Reméljünk, higvjünk, bízzunk tehát, tömö-
rüljünk katholikus egyletekbe, ragadjuk meg a szent 
rózsafüzért, mely e vidéken annyira kedves s az Isten 
nem fog elhagyni. Ezzel az ülést megnyitom. 

Nagy lelkesedés követte ezen szavakat, mire Zichy 
Nándor gróf indítványozta, hogy küldjenek üdvözlő táv-
táviratot Esterházy Miklós Móricz grófnak i*, a kath. 
ügyek e lelkes, faradhatatlan védelmezőjének, mit a nagy-
gyűlés egyhangúlag magáévá tett. 

Azután Zmeskál Zoltán földbirtokos mondott beszé-
det az önvédelem jogosultságáról. 

Beszéde végén hosszabb határozati javalatot nyúj-
tott be, melyet a nagygyűlés egyhangúlag nagy lelkese-
déssel elfogadott. E szerint a zsolnai nagygyűlés azono-
sítja magát a január 16-án Budapesten tartott nagygyű-
léssel és tiltakozik Trencsénmegyének mult évi május 
hóban hozott egyházpolitikai határozatával. Tiltakozik a 
polgári házasság s az állami anyakönyvekről szóló tör-
vényjavaslatok ellen. A zsidók reczepczióját, miután az 
1867. XVII. t.-czik már úgyis minden polgári és politikai 
jogok részeseivé tette a zsidókat, nem ellenzi a zsolnai 
gyűlés, de föltételeket köt ki, és pedig, hogy a zsidók 
előbb mutassák be hitvallásukat s a keresztény vallásról 
az áttérés a zsidóra, mint keresztény népek körében kép-
telenség, tilos legyen Rossza!ását fejezi ki a nagygyűlés 
a fölött, hogy a felső trencsénmegyei képviselők az egy-
házpolitikában a kormány mellett foglaltak állást, köve-
teli az autonómiát, kimondja mennél több kath. kör meg-
alapításának szükségességét, kimondja a kath. sajtó előmoz-
dítását s végre bizalmát fejezi a főrendiháznak május 
10-én tanúsított magatartásáért. 

Zmeskál után beszéltek még: Molnár János komá-
romi apát-plébános a kath. önvédelem módozatairól, kinek 
magyar beszédét Páífi Pál tolmácsolta a tót nyelvű nép-



RELIGIO. 339 

nek. Schwertner Gyala zsolnai ügyvéd és Steszkál József 
predméri plébános a polgári házasság káros voltáról, 
Stranyávszky József várnai ügyvéd a kath. autonómiáról, 
végre dr Teszelszky József bittsei plébános a kath. egyesü-
letek szükséges voltáról. 

Ezután Pongrácz Adolf gróf egyházi elnök magyar 
és tót nyelven bezárta a nagygyűlést. 

Az emlékezetes napot több mint 300 terítékű ban-
kett zHrta be a ferenczrendüek épületében. Az első fel-
köszöntőt Zichy Nándor gróf mondotta a pápára és a 
királyra. Utánna megeredt a felköszöntők árja, melyek 
közül különös feltűnést keltett Molnár apát szellemes 
tósztja s Rakovszky István szép és lelkesült beszéde. 

Rendkívüli hatása volt Zichy Nándor gróf befejező 
beszédének, melyben elmondta a gróf, hogy ifjú korában 
az alkotmányért harczolt és szenvedett, most öreg korá-
ban a vallásért harczol, mert meg van győződve, hogy 
ugy az alkotmány szabadsága, mint a vallásnak szabad-
sága a hazának legfőbb érdeke, melyet nem szűnt meg 
szeretni soha. 

XIII. Leo válasza a zsolnai katholikus nagygyűlés-
hez, Zichy Nándor gróf aranygyapjas vitézhez intézve a j 
következőleg hangzik: „Beatissimus Pater Tibi ceterisque 
catholicis dioecesis Nitrienseis Solnae coadanatis pro tuenda 
re catholica petitam benedictionem peramanter impertit. 
Card. Rampolla 

Beszámolás 
a lourdesi fogadalmi öröklámpára történt gyűjtésről. 

Miután a lourdesi lelkizarándoklatban résztvett és a 
fogadalmi öröklámpára adakozott magyarországi kath. 
közönségnek, a m. tisztelt gyűjtők közvetítésével az em-
lékképecskék, füzetek és olajnyomatok általam már egy 
hónap előtt lettek megküldve; és miután ez idő alatt az 
itt-ott felmerült különbözetek és kívánságok is kiegyen-
littettek: nincs egyéb hátra, mint az adakozott m. t. kö-
zönség tájékoztatásául, főbb vonásokban nyilvánosan is 
beszámolni azon pénzadományokról, melyek alulírottnál 
a lourdesi öröklámpára befolytak. 

Gyűjtési naplóm szerint, 1209 gyűjtőnek ügybuzgó 
közreműködésével, — melyért a szeplőtelen szent Szűz 
anyai szeretete és oltalma legyen jutalmok, — a lourdesi 
öröklámpára befolyt : 45,131 korona és 45 fillér. 

Ez összeghez hozzáadatván azon 400 korona, melye-
ket Császka György kalocsai érsek urő exczellencziája, a 
a lourdesi lelkizarándoklat előleges költségeire volt kegyes 
felajánlani, a begyült s beszámolandó egész összeg kitesz : 
45,531 koronát és 45 fillért, vagyts 22.765 forintot és 
72Va krt. 

Nyomdai, könyvkötői, postaszállítási és egyéb, a 
lourdesi lelkizarándoklattal és öröklámpával összefüggő 
költségek együttesen kitesznek : 2578 forint és 72Va 
krajczártt 

Ez összeg levonatván a fennebbi beszámolandó ösz-
szegből, — a lourdesi öröklámpára alspitványra stb. 
maradt tisztán: 20.188 frt — melyekből 17.000 frt (két-
szeri küldéssel) még a mult január hónapban, az utóla-
gosan befolyt 3188 frt pedig folyó hó 9-kéu lett elküldve 
Bolognába, Aquaderni gróf úrhoz, az olaszországi zarán-
doklatok elnökéhez, kivel a magyarországi lelkizarándok-
lati ügyben közvetlen érintkezésben állottam s ki a lour-
desi öröklámpára hazánkban begyült s hozzá küldött 
fennebbi 20,188 frtot (40,376 koronát) rendeltetésök he-
lyére, a lourdesi öröklámpa költségeinek fedezésére továb-
bítani szives volt. 

Aquaderni gróf a hozzá küldött pénzösszeg elfoga-
dását nyugtázó levélben többi közt arról is értesít, hogy 
a február 11-iki lourdesi lelkizarándoklatok fogadalmi 
öröklámpája, a mely — mint e lapokban is közölve volt 

— február 11-ére nem készíttethetett még el, és ez oknál 
fogva egy ideiglenessel lett helyettesítve: most készül 
Lyonban a híres Calliat Armand aranyművesnél ; és hogy 
az minden tekintetben méltó lesz ugy az ügyhöz, mint a 
szeplőtelen szent Szűz tisztelő gyermekeinek kegyelete és 
lelkes áldozatkészségéhez. 

Szándékom volt a gyűjtés eredményéről külön füze-
tet is kiadni, melyben a m. tisztelt gyűjtők, a hozzám 
beküldött pénzadományok és a 200.000-et meghaladó 
lelkizarándokok egyházmegyék és számmenyiség szerint, 
részletesen is feltüntetve lettek volna ; — azonbau tekin-
tettel azon körülményre, hogy a lourdesi lelkizarándok-
lat és gyűjtés rendkívüli arányaihoz képest a kiadni 
szándékolt füzet egész vaskos kötetté nőtte volna ki magát 
és kinyomatása s szétküldése ujabb tetemes költségeket 
és hosszabb munkát igényelt volna, fenjelzett szándékom 
kivitelétől, az ügy érdekében jónak láttam elállani. 

Csak Isten tudja azon lelki aggodalmakat és nap-
pali-éjjeli sokoldalú fárasztó munkát, melyekkel a lourdesi 
lelkizarándoklat szervezése, az adományok gyűjtése és az 
emlékképek szétküldése össze volt k ö t v e . . . . A m. t. 
gyűjtők saját tapasztalataikból némileg ismerhetik vagy 
gyaiiithatják azokat. Hogyha előre láthatom, alig merek 
vállalkozni reájok. Meg vagyok azonban győződve róla, 
hogy a tisztelt gyűjtők, most, midőn a Ielkizarándok-
lati és gyűjtési ügy szerencsésen befejeztetett, velem 
együtt, lelki örömmel és megnyugvással tekintenek vissza 
a kiállott fáradalmakra, és meghatott szivvel mondanak 
hálát a szeplőtelen szent Szűznek anyai segitsége s oltal-
máért, a melylyel ezen szent ügyet kezdetétől befejezéséig 
kézzelfogható módon gyámolítani kegyes volt. 

Ugyancsak hálás köszönetet kell mondanom e helyütt 
— ugy a magyarországi lelkizarándokok, mint a magam 
nevében — Császka György, kalocsai érsek ur ő nagy-
méltóságának is, nemcsak azon önfeláldozó tettéért, mely-
lyel, mint a február 11-iki lourdesi lelkizarándoklatok 
feje, a lourdesi hosszú és téli ut fáradalmainak és esé-
lyeinek drága egészségét kitenni és a lourdesi kegyhelyre 
személyesen elzarándokolva, ott a szentatya püspöki jubi-
leumi évét fényes istentisztelettel méltóan befejezni ke-
gyeskedett, hanem azon nagylelkű maeccenásságáért is, 
melylyel a fennemlitett 400 koronán felül, az én lourdesi 
zarándoklatom költségeit is, — ki a magyarországi lelki-
zarándokok hódolati aláírásaival és képviseletében jelen-
tem meg a kegy helyen, nagy részben fedezni méltóztatott. 

Azoknak, kik a lourdesi személyes zarándoklat ügyé-
ben, megkereséseikkel ismételve hozzám fordultak, ezút-
tal is tudomásara hozom, hogy azon esetre, ha az aug. 
hó végével kilátásba helyezett magyarországi személyes 
zarándoklat Lourdesba csakugyan létre fog jöhetni, a 
zarándokutra való felhivás, az útiterv és költségek köz-
lésével, — a jövő julius hó első felében, fog a lapok 
utján a kath. hivek tudomására hozatni. Dr Purt Iván 
kartársam, a lourdesi személyes zarándoklat szervezésére 
vállalkozván, tárgyalásokat folytat most az illetékes té-
nyezőkkel ; és ha megállapodásra juthat ezekkel s egyéb 
akadályok közbe nem jönnek — a magyarországi szemé-
lyes zarándoklatot Lourdesba hirdetni és tényleg is szer-
vezni el nem mulasztja. 

Budapesten, 1894. május hó 15. 
Dr Való Simon. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
Nehrebeczky György beszéde 

az ungvári Katii. Kör május 6-án tartott közgyűlésén 
elnökké választatása alkalmából. 

Mélyen tisztelt Katholikus Kör! 
Meghatottan, hálatelt szivvel fogadom a megtisztelő 

kitüntetést, melyet kegyességök nekem szánt. 
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Szt. György az én hatalmas védszentem nem aján-
dékozhatott nekem névünnepem alkalmából értékesebb 
kincset annál, a mi a két különböző szertartású katholi-
kus kitűnőségek bizodalmában és szeretetében nyilvánul. 

A kinek lelkében elég fogékonyság van arra, hogy 
polgártársai nagyrabecsülésére súlyt helyezzen, nem tér-
het ki ily tiszteletreméltó tekintélyes testület bizalma elől. 

De mivel minden megbizatás, tehát az enyém is kö-
telességekkel áll kapcsolatban és mert a felelősség annál 
súlyosabb, minél inkább magasztosak a megbizó testület 
czéljai s törekvései, nem tagadom, hogy midőn összemér-
tem azokat tehetségem alantjáró mértékével, kétség tá-
madt bennem az iránt, vájjon képes leszek-e igazolni a 
tek. „Kath. Kör" nagyrabecsült bizodalmát. 

Megvigasztalt és megnyugtatott azonban a m. t 
hitsorsosaim előző intézkedésében nyilvánult gondos előre-
látás, mely azt eredményezte, hogy az egyh. diszes elnök-
séget oly kitűnőséggel töltötte be Hehelein Károly prépost 
főesperes ő nga személyében, a kinek lángbuzgalma, 
ügyünk iránti lelkesedése, fenkölt szelleme és munkássága 
minden nehézséget képes lesz leküzdeni. 

De talán nem is lesznek nehézségeink. Es miért is 
lennének ? Hiszen mi Istennek tetsző dolgot végezünk ; 
mi szent és igaz szolgálatában állunk, melynél őrt áll 
mellettünk a békés kath. szellem. 

Ez távol tart tőlünk bármely gyanusitást ; de megóv 
minket minden félreértéstől az önök lelkében élő szelid 
és nemes gondolkodásmód is, a mely kizár minden ellen-
ségeskedést, kizár bármely támadó szándékot avagy kihivó 
magatartást. 

Egyletünk ugyanis egyedül azon szt. czélt tűzte ki 
feladataul, hogy ápolja és ébren tartsa a kath. hitéletet. 

Igen m. t. hitsorsosaim, egyesültünk arra, hogy mint 
a kath. anyaszentegyház fiai, mindig éber lélekkel őrköd-
jünk a kath. egyház jogai és érdekei felett ; részt vegyünk 
egyházunk örömében és vigasztaljuk egymást kedvezőtlen 
napjainkban. 

En m. t. „Katholikus Kör," szeretett hitsorsosaim ! 
teljes készséggel fogom önöket vezetni a lelebaráti szere-
tet utain, a hol előzékenységgel vélek találkozhatni min-
den más vallásbeliekkel. 

Nincs is kétségem a felett, hogy minden gyöngéd 
gondolkodású honfitárs helyeslése fogja kisérni magunk-
tartását, midőn tapasztalni fogjuk, hogy hű szeretettel 
ragaszkodunk legdrágább kincsünkhöz, soha sem tévesztve 
szem elől azon czéltáblát, melyen kath. egyházunk iránti 
hűségünk és kötelességeink fényes betűkkel lesznek fel-
jegyezve. 

Es vájjon zokon veheti-e valaki azt, hogy mi külön 
kört alakítottunk ? — Teljességgel nem. — Hiszen a 
természet törvénye szerint a rokon lelkek vonzalmi ereje 
soha sem tévesztheti el hatását. 

Mi tehát csak szivünk hajlamainak engedünk, a mi-
dőn szerény kath. körünkben véljük, és óhajtjuk feltalálni 
fárasztó munka után a testi és lelki üdülést és enyhületet. 

Szórakozásainkban is keresve s alkalmazva az erköl-
csi momentumokat, a mikben a ker. kath. hitélet meg-
szokott nyilatkozni. 

De mire jó ? mire üdvös még a mi kath. körünk ? 
Egyszerű a felelet. — A mi összejöveteleink alkalmat 
fognak szolgáltatni nekünk arra, hogy gyakori érintkezés 
folytán közelebbről megismerkedve, testvérekül tekintsük 
és mindinkább szeressük egymást, mint a kiket csak a 
szertartás külömbözősége választ el, — de egy szent ka-
pocs, a vallás lényege, a hitegység, egy század óta sze-
retettel összeforrasztott örökre és elválaszthatlanul. 

A kiket ily ártatlan, a testvéri és felebaráti szere-
tettől sugalt czél és szándék lelkesít, okunk van remél-
leni, hogy polgártársaink rokonszenves méltatására szá-
mithatnak, és számithatnak a jóságos Istennek kegyelmére, 
hogy áldásának bő harmatával fogja öntözni egyletünk 
zsenge csemetéjét, hogy ez egykoron mint árnyatadó, 
gyümölcshozó terebélyes fa hirdethesse a „Kath. Kör" 
nagy jelentőségét és jótékonyságát. 

Elültettük a csemetét, ápoljuk azt Isten segélyével 
szeretettel és kitartással. 

Még egyszer köszönöm, szivből köszönöm kegyes 
jóvoltukat. 

V E G Y E S E K . 
*** „ P a x " et „mil i t ia" . Esztergomban a főrendi-

házi szavazás után hazatért biboros főpásztort a papság, 
a mint már jelentettük, óváczióval fogadta. 0 emja a 
tisztelgők szónokának üdvözletére felel ve, kijelentette, hogy 
„sohasem éreztem, úgymond, a szentírás ezen szavainak 
vmilitia est vita hominis super terram" annyira, mint a 
közelmúlt napokban." Az idő a legjobb nevelők és orvo-
sok egyike. Azok, kik nem tudták vagy nem akarták 
megérteni azt, hogy miért választotta ő emja kormány-
zásának jeligéjeül ezt az egyszerű s igénytelen szót „Pax", 
azok most már az idő által odavezéreltettek, a hol a 
„Religio" kezdet óta áll, a fenséges jelszó helyes értel-
mének átértéséhez. A „pax" a czél, a „militia" az eszköz, 
íme, a kinek a kulturharcz előestéjén volt elég nagy 
lelke a nagy czél, a „béke" kimondására, annak, a nagy 
harcz közepette most van elég bátorsága és ereje is vé-
gig harczolni a békeért a „militia" minden csatáit. Csak 
ezt akartuk mondani ! 

— Bérmálás a nyitrai egyházmegyében. Bende Imre 
nyitrai püspök ur f. hó 12 tői junius 2-ig tartó bérma-kör-
utra indult Trencsénmegyében. Pünkösd napján Trencsén-
ben bérmált, hol nagy pompával fogadták : város, megye 
és az összes testületek és tanintézetek. Az egész város 
fel volt lobogózva s este kivilágítva. Diadalkapu is volt 
és fáklyászene. 

f Gyászhír. „A pannonhalmi főmonostor szomoro-
dott sziwel tudatja Tiefenthaler Zeno szent-Benedek-
rendi egyszerű fogadalmas növendéknek, IY-ed éves 
hittanhallgatónak, 1894. évi május hó 15-én, délután 6 
órakor, kora 24-ik, szerzetesi élete 5-ik évében, a szent-
ségek ájtatos felvétele után történt, tüdővészokozta gyá-
szos elhunytát. A megboldogultnak hűlt tetemei folyó hó 
17-én, délután 5 órakor fognak a pannonhalmi sírboltba 
örök nyugalomra helyeztetni ; az engesztelő szent mise-
áldozat pedig folyó hó 17-én, reggel 7 órakor fog a 
Mindenhatónak bemutattatni. Pannonhalma, 1894. május 
hó 16-án. Az örök világosság fényeskedjék neki!" 

— Sajtóhiba. A 39. sz. vezérczikkében az első oldal 1. felé-
nek 15. sorában engedő helyett nem engedő olvasandó. 

Szerkesztőségi telefon. 

P. Kr. Németh- Ürögh : Újra megindult. Azért akadt pedig meg 
a lap , m e r t a Bányatelepről visszaérkezett néhány szám. — Adakozó 
az uj kath. lapra : Minden további akczió előtt egy nyilatkozatot 
kell tennünk, a mely minden további lapalapitást megelőző orszá-
gos katholikus szükségletünkre vonatkozik. 

Kiadótulajdonos ós 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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Szerkesztő lakása : 
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VI., Bajza-utcza 14. sz., 
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kir. postahivatalnál : 
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KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Budapesten, május 23. 
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VARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Emlékbeszéd. — Egyházi Tudósítások: f Prámer Alajos. — N y i t r a i e g y h á z m e g y e : 
A zsolnai zászlóbontás. — M a 1 i n e s : Goossens bibornok-primás köszőnő levele XIII. Leo pápához. — Kath. Nevelés és Tanügy. — 

Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Veqysek. 

Emlékbeszéd 
Majer István fölött. 

(Vége.) 

Majer István életrajzából a keresztény sze-
re te t működését kifelejteni annyi t tenne, mint 
elvonni a szivtől a vért ! A tiszteletre ragadó 
kép kiegészítésére lássuk tehát benne az ember-
bará to t ! 

Nyomor, szenvedés, elválaszthatlan társa i 
az emberiségnek; jólét ós boldogság csak keve-
seknek jut osztályrészül. Igy volt ez hajdan és 
igy lesz ez mindig! Bármit regéljenek is az em-
berek a letűnt aranykorról, a rózsának akkor is 
voltak tövisei, a napnak akkor is volt árnyéka, 
a gyermek akkor is gyámoltalan volt, az asz-
szony gyenge, az aggkor hervatag; akkor is 
voltak betegek és olyanok, kiket gond emész-
t e t t ; voltak természettől való nyomorékok s 
olyanok, kiknek fejére a bú és idő, a bűn és 
gonoszság, ellenség keze és sziv keserve szegény-
séget és nyomort, fá jdalmat és kór t hozott . 
Istennek csodás intézkedése ez, ki éppen ezen 
bajok által akar ja az emberiséget magához 
emelni, és minél jobban távoznak el tőle, annál 
bujábban sarjadzannak e bajok közöttük. Példa 
erre az ó társadalom, hol a nyomor elviselhet-
len volt, a szegénység gyalázatnak, a kor gyar-
lósága bűnnek t ek in t e t e t t ; mert a pogány vallás 
lerontá az igaz Isten, a szeretet Istenének oltá-
rait, mert a bölcselkedők iskolái megmérgezték 
az emberi kebel leggyengébb érzelmeit, elfojtot-
ták az irgalom, a részvét indulatát , elfojtották 

a szeretetet, mely e bajok egyetlen gyógy-
forrása. 

Ily eszmék ós tanok mellet t nem lehet az-
után csodálkoznunk, hogy a kedélyek lassankint 
egészen elvadultak s a szivek minden nemesebb 
indulata mintegy elhalt s a természeti igazság 
s az ős kinyilatkoztatás utolsó gyenge sugarai 
is elmosódván, az egész ó társadalomban csakis 
vadsággal és szivtelenséggel találkozunk. Es ez 
igy t a r to t t századokon át, — csakis midőn a 
szeretet vallásának felkelő napja oszlatni kezdé 
a pogányság éjjelét, lá t juk a társadalmi viszo-
nyok önkénytelen javulását s lá t juk az erkölcsök 
szelidülését. A kereszténység észrevétlenül ural-
kodni kezd az emberek szivén, a bölcseleti ta-
nokon s befolyásolja magát a törvényhozást is. 

A keresztény felebaráti szeretet parancsa : 
„Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat !" meg-
vál toztat ja a világ képét. A ker. Charitas gyen-
géd figyelemmel karol fel minden sinlődőt, í r t 
csepegtet minden sebre, áldást terjeszt minden 
körben. A ker. egyház védőanyja lesz minden 
nyomornak, minden szenvedésnek; egymás u táa 
alapit intézeteket, szervez testületeket az irga-
galom, és könyörület. számára. E szeretet teremt 
Datheusokat, Rajmundokat, Pauli Vinczóket, kik 
egészen embertársaik javára szentelik magokat. 
E szeretet apostola volt Dicsőültünk is, e szere-
te t szolgálatában folyt le egész élete. 

Gyászoló Gyülekezet ! Méltán örvendünk egy 
kies tájéknak, mely a napnak az ég boltozatá-
ról és a föld ezernyi lényeiről tarka szinvegyü-
letben visszasugárzó fényében megdicsőül; de 
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még kedvesebb lá tvány egy oly emberbará tnak 
előt tünk k i tá r t munkás élete, kinek egész való-
já t a legtágasabb körben gyakorol t fe lebará t i 
szeretetnek ragyogó bizonyitékai teszik fényessé 
és áldásossá, ki j ó t é t eményeke t osztva testi-lelki 
táplá lékot nyúj t , veszélyeket elhárit , nyomor t 
enyhit. bün t irt , műveltséget ter jeszt ; szóval: 
az ember iség ideiglenes és örök jóléte feltételeit 
észszel, szívvel, anyagi erővel beállí t ja. 

És vájjon máskén t tűnik-e föl e lőt tünk az 
elhunyt Majer István élete? Mást h i rdete t t -e 
maga szere te t re méltó megjelenése? Oh nem; 
maga azon szelíd, örökké vidám, mindenki i rán t 
szíves, kedves modora, mely ugy a mindennapi 
dolgok, min t a légkomolyabb ügyek körül nagy 
tanul t -ágga l és tapasztalat i bölcseséggel forgó 
társalgását jellemezte, szivjóságáról tanúskodot t 
és sej te t te azon tevékeny szeretetet , melyet ki-
apadha ta t l an jótékonysága te t tekben megörökí-
t e t t És pedig mily t e t t ekben! Sokat ha l lo t tunk 
hálás a jkakról áldást mondva emlí t tetni , sokat 
jegyzet fel maradandó emlékekben a kegyelet, 
de t i tokban működő, egyesek, ugy min t csalá-
dok könnyei t letörlő, nyomorá t enyhítő alamizs-
nái kodásai t egyes t isztelői tudni és i ra tokban 
megörökíteni nem képesek; irva vannak azok 
mégis az élet könyvében, annak kezétől, ki a 
szegények és szenvedők fohászait, az özvegyek 
és árvák könnyeit, a t i tokban jóságoskodók mű-
veit számbaveszi és fö] tárandja egykoron a világ 
e lő t t az Ítélet napján. Dicsőültünk mél tán ismé-
t e l h e t t e Jób szavai t : „Sok kiáltó szegényt meg-
szabad í t o t t am s á rvá t és özvegy szivét megvi-
gaszta l tam, kinek nem volt segítője; szeme 
vol tam a vaknak, lába a sántának, a ty jok valék 
a szegényeknek!" 

Maj er I s tvánt kiválólag jellemzi azon böl-
cseség is, melyet a jó te t tek gyakorlása közben 
tanús í to t t . 0 nem pi l lanatnyi segélyt nyúj to t t , 
hanem a nyomort forrásában igyekezett elfoj-
tani . A társadalmi bajokat tanulmányozta , be-
ha to t t mélyökbe, k u t a t t a a lapokaikat ; és midőn 
lát ta , hogy a növekvő elszegényedésnek okát 
sok tek in te tben a megváltozott életviszonyok-
ban kell keresni, melyhez népünk alkalmazkodni 
nem tud; s midőn tapasztal ta , hogy a gyár-ipar 
fellendülése kevés előnyt nyú j t a munkásnépnek 
s inkább csak egyesek tulgazdagodását eredmé-
nyezi s a növekvő pauperismussal arányosan 
hanyatl ik a nép erkölcse: Dicsőültünk nemes 
lelke aggódva kereste e bajokra a gyógyírt s 

azon meggyőződésre j u t o t t , hogy ezen csak s 
ugy lehet segíteni, ha a hi t ál tal regenerál juk 
a szegény munkásosztály szellemét, a szeretet 
á l tal pedig anyagi helyzetén segítünk. És e 
czélra kiválóan alkalmasnak vélte a bölcsődék 
meghonosítását . Mert a bölcsődék nemcsak a 
szegény gyermekeket részesitik gondos ápolás-
ban, nemcsak az anyának teszik lehetségessé, 
hogy napi keresete után láthasson, hanem ezek 
egyúttal áldásos befolyást gyakorolnak a gyer-
mek szüleinek erkölcseire is. A gyermek ugyanis 
a bölcsődében folytonos érintkezési pont a ma-
gasabb és szegényebb osztálybeliek között. A 
szegény anya magas-rangu úrnők kar ja in lá t ja 
i t t gyermekét , lá t ja , mint dédelgetik s gondoz-
zák, hallja, mint dicsérik jó tu la jdonai t , és ha 
beteg, hogy ápolják, hogy igyekeznek segíteni 
baján. Ekkor elenyészik a válaszfal, mely a t á r -
sadalmi életben a gazdagot a szegénytől elkü-
löníti, mer t a mi jó t gyermekével tesznek, azt 
a szegény nagyobbnak t a r t j a , min t ha sa já t 
magával ' t ö r t én t volna. Becsülni kezdi magát s 
a figyelmet, melyet i r án t a tanús í tanak, megér-
demelni igyekszik s nem sokára egész uj szel-
lem lengi á t a szegény asszonyt. És észrevétle-
nül a durva nőből istenfélő anya válik. Ilyképen 
neveli a bölcsődében levő gyermek sa já t any-
j á t s ez által i smét döntő befolyást gyakorol 
a t y j á n a k érzületére is, me r t ez lá tva gyermeké-
nek kedvező fejlődését, hallva uejétől azon gyen-
géd figyelmet és szeretetet , melyben a maga-
sabb körök hölgyei őt, a szegényt részesitik, 
önkénytelenül lekötelezve érzi magá t i rántuk, 
tisztelni kezdi őket s iparkodik ő is tisztessé-
gesebb élet, szelídebb erkölcsök által gyermeké-
nek jó példát adni. íme ezek a bölcsőde gyü-
mölcsei, ezt eredményezik a bölcsőde-intézetek, 
vagy helyesebben ezt eredményezi a bölcsődék 
ál tal a keresztény felebarát i szeretet. 

Majer István, gyámoli tva dr. Tormay Károly 
főorvos és Rozmanith Antal községi tanácsos 
által. 1851-ben szervezé Budapesten az első 
bölcsőde-egyesületet és 1852-iki ápril 21-én nyi-
t o t t a meg a fővárosban az első bölcsőházat. És 
hogy e bölcsőházak mily áldásos alkotásai a 
keresztény felebarát i szeretetnek, ezt legjobban 
m u t a t j a az, hogy a pesti első bölcsőde-egyesü-
le t a lapí tásától mai napig több m i n t húszezer 
gyermeket gondozott egy millió ápolási nappal 
s jelenleg is két intézetet t a r t íönn a főváros-
ban, melyekben naponként 200—300 gyermek 



RELIGIO. 343 

nyer felvételt , és nemes czéljaira eddig már fél j 
millió for in to t áldozott . 

Hasonló i rányban működöt t Dicsőültünk 
Esztergomban is, ho l a szent Erzsébetről neve-
zet t jótékony nőegyesület s a kisdedovó-intézet 
több mint két évtizeden á t Majer I s tvánban 
b i r ta legnagyobb jó tevőjé t s leglelkesebb pá r t -
fogóját , ki nemcsak lé t rehozni « szervezni tnd ta 
a jó tékony egyesületeket , hanem gondja volt 
a r ra is, hogy azokat fejleszsze és emelje. Nemes 
lelkéről s fenköl t gondolkozásáról tanúskodik 
végrendelete is, melyben, nagy összegeket hagyo-
mányozot t jó tékony czélokra. Egyesüle tünkről 
is 200 f r t t a l emlékezet t meg. 

Ily kegyes ember s buzgó pap lévén Di-
csőültünk, hogy ne le t t volna egyút ta l jó hazafi 
is! És ennek fényes bizonyságait adta ő ; me r t 
honpolgári köte lmei t a haza és nemzet i r án t 
t isztán felfogta s nemes szivének sugal la tá t 
követve mind azt, mi t rendes és rendkivüli 
időkben elvárt és követel t a közös jó anya 
gyermekeitől, hűségesen te l jes i te t te . Szerete tének 
főtárgya mindig a haza vala, annak épsége, 
nemzetének dicsősége az ősi a lkotmány fenál-
lása, a nemzet anyagi gyarapodása ós szellemi 
haladása. 

Majer István végre igen szépen t u d t a ösz-
szeegyeztetni a haza és a t rón i ráh t i hűséget, 
mer t érezte, hogy csak a trónhoz való ragasz-
kodás képes nemzetünk jövőjét — vészes hely-
zetében — biztositani. Innen eredt azon pára t -
lan jobbágyi hódola ta apostoli k i rá lyunk és az 
egész fenséges uralkodó család i ránt , melynek 
minden a lkalommal kifejezést adni iparkodot t . 
Ezt benne a fejedelem felismervén, becsülte és 
őt a vaskorona és később a Lipót-rend lovag-
keresztjével is k i tün te t t e . 

De „claudite iam rivos, pueri ; sat p ra t a 
biberunt" , — szakaszszuk meg Dicsőültünk eré-
nyeinek vázolatát , melyek egész valóját á t h a t -
ván, egy hosszú élet folytán szakadatlan-lánczo-
la tu nemes te t tekben nyilatkoztak, mintegy 
arany magvaka t h in tve az örök életre ! 

Az isteni Gondviselés magas korral á ldot ta 
meg Dicsőültünket, de végre a nap heve és 
terhe megtörte az ő életerejét is. Es a mily 
szent volt élete, oly szent volt kimúlása is. 

Istenben vetet te bizalmát és szent hi tünk 
vigaszeszközeiben kereset t ismételve erőt és se-
gélyt, azután szent Pállal „feloszlani és Krisz-

tussal lenni" óhaj tván, a feszületet csókolva s 
keresztet vetve magára — — — elszenderül t! 

Igy száll le fényes pá lyafu tás u t án egéről a 
nap s bibor a lkonyatban felhők közt tűnik el. 
Ha jna l á t dús remények üdvözölték, reggele vi-
dám ébredést hozott , delén nagy czélokért nagy 
munka folyt, az est megérdemlet t nyugalmat ád 
s a nap lemente sötét gyászt okoz. 

Gyászoló Gyülekezet! Egy fél év mult el 
m á r azóta, hogy Majer Is tvánt elvesztettük, sír-
j á t a tavasz már friss virággal himezte körül. 
A megdöbbenés, melyet k i tűnőbb embereknek 
halála okoz; a hézag, mely, ha egy körünkből 
kilép, egy ideig nem tö l te t ik be; a fájdalom, 
mely — első pi l lanatban — veszteségünket 
mindig nagyobbnak tün te t i f e l : elvesztet ték 
ha tá suka t ; de vájjon van-e valaki, ki Majer 
Is tvánról most máskép Ítélne, min t akkor, midőn 
őt s i r jába kisérték ? Mi, kik hozzá közel á l l tunk, 
vagy azok, kik vele csak rövid ideig találkoztak, 
kik tevékenységét csak a közélet s az i rodalom 
mezején, vagy a magánéletből i smer ik : van-e 
valaki, ki róla különbözőleg í té lne? 

„Mint a t i sz ta ég, akár egy darab já t , akár 
egész bol toza tá t lássuk ; min t az összhang, ha 
távolról vagy közelről ha l l juk; min t a napsugár, 
mely fényt és meleget gerjeszt mindenre , a mire 
h a t : ilyen vala ő, t iszta, összhangzó, világos és 
meleg!" Je l lemének nincsenek fényoldalai, egy 
egész az, eszményképe a becsületnek, nemesség-
nek és jóságnak, melynek nagy erényei még 
azon fényes tehetségeket is há t t é rbe szorít ják, 
melyek mindig csak ezen erények szolgálatában 
haszná l ta t tak fel. 

Semmi kétség, a magán-élet erényei egész 
t iszteletünket érdemlik ; de egy nemzetnek t e t t 
szolgálatok még magasabban állanak. Boldog, ki 
bá rmi parányi jó t t e t t egykorúinak ; boldogabb 
az, ki jó t t e t t mind egykorúinak, mind a jövendő 
ivadékokn^k. Mind azok, kik az igazság hirdeté-
sére és megszilárdítására, a jónak és szépnek 
kultuszára, a nép jólé tének előmozdítására, az 
erkölcsök nemesítésére, a nyomor és szenvedés 
enyhítésére létesí tenek intézményeket , erre szen-
telik életüket, nemcsak az élő nemzedéknek 
tesznek nagy szolgálatot, de lelkök legnemesebb 
érzelmeit örökségképen hagyják a jövendő idők-
nek. Ok nem éltek hiába, eszméik o t t maradnak 
rányomva az enyészhetetlen egészre, melynek 
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alakulása az ő munká juk is. Forma ment is 
ae terna ! 

Majer Is tván emléke is él és élni fog az 
emberek lelkében, az idők végtelenségében, a 
történelem magasztalásában. „Manet mansurus-
que est in animis bominum, in ae te rn i t a te tem-
porum, in fama rerum !" 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 

f PRÁMEK ALAJOS, 
prépost, felesperes. 

Az újhelyi esperesi kerület papsága, ugy saját, mint 
a rokonok nevében mély fájdalommal tudatja, hogy nagy-
ságos és főtisztelendő Prámer Alajos, a bold. Szűzről ne-
vezett topisszai prépost, zemplénmegyei főesperes, szent-
széki ülnök, és s.-a.-ujhelyi plébános, munkás életének 
73-ik, áldozárságának 50 ik évében, példás türelemmel 
viselt rövid szenvedés, és a szentségek ájtatos felvétele 
után, f. hó 17-én esti 10 órakor nyugodtan az Urban 
elhunyt. A megboldogultnak földi maradványai f. hó 19-én 
reggeli 10 órakor, az engesztelő szent mise-áldozat be-
mutatása után, fognak a s.-a.-ujhelyi róm. kath. sírkertben 
elhelyeztetni. S.-A. Ujhely, 1894. május 18. Az örök vi-
lágosság fényeskedjék neki ! — Nyugodjék békében ! 

Nyitrai egyházmegye. A zsolnai zászlóbontás. — 
E czim alatt D. dr a következő irányeszméket fej-

tette ki a Ny. Sz. legutóbbi száma élén : 
„Egy század mulasztásait pótolni bizonyára nem 

egy napi feladat. A mi mulasztásaink, a magyar katholi-
kusoké, mélyrehatók olyannyira, hogy igen magas fokú 
nyomásra, a jelen napok keserűségeire volt szükség, hogy 
végre némileg öntudatra ébredjünk. 

Az ébredés megtörtént, megindult a mozgás az egész 
vonalon s kétségtelen jelek mutatják, hogy a mi volt II. 
József kormánya egykoron a nemzeti öntudat ébreszté-
sére, az leszen a Csáky-éra mi reánk katholikusokra. Mert 
a rossz dolgokat is jóra tudja fordítani az isteni gond-
viselés. 

A megindult kath. nagygyűlések az eleven erő, az 
öntudatára ébredt kath. szellem, a cselekvésvágy megnyi-
latkozásának biztató előhirnökei. A hány helyen tartat-
nak, annyi jól rendezett tábort jelentenek a meginditandó 
szabadsághr.rczra. És tartatnak egymásután. Sopron, Komá-
rom, Szabadka, Budapest után. pünkösd másodnapján, 
Zsolnán folyt le egy jól sikerült kath. nagygyűlés, első 
a felvidéken, hogy megnyissa útját a kath. zászlónak a 
Kárpátok mentében. 

Legyen üdvözölve általunk, kik tanúi voltunk lefo-
lyásának. Elismerés illesse a rendezőket, kik emberfeletti 
erővel küzdöttek meg az utjokban álló nehézségekkel; 
elismerés illesse a szegény, de becsületes felvidéki népet, 
mely a nyomás, megfélemlítés daczára oly nagy számban 

jelent meg a gyűlésen, hogy tanúságot tegyen vallása 
mellett. Övék az érdem és a kezdeményezés dicsősége, 
mert megmutatták, hogy az elhanyagolt és anyagilag 
elszegényedett felvidéken is él atyáink hite, csak ember 
legyen, aki az elszóródott parányokat összegyűjtse, csak 
ember legyen, a ki törődni akar a néppel. 

A zsolnai kath. nagygyűlés megtartása után egy 
vidéke az országnak se mondhatja többé, hogy nagygyű-
léssel nem csatlakozhatik az országos mozgalomhoz. Ha 
felső Trencsénmegyében ezt megtehették, pedig megtették 
fényesen, megtehetik azt egyebütt is kivétel nélkül. Nem 
létezik többé ok melynek védve alatt a meg nem tartás 
miatt valaki menthetné magát. 

Ha szegénységre hivatkozik, megezáfolja Trencsén-
megye szegény népe ; ha támogatás hiányáról panaszko-
dik, megezáfolják a zsolnai rendezők, kik magokra ha-
gyatva és egyedül kath. lelkületökre támaszkodva nagy-
gyűlést csináltak ; ha arra való szónokok hiányáról 
panaszkodnék, vagy a nép vegyesnyelvüségére hivatkoz-
nék, ezt is legyőzte Zsolna, mely talált szónokokat és 
talált módot, hogy a mozgató eszméket az egyszerű nép-
pel is megértethesse. Igen, a zsolnai kath. nagygyűlés 
fényes tanúsága annak, hogy a felébredt kath. öntudat 
nem ismer nehézséget, nem ismer akadályt, ha a tett 
órája bekövetkezett és hogy Isten a nagyok hiányában 
kicsinyeket is tud választani nagy tervei kivitelére, kik a 
nagyok és arra hivatottak munkáját is parányi erőikkel 
pótolni tudják. 

A zsolnai zászlóbontás az egész felvidékre kiváló 
jelentőséggel bir; megnyitotta útját a tovább vonulandó 
kath. zászlónak. Példája kell, hogy másokra is lelkesitő-
leg hasson ; kell, hogy más vidékiek is, hacsak a tunya-
ság bűnét magokra vonni nem akarják, kath. gyűléseken 
csoportositsák népeiket.*) 

Mert az ilyen nagygyűlések haszna megbecsülhetet-
len, fontosságuk éppen napjainkban messzeható. Nemcsak 
most az egyházpolitikai javaslatok miatt szükségesek azok, 
de ezután is általában, eltekintve a mostani alkalmi októl. 

Az ilyen összejövetel összehozza ugyanis és egyesíti 
az eddig egymással nem törődött, egymást nem ismerő 
katholikusokat, papokat és világiakat ; szegényeket, gaz-
dagokat ; a népet és az intelligencziát. Kiragadja az embe-
reket a köznapiságból, a gyengéket az erősebbek mellé 
állítja s tömeges megjelenéssel arra a katholikus egységre 
figyelmezteti, melynek kell hogy mindnyájan élő tagjai 
legyenek. 

Az ilyen kath. nagygyűlésen megjelenő müveit vilá-
giak példája, szava, lelkesedése tartós benyomást gyako-
rol a népre, mely a kath. ügyekről csak papja szavát 
szokta hallani. Mily hatással lehetett a zsolnai gyüleke-
zetre egy Zichy Nándor gróf egész fellépése ! 

Az ilyen gyűlésen fel-feltünnek azok, kik az egész 
vidék vezérletére vannak hivatva, s kiknek talentuma addig 
éppen csak a mostoha körülmények miatt rejtve lappan-
gott. A zsolnai gyűlésen Zmeskal Zoltán fellépése, készült-

*) Ezt minden egyházmegyének mulaszthatatlanul, mennél 
előbb, sietve meg kell tennie. Addig kell ütni a vasat, mig tüzes. 
Addig kell dolgozni a vitorlák körül, mig fú a szél. 

A Religio szerk. 
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sége, lelkesedése nem felfedezés számba megyen-e ? És Pon-
grácz Adolf gróf egyházi dignitáriusban nem a legtiszteletre-
méltóbb és rátermett egyházi elnökét ismertük-e meg az 
ilyen gyűléseknek ? Mit fedeztünk fel Rakovszky cs. és 
kir. kamarásban ? mit Paska káplánban, a zsolnai gyűlés 
rendezőjében ? 

Az ilyen gyűlésen beszéltetnek meg közösen a kath. 
ügyek s ezeren és ezeren megkapják az irányt, melyet a 
kath. ügy védelmében követniök kell. Már pedig egység-
ben az erő, s vállvetett munkálkodásban rejlik a siker 
biztató reménye. 

Azt mondanám, hogy a kath. nagygyűlések pótolják 
— bizonyos értelemben — az elhanyagolt egyházi zsina-
tokat ; az ott fellángoló lelkesedéssel emelik a nem gon-
dozott egyházi fegyelmet, munkára buzdítanak, hithűségre 
intenek s befolyásolják a magán és a társadalmi élet ala-
kulásait. Avagy hogy csak egyet említsek, nem kell-e 
szükségképen az ilyen gyűléseknek kihatással birniok a 
képviselőválasztásokra s ez által a kath. ügy jobbrafor-
dulására az ország törvényhozásában ? 

Igen, a kath. nagygyűlések az ébredező kath. öntu-
dat fényes megnyilatkozásai s ha egy századon át sokat 
mulasztottunk, most ezekkel gyors tempóban igyekezzünk 
elkészíteni alapját egy jobb jövőnek. A zsolnai zászlóbon-
tás példája legyen az egész felvidéknek ; a megkezdett 
uton haladjanak mások s tanulják meg a zsolnaiaktól, 
hogy a kath. ügynél csak egy nehézség lehet — a gyenge 
akarat." 

A zsolnai kath. nagygyűlés különben a következő 
javaslatokat fogadta el : 

Határozati javaslatok. 
Mondja ki mindenek előtt Trencsénmegyének csaczai, 

nagvbittsei és nagyobb részben a vágbeszterczei választó-
kerületek több, mint 150.000 lelket képviselő 122 közsé-
gének írásbeli meghatalmazás alapján Zsolnán f. évi máj. 
hó 14-én egybegyűlt kath. nagygyűlése, hogy indentifi-
kálja magát a folyó évi január hó 16-án Budapesten tar-
tott kath. nagygyűléssel ; hogy nem azonositja magát 
Trencsénmegye közgyűlésének mult évi május hóban 
hozott egyházpolitikai határozatával ; mivel azok, kik e 
határozatot hozták, nagy részben megfélemlített megyei 
tisztviselőkből, állami hivatalnokokból állottak, kiknek 
határozata ugyan alkalmas lehet a reklámra, de a megyé-
nek nagyon is elenyésző részét képezik ; hogy a folyó 
évi márczius hó 10-én Treccsénben alig 50 egyén rész-
vétele mellett tartott úgynevezett liberális gyűlésen elő-
fordult botrányok felett sajnálatát fejezi ki s az ott elhang-
zott beszédektől felháborodással elfordul. 

2 Mondja ki a gyűlés, hogy a kormány által kon-
templált, a képviselőház által elfogadott de a főrendek 
által elvetett polgári házassági törvényjayaslat ellen til-
takozik. mert az káros a hazára és sérelmes az egyházra ; 
hogy tiltakozik a polgári anyakönyvek létesítése, mint a 
felekre nézve szerfölött költséges, vexatórius és semmi 
garancziát nem nyújtó, de vajmi sok zavart okozható 
eljárás ellen ; hogy a vallás szabad gyakorlata ellen nin-
csen kifogása, mert magunk részére is csak hasonlót köve-
telünk, — de ha a törvényjavaslat a már bevett vallások 
keretén is túlhajtana és a mormonok, nazarénusok s egyéb 
az államra nagyon is veszélyes felekezetek szabad terje-
dését megengedné, ez ellen tiltakozik, valamint tiltakozik 
a felekezetnélküliség megengedése ellen is, mely minden 
erkölcs lerontására vezetne ; 

hogy a zsidók reczepcziója ellen nincsen kifogása, 

hiszen az 1867. XVII. t.-cz. úgyis megosztja velük min-
den eddigelé csak a keresztények által élvezett polgári 
és politikai jogokat ; de feltételei vannak: mutassák be 
előbb hitczikkelyeiket, azonkívül tiltakozik az áttérés meg-
engedése ellen, mint amely vállásunk elveibe ütközik bele. 

3. Mondja ki a gyűlés, hogy a felső-trencsénmegyei 
képviselőknek az egyházpolitikai törvényjavaslatokkal 
szemben tanúsított magatartását rosszalja, tőlük a bizal-
mat megvonja, hogy a jelen kormány iránt keresztényel-
lenes egyházpolitikája miatt bizalommal nem viseltetik: 
és sem ezen, sem más, ennek nyomdokait követő kor-
mányt a jövőben támogatni nem fog. 

4. Mondja ki a gyűlés, hogy az autonómia, mely-
lyel a vallásfelekezetek már régen birnak, a katholiku-
soknak is megadassák. 

5. Mondja ki a gyűlés, hogy tekintettel az egyhá-
zunkat fenyegető jelenlegi és még később bekövetkezhető 
veszélyekre, szükségét látván egy szoros kapocs és állan-
dó érintkezés létesítésének, minél több kath. kör megala-
kítását. a jánl ja ; hogy a gyűlésen elmondott beszédeket 
egész terjedelmükben kinyomatja és terjeszteni fogja, hogy 
a mai határozati javaslatokat felterjeszti a nyitrai püspök 
ur ő méltóságához az azokhoz való hozzájárulás végett. 

6. Mondja ki a gyűlés, hogy tekintettel a kath. 
közvélemény folytonos ébrentartásának és serkentésének 
szükséges voltára, átirat utján Magyarország összes espe-
resi kerületeinek katholikus testvereit felszólítja, hogy 
hatáskörükben odamüködjenek, hogy a tisztességesen gon-
dolkodó olvasó közönségtől a vallást gúnyoló, fékevesztett 
sajtót távol tartsa. 

7. Mondja ki végre a gyűlés, hogy a magyar főrendi-
ház május hó 10-én tanúsított magatartásáért hálát és 
tántorithatlan bizalmat szavaz. 

Malines. Goossens bibornok-primás köszönő levele 
XIII. Leo pápához — a löweni kath. tudomány egyetem 
kebelében felállított Institutum philosophicum ügyében 
kiadott legújabb pápai brevére vonatkozólag:*) 

BEATISSIME P A T E R ! 

Summa cum reverentia ante paucos dies recepi 
Litteras ad episcopos Belgii ipso festő die S. Thomae 
Aquinatis datas, quibus Sanctitas Tua, comprobata per-
magna utilitate Instituti Superioris Philosophiae Thomi-
sticae sdnexique eidem Seminarii in Universitate catholica 
Lovaniensi modo existentis, dignata est eorum, qui ad 
iliius erectionem et ampliationem studia sua solertiamque 
aut generosam virtutem contulerunt, zelum laudare, nec-
non pontificia auctoritate statuere nonnulla quo melius 
dictum Institutum ad perpetuitatem frugiferum suoque in 
honore permaneat. Harum Litterarum exemplaria pro 
munere meo sine mora episcopis suffraganeis meis, Uni-
versitatis Rectori et Instituti philosophici Praesidi comu-
nicavi : ipsis vero aeque ac mihi periucundum fuit novo 
hoc et pretioso paternae benevolentiae testimonio a San-
ctitate Tua cohonestari Academiam Lovaniensem, cui ex 
pontificia dispositione nobilior accedit dignitas, illustrior 
apparet scientiae splendor et celebrior etiam apud exte-
ros conciliatur fama. Gratissimi igitur animi significatio-
nem, quam meo et episcoporum sufFraganeorum nomine 

*) Ezt a pápai okmányt jövőre már csak a ve'gett is közölni 
fogjuk, bogy kitűnjék, mi az az Institutum philosophicum, mely a 
löweni kath. tudomány-egyetem kebelében keletkezett, s mely a 
világon a szó teljes értelmében ritkitja párját. A szerk. 
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peramanter optimo Patri defero, dignetur Sanctitas Tua, 
qaa^so. benigne suscipere ut pignus obsequentissimae 
nostrae voluntatis ea omnia peragendi quae ad adimplenda 
mandata Apostolica requiruntur. Sicut enim Te hortatore, 
Baatissime Pater, Instituti philisophici Lovaniensis erectio-
nem incepimus, et Te largiente ampliavimus, ita pari 
quoque ratione, ut iussa Apostolica hodie nobis intimata 
p'eae et ad amus-im executioni mandentur, ego et suffra-
iranei mei sedulo invigilabimus. Quod vero ad leges et 
praescripta tum Instituti tum adnexi Seminarii spectat, 
de iisdem in proxima Congregatione Episcoporum Belgii 
a l finem mensis Iulii convocanda habebitur deliberatio : 
qua absoluta statim eadem »ad Sanctitatem Tuam trans-
mittam, ut per Sacrum Consilium studiis regundis probata, 
Pontificia auctoritate confirmari valeant. Interim Beatitu-
dinem Tuam supplici prece exoro, ut dignetur Benedictio-
nem Apostolicam concedere omnibus Belgii Episcopis, 
eidem Instituto omnique Universitati simulque Clero et 
populo curis nostris concredito. 

Sanctitatis Tuae 

Mechliniae, 24 április 1894. 
Humillimus, devotissimus, 

obedient)ssimus fdius 
f P. L. Card. GOOSSENS, Arcb. Mechl 

KATH. NEVELÉS és TANÜGY. 
A katholikus alsó iskolák tantervének revideálására 

kiküldött bizottság ülése. 
Az ország biboros herczegprimása által összeállitott 

eme bizottság mult hétfőn, f. hó 21-én, kezdette meg tárgya-
lásait a budapesti Kath. Kör helyiségeiben. Első tette a 
bizottságnak testületi felvonulás és tisztelgés volt a hgpri-
másnál. 0 emja a tisztelgők hódoló üdvözletére vála-
szolva kijelenté, hogy törekvése folytonosan a kath. tan-
ügy fejlesztésére van irányítva s hogy legközelebb gon-
doskodni fog arról, hogy a kath. tanitók nagygyűlése 
mielőbb megtartassék s hogy a kath. tanügy a millennium 
alkalmából is képviselve legyen. Visszatérvén Budavárából 
a bizottság a kath. kör helyiségeibe, az ülést dr Komlóssy 
Ferencz nyitotta meg. Következett dr Katinszky Gyula 
egri egyházm. főtanfelügyelő kiváló figyelmet keltett 
előterjesztése a revideálásnál követendő alapelvekről. Ka-
tinszky és a többi felszólaló kiemelték azt, hogy az isko-
lák kath. jellege mellett a nemzeti követelményekre is 
nagy suly fektetendő. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ELET. 
Katholikus Kör Kalocsán. 

Tudva van, irja a K. N., hogy érsek ur ő exja nagy 
barátja a kath. egyesületeknek. Ilyenek alakitása iránti 
óhaját érseki székének elfoglalása után azonnal s többször 
nyilvanitotta ; az eszmek azonban csak az idei tavaszon 
értek meg. Igy húsvétkor megalakult a Szent-Vincze-egy-
let o exczellencziajának személyes elnöklete mellett; a 
kath. kört pedig a pünkösd hozta meg. 

Ugyanis pünkösd napján ebéd alatt szóba jött, 
hogy már számos püspöki városban létesült kath. kör, s 
hogy Kalocsán, a túlnyomóan kath. városban, nincsen ; 
holott az a kath. öntudat élesztésére igen alkalmas lenne. 

0 exczellencziája erre kijelentette, hogy a kath. 
legényegyesület telkén hajlandó e czélre a szükséges épít-
kezést megtenni, ha ilyen kör alakitása iránt meg van a 
kellő szándék és érdeklődés. 

Hallván ezt a legényegyesület buzgó elnöke, nt. 
Virág István ur, pünkösd hétfőjére értekezletet hivott 
egybe, melyen elhatároztatott, hogy másnap, kedden, 11 
órakor ő exczellencziájánál ez ügyben tisztelegni fognak 
azok. kik a kath. kör alakítását óhajtják. 

Daczára a rödd időnek, éppen s/ázan gyülekeztek, 
illetve gyülekeztünk össze, túlnyomóan az iparos osztály 
ból, de az értelmiség és földmives polgárság is eléggé volt 
képviselve. 

0 exczellencziája a tisztelgőket igen szívesen fogadta 
s a szónoknak, Virág urnák, üdvözlő s kérő szavaira 
a kpgyes főpásztor mindenelőtt örömet fejezti ki a fölött, 
hogy oly szép számmal és bizalommal keresték őt fel; 
kifejté, hogy milv előnyösen fog a kath. kör a kath. ön-
tudatra és a kath. módon való élésre hatni, ezzel egyesek-
nek, azok családjainak s általában a társadalomnak erkölcsi 
nemesbülését előmozdítani. Majd megígérni méltóztatott, 
hogy a legényegyesület telkén a szükséges építkezést, külö-
nösen egy, előadások tartására is alkalmas nagyteremnek 
epitesét haladéktalanul eszközöltetni fogja. Azután beszél-
getésbe ereszkedett a tisztelgők egyeseivel, szent képeket 
osztván ki köztök s valamennyiökre főpásztori áldást 
adván. 

A kezdeményezés, háia Istennek, meg van. A mag 
el van vetve ; van okunk hinni, hogy az Kalocsán sok 
áldást osztó terebélyes fává fogja magát kinőni. Adja Isten ! 

Yasvárinegyei Katholikus Kör. 
Majora canimus. Nem egy falu vagy város, hanem 

egy egész nagy vármegye katholikus közéletének meg-
mozdulásáról szól a következő jelentés: 

A vasvármegyei kath. kör alapszabályai a miniszteri 
záradékkal ellátva megérkezvén, a végrehajtó bizottság 
május 18-án tárgyalta Bohrer László ügyvéd elnöklete 
alatt az alakuló gyűlés módozatait. 

Az alakuló gyűlés napjául junius 20-ika tüzetett ki 
a gyűlés a püspöki iskola nagy termében vagy esetleg az 
iskola udvarán tartatik és ünnepélyes Veni Sancte után 
d. e. 10 órakor veszi kezdetét. A gyűlés tárgya lesz a 
tiszviselők megválasztása, mely után az előre felkért szó-
nokok tartják meg alkalmi beszédeiket. Értesülésünk sze 
rint a gyűlésre a budapesti katb. kör tisztviselői és más 
kiváló kath. férfiak is meghivatnak. Eddig mintegy 6000 
tag csatlakozott az egyesülethez; az ivek egy harmada 

j még nem érkezett be, reméljük, hogy a tagok száma a 
8 — 10 ezeret megközelíti. 

Ütött tehát a zászlóbontás órája: dolgozzunk fárad-
hatatlanul, hogy megyénk minden kath. polgárát meg-
nyerjük ügyünknek. Evégből kívánatos volna az alakuló 
gyűlést minél ünnepélyesebbé tenni, hogy a kör első 
megjelenése is erőteljes bizonysága legyen a katholikus 
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öntudat ébredésének. Számítunk a ft. vidéki papság buzgó 
közreműködésére, hogy a tagok tömeges megjelenése igazi 
nagygyűlés színvonalára emeli a kör alakuló gyűlését. 

Szombathelyi. 

IRODALOA1. 
„5** Petri Cardinalis Pázmány Archi-Episcopi Stri-

goniensis et Primatis Regni Hungáriáé Opera Omnia, 
partim e Codicibus mss, partim ex editionibus antiquiori-
bus et castigatioribus édita per Senatum Academicum 
Regiae Scientiarum Universitatis Budapestiensis, recen-
sionem accurante Collegio Professorum Theologiae in eadem 
Universitate. Series latina. Tom. I. Dialectica. Recensuit 
Stephanus Bognár Suae Sanctitatis Summi Pontificis Ca-
merarius Secretus, Philosophiae ac S. Theologiae Doctor, 
huiusque in Regiae Scientiar. Univ. Budapest Professor 
p. o. Budapestini, MDCCCXCIV. Typis Regiae Scientia-
rum Universitatis. Pázmány arczlcépével, 4-r. XXII. (i88 
1. Előfizetési ára 5 frt. Könyvárusi ára 33°/0-al több. 

Azokban az évtizedekben, mikor New-York-ot, a 
világ leendő legóriásabb városát alapitották s mikor 
Shakespeare halhatatlan drámáit irta Angolországban, 
élt és működött Magyarországban Pázmány Péter, a leg-
nagyobb magyar theologus és szónok s a teremtő szel-
lemű magyar prózairó, a kinek az ország vallás-erkölcsi, 
kulturális sorsára szent Istvánéhoz hasonló döntő befolyása 
vala. Mi 10 millió katholikus. az országnak Pázmány 
által végrehajtott páratlan katholizácziójából, nagyobb 
felében újra katholikussá tevéséből — élűnk e hazában. 
Ennek a páratlan férfiúnak páratlan volt az irodalmi mű-
ködése is. Es csodálatos, hogy bármily sűrű használatban 
maradtak is egyes müvei, összes müvei együtt egész a 
mai napig nem láttak napvilágot. íme, századok mulasz-
tása kezd pótolva, megszüntetve lenni. Megjelent Páz-
mány Péter összes müveinek első kötete. Megjelent a 
lángelméjü és hatalmas gondolkodású Pázmány Péter 
Dialecticája, Gondolkodástana, melylyel a páratlan szónok 
és vitatkozó elméje felvértezve vala. Melyik magyar em-
ber nem kíváncsi Pázmány Péter gondolkodásánalt tudo-
mányos elméletét egész nagyságában és összes mélységei-
ben megismerni? Már látom előre a hatást, látom a 
magyar elméket Pázmány Dialectikájában elmélyedni s 
látom a gondolkodástan magyar bölcseletét Pázmány 
Dialectikájának ihlete alatt megszületni. 

Pázmány összes müvei kiadásának hosszú időre ter-
jedő előzményei vannak. Ebből a fő, a java rész elő van 
adva a mű általános előszavában. A ki többet akar tudni, 
azt utalom a következő czimü értekezésre : „Anecdotorum 
Petri Card. Pázmány specimina duo", mely a mi tudo-
mány-egyetemünk Pázmány által történt alapításának 250. 
évi jubileuma alkalmából az általam szerkesztett és kiadott 
„Kath. Theologiai Folyóirat" 1885-iki folyamának élén 
jelent meg, közölve Pázmány P. kiadatlan müveiből két, 
egy. theologiai és egy bölcseleti rés/letet a végett, hogy 
kitűnjék, miszerint Pázmány kiadatlan müvei, nemcsak 
kiadhatónalc, hanem már mulbatatlanul kiadandólc is. 

Magyarország tudományos közönségén, első sorban 
a magyar kath. papságon a sor, hogy a párját ritkító 

nagy vállalatot felkarolja 8 a budapesti kir. magyar tudo-
mány-egyetem tanácsát, illetve hittudomonyi karát egy 
monumentális aktus teljesítésében elismerésével és párto-
lásával kisérvén, a maga részéről is történeti nevezetességű 
esemény magaslatára emelkedjék fel. 

Tájékoztatóul itt közöljük a kiadást gondozó hittu-
dományi kar következő felhívását : 

MONITUM. 

Ad quos evocatio de mandandis exemplaribus Operum 
Petri Cardinalis Pázmány Omnium non pervenerunt, prae 
oculis habento quae sequuntur: 

1. Opera Petri Cardinalis Pázmány Omnia duplici 
serie, latina et hungarica eduntur. 

2. Exemplaria e singulis utriusque seriei tomis 800 
interim praevie excudentur. 

3. Tomi, ubi apparuerint, mandatoribus, qui sub-
scripserant, pro pretio constituto 5 florenorum sine 
mora per Typographiae Universitatis Nostrae Magistra-
tum vehiculo publico distribuentur. 

4. Pretium tomo accepto solvi debet. 
5. Exemplaria, quae mandatis caruerint, publice venum 

ibunt; verum propter quaestum bibliopolis pendendum 
pretio constituto parumper cariore. 

6. Mandata pro serie sive latina sive hungarica sive 
pro utraque quolibet tempore excipit officium Decanatus 
Ordinis Nostri. 

Datum Budapestini die 23. Febr. a. MDCCCXCIV. 

Begiae Scient. Universitati Budapestinensi insertus 
THEOLOGORUM ORDO. 

VEGYESEK. 
*** XIII . Leo pápa f. hó 17-én fogadta dr Schlauch 

Lőrincz nagyváradi 1. sz. biboros püspök urat külön ki-
hallgatáson. Másnap ő szentsége azokat, kiknek életraj-
zát a „Religio" már előterjesztette, mgr. Perraud autuni 
püspök, franczia akadémiai tag kivételével, bibornokokká 
kreálta. Perraud püspök azért nem kapta meg a franczia 
kormány ajánlatát, mert a kormánynak a templomi vagyon-
ról szóló számadások államomnipotencziás ellaiczizálása 
ellen kötelességszerűen, bár a legszelídebb, de a leghatá-
rozottabb alakban, tiltakozott. A kötelesség teljesítését 
kitüntetőbbnek találta a nagy püspök a bibornokság feje-
delmi fényénél. Ave magna anima! 

— A képviselőház 168 szavazattöbbséggel küldte 
vissza tegnapelőtt a kötelező polgári házasságról szóló 
tvjavaslatot a főrendiháznak. Jó jel, hogy a király Zichy 
Nándor grófot a képviselőház szavazása alkalmából bi-
zalmas jellegű audiencziában fogadta. 

— Császka György kalocsai érsek ur pünkösd nap-
ján és másnapján a székesegyházban pontifikált, prédikált 
és közel nyolczszázat részesített a bérmálás szentségében. 
— Pünkösd hétfőjén délután kegyes volt több szállási 
földmives polgárt fogadni, s nekik csaknem két órán át 
a kastély termeit, festményeit s egyéb drágaságait sze-
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mélyesen megmutogatni és a felvilágosító magyarázatokat 
is megadni. A polgárokat ő exczellencziájának leereszkedő 
nyájassága, atyai jósága, láthatólag igen meghatotta ; nem-
különben ama részletek, melyeket ő exja a tél folytán 
tett lourdes-i zarándoklatáról elmondott. Az erre vonat-
kozó képes füzetecskének, melylyel ő exja midegyiket 
megajándékozta, igen megörültek. Egyben 20—20 frtot 
adott át, hogy azokat a szakmári és homokmégyi plébános 
uraknak kézbesítsék a szállási szegények közti kiosztás 
végett. Isten áldásával s azon biztatással bocsátotta el 
jóságos atya a gazdákat, hogy máskor is szívesen veszi 
látogatásukat. 

— Magyar hithirdető halála. „Ha valaki egy egész 
nép láttára, rokonainak, barátainak szeme előtt hónáért 
halálnak teszi ki magát, csak néhány életnapot cserél föl 
századokig tartandó dicsőséggel s családjára hirt, nevet, 
kincseket áraszt ; de, ha a hittérítő, ki életét kietlen 
erdőkben emészti föl, borzasztó halállal mul ki, nézők, 
taps s övéinek minden előnyei nélkül, s e mellett meg-
vetve, bolondnak, őrültnek, rajongónak tekintve, s mind 
ezt, hogy örök boldogságot adjon ismeretlen vadaknak, 
minő névvel nevezzük ezt a halált, ezt az áldozatot?!" 
Chateaubriandnak e gyönyörű szavai tolulnak remegő 
tollúnk alá, jelentvén a szomorú hirt, hogy P. Czimmer-
mann István, Jézus-társasági atya ; hazánkfia távol szeret-
tei körétől, Afrika belsejében Mambóban a Zambezi 
vidékén, a portugáli jezsuita-provinczia utján vett távirati 
tudósítás szerint hosszabb gyötrő láz után apostoli buz-
galmának áldozata lett. P. Czimmermann István született 
1849.márcz.l3-án Szomolnok-Huttán Szepesmegyében, 1877. 
Rómában az egyházi rendbe lépett, 1878. hittudorrá avat-
tatott, s miután Harasztin és Taksonyba segédlelkészi 
minőségben két évig működött, majd a váczi papnevelő 
lelki igazgatója tisztét viselte, 1879. szept. 23. belépett 
a Jézustársaságba. melyben előbb Pozsonyban, majd 
Kalocsán mint hittanár és hitszónok működött, mi alatt 
a szegények és betegek gondozásában nagy buzgóságot 
fejtett ki. Innen azonban 1885-ben Afrikába távozott, 
honnan 1889-ben, miután Baroma missióállomáson négy 
évig buzgólkodott, egyidőre Európába visszatért, hol nagy 
tevékenységet fejtett ki a missiók érdekében. 1890. má-
jusban P. Menybárth László, volt kalocsai főgyimnáziumi 
igazgató és tanár, valamint három áldozópap, öt világi 
testvér és nyolcz apácza kiséretében visszatért Afrikába, 
hogy hazáját s ismerőseit e földi életében többé viszont 
ne lássa. Miutáu a boromai P. Menyhárthra bízta, a 
Zambezin felfelé haladva Zambóban uj missióállomást 
állított fel, hol működése szintén már szép gyümölcsöket 
aratott, midőn 1894 ben (a pontosabb dátum még isme-
retlen) az Urban elhunyt, áldozatul esvén az e vidéken 
járványos láznak. A ker. hit és kultura igazi barátainak 
hálás emléke és imája lebegjen az üdvözült távol sírja 
fölött. Az ö. v. f. n. — T. A. 

— Örömmel jelentjük, hogy „Oh Mária" kezdetű 
imaszerű hymnuszunkat a bold. Szűzhöz, mely a keresz-

tény hit, az ősi katholikus vallás ezidőszerinti szoronga-
tott helyzetének megfelelően, a hitveszedelem ellen kéri 
Magyarország mennyei Védőasszonyának ótalmat, fc. Simon 
Jenő sz. Fer, r tartományi főnök ur megdallamositotta. 
Nagy lelki örömünkre szolgál, hogy a „ Religio-Vallás " 
szavaival is fogják templomainkban hirdetni a szeplőtelen 
Isten Anyja tiszteletét és kegyességét. 

— Jelentés. Jézus szentséges Szive ájtatosságának 
kilenczede, mely az esztergom-vizivárosi plébániatemplom-
ban évenkint megtartatni szokott a májusi ájtatosság vé-
gével összeesvén, hogy egyik a másikát ne akadályozza, 
junius hó 3-dikán, azaz vasárnapon délesti \/27 órakor, 
ft. Riesz Fereucz Jézus-társasági atyának vezetése mellett 
veszi kezdetét és tart junius hó 10-dikéig bezárólag. Esz-
tergom, Víziváros, 1894. május 17. A plébánia-hivatal. 

— Tömeges megtérések. Maros-Sztgyörgy községben 
a római kath. egyháznak kiváló örömünnepe volt a 
Szentlélek eljövetelével. A szomszéd filialis Jedd község-
ből nyolczan jöttek vissza az egyház keblébe. A vissza-
vételt ez alkalommal P. Bálinth Ágoston sz. ferenczrendi 
szerzetes végezte igen szép beszédben oktatván uj híveit 
arra, a mit tudni és tenni kell jövőben a végből, hogy 
az anyaszentegyház kegyszereivel lelkük hasznára élhesse-
nek. Pár év óta indult meg a nagyobb mozgalom. Ekkor 
P. Gábor Mihály később P. Tirna Dénes buzgolkodása 
következtében 35 taggal szaporodott meg egyházunk, részint 
azelőtti g. kehtiek, luteránusok és ev. reformátusokból. 
Ma 8 tag jött egyszerre, két hét multára 3 család Ígérke-
zik. Ismervén a viszonyokat jó lélekkel mondhatom, hogy 
a visszajövés utján még sokkal többel találkoznánk a 
jeddiek közül akkor, ha a jó Isten bár egy kis kápolna 
építéséhez segítené a jeddieket. Bízva Istenben, reméljük 
ügyünk diadalát ! Máté József, tanitó. 

f Gyászhír. Paptársunkat s munkatársunkat, dr Part 
Iván, szentszéki házasságvédő, közp. papnev. tan. felügyelő 
s tud. egyet, tanárhelyettes urat súlyos csapás érte, mely-
ről az itt következő gyászjelentést mély részvéttel vettük 
s midőn azt itt közöljük, az elhunyt lelke üdveért kegyes me-
mentót kérünk az Ur oltárainál. A gyászjelentés szövege ez : 
„Purt Gusztáv a m. kir. Curia segédhivatali főigazgatója a 
maga, ugy gyermekei Iván, Ernő és Béla és az összes rokonság 
nevében fájdalmas szívvel jelenti szeretett nejének, illetve 
édes anyjuknak Purt Gusztávné szül. Vándorfy Szidónia 
asszonynak, folyó évi május hó 18-án, délután 1/23 óra-
kor, életének 51-ik évében, hosszas, kíaos szenvedés és a 
haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után történt 
gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei folyó hó 
20-án, délután 1/24 órakor fognak a róm. kath. egyház 
szertartásai szerint IV. ker., Lipót-utcza 46. számú laká-
sán beszenteltf-tni és a kerepesi-ut melletti temetőben 
örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldo-
zat az elhunytnak lelkiüdveért a belvárosi plebánia-temp-
lomban folyó hó 21 én, délelőtt 10 órakor fog az Urnák 
bemutattatni. Budapest, 1894. évi május hó 18-án. Áldás 
és béke poraira!" 

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-
ként kétszer : 

szerdán és szombat,o n. 
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 
; minden 
Ë kir. postahivatalnál : 
Ë Budapesten a szerkesz-
Ë tőnél, és Nagy Sándor 
Ë könyvnyomdájában, 
Ë IV., Papnővelde-utcza 
Ë 8. sz. alatt, hova a 
Ë netaláni reclamatiók is, 
Ë bérmentes nyitott 
: levélben, intézendők. 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
EVTOLYAM. 

Budapesten, május 26. 42. I. Félév. 1894 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A katholikus sajtó befolyásának emeléséről hazánkban. — A szabadelvű törvényhozás tetteinek 
és helyzeteinek megbirálása. — Egyházi Tudósítás ok : T e m e s v á r : A milleniumi történelmi kiállítás ügyében. — M a l i n e s : XIII. 
Leo pápa levele Goossens bibornok-primáshoz. — P o r o s z - L e n g y e l o r s z á g : Lengyel katholikus nagygyűlés. — S p a n y o r s z á g : 

A katholikusok egyesülése Spanyolországban. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A katholikus sajtó befolyásának emeléséről 
hazánkban. 

Ismeretes Ket te le r püspök mondása a ka th . 
sa j tó nagy h ivatásáról korunkban. 

Azt mond ta Mainz nagynevű elhunyt fő-
pásztora, hogy, ha sz. Pál most élne, apostolsága 
mellet t publiczista lenne. 

Én azt merem mondani, hogy sz. Pál m á r 
publiczista volt, s hogy ő az első ka thol ikus 
publiczistája a világnak. 

Hogy nagy mestere volt az irva te r jedő 
szónak és eszmének, azt levelei t anus i t j ák . Hogy 
a publicista sajá tos munká j á t is tel j es i te t te már , 
világos abból a rendelkezésből, melylyel egyes 
leveleinek olvasását egyidejűleg több helyen el-
rendelte. 

A sa j tó u t j á n való beszélés ugyanis ab-
ban különbözik az élő szóval való beszéléstől 
s avval múlja fel ennek a ha tásá t , hogy egyszerre 
több helyen szól a tömegekhez, s mi l l iókat villa-
nyozhat fel rövid idő alatt . Mig az élő szó ha-
tásával egyidejűleg csak egy helyre és kor lá to l t 
számú hal lgatóságra kénytelen szorí tkozni: addig 
a lapirodalom olvasóinak tömege valami inde-
finiálatlan mennyiség ; növekvése, százezrekre és 
milliókra rágó óriás száma mellet t is, egyre 
ta r t , egyre emelkedik. 

Hazánkban a ka th . saj tó terén még nem 
t ö r t é n t meg minden, a minek már meg kellene 
lennie, még igen há t r a vagyunk. Van ka thol ikus 
sa j tónk; de el terjedtsége, befolyása nem n a g y ; 
nem áll arányban azzal a sulylyal, melyet 10 

millió kathol ikusnak 17 millió lakossal biró o r -
szágunkban a közügyek intézésében la tba kel-
lene vetnie, azaz már la tban kellene t a r t an ia 
folytonosan. 

íme most is, a képviselőház 175 —168-nyi 
óriás szótöbbséggel fogadta el a kath . vallás 
e l t iprására czélzó tv javas la toknak ú t tö rő jé t , a kö-
telező polgár i házasságot ; s a főrendiházban 
csak hajszálon, a király erősségén vagy gyenge-
ségén, fordul meg még mos t is az: pusztuljon-e 
„ törvény" czégére a l a t t Magyarország polgárai-
nak szivében a keresztény vallás, vagy megma-
rad jon-e ezentúl is szent koronánkon t isztelet , 
nem gúny t á rgya — min t lenne polgári házas-
ság, felekezetlenség, törvényszerű elzsidósodás 
esetén — a szent kereszt és királyunk czimében 
az apostoliság? 

Magyarországban t ehá t a ker, val lásra s 
annak őrére s f enn ta r tó já ra a kathol ikusságra 
nézve az élet-halálharcz nap ja i következtek be. 
Vájjon a ka th . saj tó e l ter jedet tségre és befo-
lyásra nézve o t t van-e már mostan, a hol ily 
végzetes időszakban lennie kell? Egyetlen napi 
lapunk, élénkség és t a r t a lmasság tekinte tében, a 
világ legjobb kath. lapjaival kiál l ja a versenyt. 
Ezt én mondom, a ki ismerem a világ katholikus 
napisaj tójá t . Kivánni való van; de az mindig 
és mindenüt t mindenben van. Még egyetlen kath. 
napi lapunknak is legfőbb desideratuma pedig 
váj jon mi volt ós mi marad t ál landóan? A 
nagyobb elterjedés. Hogy ezt csak több lap által 
lehet kellő határokig vinni, az már bebizonyí-
t o t t ténynek veendő mindenki által. 

39 
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A lectorem unius libri-féle mondás nem 
azt jelenti, hogy csak egy könyv legyen a 
világon; mert már sz. Ágoston kimondotta, hogy 
többen Írjanak egy-egy tárgyról, részint hogy 
igy többekhez eljusson a gondolat, részint hogy 
több oldalról deri t tetvén ki az igazság, erősebbé 
váljék a hozzá való ragaszkodás és igy valóban 
egyetemessé s ellenállhatatlan áramlat tá izmo-
sodjék, a minek szolgálatában kell hogy álljon a 
kath. sajtó s a mi minden, még oly diszes ér-
deknél is fontosabb és magasztosabb: a kath. 
h i t és meggyőződés . (Folytatjuk.) 

A szabadelvű törvényhozás tetteinek és 
helyzeteinek megbirálása 

egy a szabadelvű pártból kijózanodott, azaz kilépett pro-
testáns vallású országgyűlési képviselő által. *) 

Ragályi L.: T. képviselőház ! (Halljuk ! Halljuk!) Távol 
van tőlem azt hinni, hogy az én igénytelen felszólalásom 
megakadályozhatja azt. hogy ez a törvényjavaslat itt e 
házban nagy többséggel általánosságban elfogadtassák 
a részletes tárgyalás alapjául, sőt egészen őszintén meg-
vallom, t. ház, hogy még azzal a biu reménynyel sem 
kecsegtetem magamat, hogy igénytelen érvelésem csak 
egyetlen egy szavazattal is csökkenteni fogja az előrelát-
ható elfogadó többséget. Ellenkezőleg, ugy vagyok meg-
győződve, t. ház, hogy ma bármiféle képtelen javaslatok-
kal állna is elő a kormány (Mozgás jobbfelől.), melyek 
az egyházpolitikával összefüggésben állanának, vagy azzal 
csak a legtávolabbról is összefüggésbe hozhatók, számit-
hatna a biztos többségre, (Ellenmondások jobbfelől.) mert 
ma az egyházpolitikai kérdésekben az érveknek objectiv 
mérlegelése már teljesen megszűnt. (Ugy van ! Ugy van ! 
a baloldalon.) A liberálizmus ma már nem alkuszik, a libe-
rálizmus a kompromisszumoktól teljesen távoltartja magát és 
a liberális reform hivei el vannak határozva, győzni vagy 
halni, harmadik eset lehetetlen. (Felkiáltások a jobbol-
dalon : Ez a szép ! Ez a helyes ! Ez nem vegyesáru-keres-
kedés !) Legalább egvelőre. (Zaj.) 

Elnök: (Csenget.) Csendet kérek! 
Ragályi Lajos : Igen jól tudom azt is, t. ház, hogy 

ma az egyházpolitikai javaslatok bármelyike ellen e ház-
ban, vagy bárhol szót emelni éppenséggel nem tartozik a 
kellemes és a népszerűséget nagyban előmozdító dolgok 
közé. Mert kétségtelen, hogy azt, kit ma az egyházpoli-
tikai javaslatok bármelyike ellen szavát felemelni merészli, 
legalább is ultramontánnak, klerikálisnak, reakczionárius-
nak, sötétség lovagjának és más ilyenféle elnevezéseket 
megérdemlőnek állitj â az Bi sajtó, mely hosszú évek során 
át nagyon szépen megvolt ezeknek a reformoknak csak 

*) Világos, hogy a nagy kritikai és szónoki tehetséggel meg-
áldott képviselő urnák nem minden fordulata üti meg a katholikus 
igazság magas mértékét : de az uralkodó s uralkodni tovább is még 
akaró szabadelvű párttal szemben argumentácziói ha nem mindig 
absolut értékűek is, mindannyiszor ad hominem lefegyverzők, sőt 
megsemmisitők. A szerk. 

emlegetése nélkül is és az az igen t. párt, mely ezeket 
a reformokat hosszú időkön át, a mikor határozati javas-
latok alakjában a kormány azoknak behozatalára utasí-
tandó lett volna, a legnagyobb lelkinyugalommal lesza-
vazta. (Nagy zaj.) 

Elnök : (Csenget.) Csendet kérek, t. ház ! 
Ragályi Lajos : Ha mindennek daczára, t. ház, 

mégis bátor vagyok igénybe venni a t. háznak nagybecsű 
türelmét, teszem ezt azon szerén meggyőződésemből ki-
folyólag, hogy minél komolyabb a helyzet, minél kuszál-
tabbak az állapotok «s felfogások, minél inkább elhomá-
lyositvák az eszmék, annyival inkább kötelessége a kép-
viselőnek egyéni képességének bármely szerény mértékével 
is közreműködni e helyzet és fogalmak tisztábahozására. 
Es én, t. ház, a mai helyzetet Magyarországon valóban 
válságosnak tartom, nem azért, mert a t. kormányt vál-
ság fenyegeti, mivel ha ez a válság tényleg bekövetkezik, 

I az szerény meggyőződésem szerint nemzeti és állami 
érdekeinkre sérelmes nem fog lenni, (Ugy van ! balfelől.) 
mert ennek a válságnak bekövetkezése fogja alapját 
képezni egy uj, egészségesebb és a nemzeti közvélemény 
által már régen várt pártalakulásnak, (Ugy van ! balfelől.) 
s ez a válság fogja befejezni annak a rendszernek uralmát, 
a melynek körében szerény meggyőződésem szerint a 
nemzet legnagyobb részének, a szegény földművesek mil-
lióinak érdekei kellő figyelembe vételre nem találtak, 
(Ellenmondások jobbfelől.) a mit, minden egyéb törvé-
nyektől eltekintve, a napirenden levő egyházpolitikai ja-
vaslatok is igazolnak, mert hiszen azok is a városi elem 

I kedvéért oly terhekkel fogják sújtani a szegény földmű-
velő népet, a melyeket az ő életviszonyaik nemcsak, hogy 
meg nem kívánnak, de sőt azokat, mint ezt annak idején 
mi, az ellenzék, kimutatni bátorkodtunk, az ő életviszo-
nyaik határozottan mellőzendőnek javallnának. (Ugy van ! 
balfelől.) 

Válságos a helyzet, t. ház, meggyőződésem szerint 
azért, mert ma már a kormányt a legerőszakosabb esz-
közökkel támogató t. pártkoaliczió ténykedése odáig vitték 
az országot, hogy ma már annak .a nemzetnek körében, 
a mely mindig tudott erős meggyőződést táplálni, de 
egyszersmind tisztelni is tudta a mások meggyőződését, 
nem lehet arról szó, a mi minden szabad nemzet ideálját 

I kell hogy képezze, a vélemények teljes szabadságáról, 
(Ugy van ! balfelől.) és a mások véleményének tisz-
teléséről. 

Ma már nem lehet itt beszélni arról, a mi a poli-
tikai cselekvésnek igazi fokmérője, a mi a politikai erköl-
csöknek minden szabad nemzetnél igazi őre és biztositéka 
szokott lenni, nem lehet beszélni hamisitatlan, igazi köz-
véleményről. (Igaz ! Ugy van ! balfelől.) 

A közvélemény, t. ház, nálunk ma nem alakul a 
szabad nemzeteknél szokásos, természetes processus sze-
rint, hanem azt mesterségesen hibás irányba terelik és 
mesterségesen viszik a hibás irányban kitörésekre. (Ugy 
van! balfelől.) Midőn az ügyes hypnotizáló a suggestió 
alá került egyént elaltatja, daczára annak, hogy az elalta-
tott egyén beszélni képes épp ugy, mintha ébren volna 
— magam láttam ilyen rendkívül érdekes kísérleteket 
— gondolkozik és észlel, de csak azt észleli, a mit a 
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hypnotizáló neki megenged vagy megparancsol és ennek 
az elaltatott egyénnek a hypnotizáló egy pohár tiszta 
vizet ad és arra azt mondja, hogy az édes czukrosviz, ezt 
a hypnotizált épp ugy elhiszi, mint a hogy elhiszi a 
másik pillanatban azt, ha azt mondja neki e hypnotizáló, 
hogy a pohárban tiszta vagy kánforizü és szagú ital van, 
pedig abban a pohárban mindkét izben csak tiszta viz 
volt. Igy van ma őszinte meggyőződésem szerint Magyar-
országnak közvéleménye is. A legtöbb ember képes ma 
a közélet ugyanazon tényezőjéről elhinni homlokegyenest 
ellenkezőjét annak, a mit azon tényezőről tegnap hitt és 
nem azért, mintha meggyőződést szerzett volna magának, 
hogy az a tényező megváltozott, hanem azért, mert a 
közélet ügyes hipnotiseurjei neki azt suggerálják. (Helyes-
lés balfelől. Zaj jobbfelől.) 

Elriók : Csendet kérek ! 
Ragályi Lajos : Ezt a tünetet válságosnak és egész 

őszintén mondhatom, komolyan aggasztónak tartom, mert 
attól lehet félni, hogy ha ez az állapot tovább tart, a 
nemzet közéletében, közfelfogásában is be fog állni, a 
hypnotizáltnál beállni szokott teljes érzéketlenség és moz-
gási képtelenség, a teljes politikai katalepszia, midőn a 
nemzet jobbjai teljesen elkedvetlenittetvén, az országban 
lehetetlenné lesz minden közélet. (Helyeslés balfelől.) 
Hogy ez a félelmes tünet valóban létezik, azt, ha méltóz-
tatik megengedni, egy pár visszatekintéssel az egyházpo-
litikai kérdések sorsára és az azok körül felmerült és a 
nemzetnek suggerált véleményekre, be fogom bizonyitani. 
(Halljuk! Halljuk! balfelől.) 

Kezdődött az egész egyházpolitikai kérdés tulajdon-
képpen azon rendelettel, melyet annak idején gróf Csáky 
igen t. kultuszminiszter ur bocsátott ki, de a mely ren-
deletről maga is kénytelen volt elismerni, hogy annak 
kibocsátásával maga is tévedett, mert annak valóban ve-
szélyes következményeit előre nem látta. Ezt maga is 
belátta a miniszter ur, és miután ezt beismerte, mégis a I 
helyett, hogy a rendeletet visszavonták volna, kiadatott a 
jelszó, hogy a rendelet visszavonása a& állami tekintély 
kompromittálása lenne, tehát a rendeletet végre kell haj- ; 
tani mindenáron, daczára a rendkívül súlyos és káros ! 
következményeknek, melyek annak végrehajtásával együtt-
járnak. A közvéleményben, közfelfogásban összecserélték 
a miniszter tekintélyét, a ki azt a rendeletet kiadta, az 
állam tekintélyével. (Élénk helyeslés balfelől.) Es ezt a 
hibás közfelfogást elhitte az újságolvasó közönség legna-
gyobb része ; a szuggesztió behatás folytán elhitte, hogy 
a ki, mint a miniszter ur, az ut helyett a bozótba téve-
dett, annak következetességből és férfiasságból kötelessége 
a helyett, hogy visszafordulva, azon a bozóton végig gá-
zolni, habár tudja, hogy annak tüskéi megtépik ruháit és 
megsebzik testét. (Ugy van! Ugy van! a középen.) Beis-
merem, hogy a hasonlat nem igen talál, mert ezen bozótban 
való járás által okozott sebek nem a t. miniszter urnák, 
illetőleg bizonynyal neki is, mint jó hazafinak, de egyúttal 
az egész nemzetnek is fájnak. 

Következett azután, t. ház, az anyakönyvek államosí-
tása. 1891. tavaszán, ugyancsak gróf Csáky kultuszminisz-
ter ur az egyházpolitikai vitát bevezető nagy beszédében 
e kérdésről nyilatkozván, a leghatározottabban felállította 

azt a tételt, hogy neki a részleges anyakönyvvezetés be-
hozata'át kell javaslatba hozni, miután a létező közigaz-

I gatási szervezet mellett a közigazgatás reformjának beho-
I zatala előtt teljesen lehetetlen gondolni arra, hogy az 
! állami anyakönyvek az egész vonalon behozassanak. (Ugy 
! van ! Ugy van ! balfelől.) Ezt akkor az újságolvasó kö-
i zönség egész tömege elhitte, és mi, a kik a tárgyalás 

alatt levő törvényjavaslatot ellenezzük, a kik azt tartjuk 
ma is, hogy a közigazgatási reform behozatala előtt az 
állami anyakönyveknek az egész vonalon való behozatala 
csak hasztalan fecsérlése az adóforintoknak és comprom-
mittálása az elvnek : mi azt a nézetet, melyet Csáky gróf 
1892. tavaszán vallott, valljuk ma is, de a közvélemény 
ma elhiszi Csáky grófnak, hogy nem az áll, a mit 1892. 
májusban mondott, hanem az, a mit ma mond, bár a 
helyzet abszolúte nem változott. (Elénk helyeslés a közé-
pen.) De a mesterséges vélemény-csinálás tetőpontját érte, 
el a polgári házasság kérdésében. A párt vezetői, nem 
keresem, mily okból, egyszerre csak elhatározták, hogy 
a polgári házasság kérdését fel kell vetni, és a házassági 
jogot a kötelező polgári házasság alapján kell szabá-
lyozni. Midőn ez el volt határozva, ennek meg kellett 
nyerni első sorban magát a pártot. A pártnál az ily sug-
gerálás nem nagy munka, mert a jó pártember, ha ébren 
is, minden hipnotizálás nélkül is szeret a pártvezér fejével 
gondolkozni, és e részben ez sem nagyon konfundálja, 
hogy a pártvezéri főt időnként más ember viseli vállain. 
(Elénk tetszés és derültség balfelől és a középen.) 

Elnök : Csendet kérek ! 
Ragályi Lajos : Tehát e munka, nagy munka nem 

volt. Hanem midőn ez már megtörtént, következett a nagy 
közönség suggerálása. Erre már czélszerüségi szempon-
tokból segély csapatok is vonattak be a legszélsőbb ellen-
zékből. 

Ezekkel közösen kimondották, hogy Magyarországon 
ezentúl csak az a liberális ember, ki a kötelező polgári 
házasságot tartja az egyedül lehetséges formának, és ezt 
a közvélemény lassanként el is hitte. Igy aztán az, a mi 
e ház többségétől több mint 10 éven keresztül állandóan 
leszavaztatott, a mire nézve Tisza Kálmán ismételten 
fényesen bebizonyította a többség helyeslése és tapsai 
között, hogy nem képezi nemzeti szükséglet kielégítését, 
sőt behozatala nem is lehetséges. . . . (Elénk tetszés bal-
ról és a középen.) 

Elnök : Csendet kérek ! 
Ragályi Lajos : . . . az egyszerre nemzeti aspiráczió 

lett. (Ugy van ! balról.) Az a „nem" szócska, melyet egy 
tuczat esztendőn át a magyar közélet számos tiszteletre-
méltó alakja egész bátran mondott ki, a nélkül, hogy 
foltott ejtett volna vele liberálizmusának fehér talárján, 
lett a liberálizmus egyedüli értékmérője. (Elénk tetszés a 
középen és balfelől.) A polgári házasság kérdésében az, 
hogy valaki igennel, vagy nemmel szándékozik-e szavazni 
és később tényleg igen-nel, vagy nem-mel szavazott-e, 
felruháztatott egyszerre oly büverővel, mint a mesebeli 
vasorrú varázsvesszője s abban a perezben, a melyben a 
képviselő igenlő szavazata iránt nyilatkozott, vagy azt 
tényleg beadta, egyszerre átváltozott politikailag egy 
ragyogó szépségű ifjú leánykává,, arczán az érintetlen 
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liberalizmus szűzies pírjával, akármily különböző és nagy-
számú főkötőket viselt volt is már azelőtt. (Elénk derült-
ség és taps a baloldalon és középen.) 

Elnök: (csenget). Csendet kérek! 
Bagályi Lajos : A ki pedig elég erkölcsi bátorság-

gal birt, ha meggyőződése tőle azt követelte a nemmel 
szavazók táborába állani, annak arczán egyszerre megje-
lentek az illiberalizmus sötét ránczai. Hiába volt minden 
tiltakozás, minden védekezés, minden hivatkozás az illető 
politikai múltjára, politikai jelenére és politikai tényke-
déseire : mindez nem számított, a nagyorrú, vasorrú íté-
lete ellen nem volt fellebezés. (Derültség a baloldalon és 
a középen.) Ezen szuggesztív hatások azonban eleinte 
nem voltak nagyon eredményesek, a hipnotizőrök kény-
telenek voltak konstatálni, hogy csak igen csekélylyel 
növekszik azok száma, akik elaltathatok. Az emberek 
iivitva tartották szemüket és más dolgokat láttak, mint a 
minőket nekik szuggerálni szerettek volna. Oly módszer-
hez folyamodott tehát a hipnotizőrök serege, a mely 
módszert a berlini leghíresebb hipnotizáló tanár talált fel 
és azóta a legnagyobb sikerrel alkalmazott. 0 tudniillik 
azt tapasztalta, hogy a szuggesztív hatás sokkal erősebb, 
ha az illető hipnotizáló pácziens egy másik, szuggesztióra 
alkalmasabb, eredményes szuggerálását saját szemével 
látja. 0 tehát a maga rendelőhelyiségét ugy rendezte be, 
hogy egy nagy terembe ülteti le az össszes hipnotizá-
landó páczienseket és igy azok is, a kik a legmakacsab-
bul ellenállottak a szuggesztiv behatásoknak, mikor látják, 
hogy a többiek egyenkint, hogy alusznak el, szintén a 
legkönnyebben elaltathatok. 

Nánássy Ödön: Mint Sághy beszéde alatt. (Derült-
ség a szélső baloldalon.) 

Bagályi Lajos : Megkezdődött tehát a szuggerált 
egyének felvonulása, vármegyékben gyalog, a fővárosban 
már lóháton is. (Elénk derültség a baloldalon és középen.) 
A vármegyei fölvonulásokon igen sokan résztvettek olya-
nok, kiknek eszük ágában sem volt az egyházpolitikai 
törvényjavaslatok sorsa iránt nemcsak lelkesedni, de még 
érdeklődni sem. De hiszen mi magyarok mindnyájan 
rendkivül sokat tartunk arra, hogy bennünket minden-
esetre liberálisoknak tartsanak és semmiesetre sem ultra-
montánoknak s miután az összes lapok és az összes szó-
nokok s általában mindazok, kik ezzel a dologgal foglal-
koztak Írásban, szóban és képben, mindig azt hirdették, 
hogy a ki nem lelkesedik az egyházpolitikai javaslatok 
sorsa iránt, az illiberális és ultramontán, nagyon termé-
szetes, hogy a kevesebb erkölcsi bátorsággal biró vidéki 
úriemberek nem akarták magukról elmaradásuk által 
dokumentálni, hogy illiberálisok, és inkább megjelentek 
azokon a vármegyei gyűléseken. (Igaz ! Ugy van ! a bal-
oldalon és a középen.) 

Vajay István: Ugy van! Ugy van! (Derültség a 
jobboldalon.) 

Elnök: Csendet kérek! 
Bagályi Lajos : Egy másik eleme a vármegyei fel-

vonulóknak, ha talán nem is nagy számban, de legalább 
kis részében oly egyénekből állott, a kik azon krónikás 
adomát juttatják eszembe, mikor a fejedelem egy nagy 
körutat tett az országban s egy falusi biró szintén meg-

jelenvén, a cercle alkalmával kegyesen kérdést intézett 
hozzá a fejedelem, hogy milyen messzire lakik azon hely-
től, a hol a fogadtatás volt? A kérdezett igen nagyszámú 
mértföldeket emiitvén, azt mondotta a fejedelem, szép, 
hogy olyan messziről eljött, mire a biró egész naivsággal 
azt felelte : kérem ha beparancsolják az embert, messzebb-
ről is el kell jönni. (Derültség a baloldalon.) 

A fővárosban felvonultak közt ezen elemeken kivül 
voltak, bár szintén megengedem, kis mértékben, de kétség-
telenül oly elemek is, a melyek nem találták kellemet-
lennek, hogy a fővárosban eltöltsenek 2—3 napot másnak 
a költségén. (Derültség balfelől.) 

Bármennyire tagadásba vétetett ez annak idején a 
kormánypadokról, én a saját szemeimmel láttam — és 
az ember, a mig hipnotizálva nincs, annak, a mit a saját 
szemeivel lát, mégis csak hisz — egy éppen abban az 
időben itt tartott szinész-kongresszusra utazott szinészpár 
nevére kiállitott jegyet, a melyen az volt: „Ezen jegy 
előmutatója jogot nyer, a liberális nagygyűlésre megren-
delt különvonaton ingyen Budapestre utazni." (Derültség 
balfelől. Zaj a jobboldalon. Halljuk ! Halljuk !) 

Akárhogyan történt is t. ház, tény az, hogy ezen 
felvonulások a kívánatos czélnak megfeleltek s hogy 
azoknak a száma, a kik ezentúl már csakugyan lelkesedni 
kezdtek az egyházpolitikai javaslatokért és csakugyan el-
hitték, hogy ezen javaslatok a nemzeti közvélemény 
követelményeit képezik, ezen felvonulások által tényleg 
megszaporodott. Azonban t. ház, mint a francziák mond-
ják : l'appétit vient en mangeant, miután már igen sok 
ember volt szuggerálva, a hipnotizőrök elhatározták, hogy 
mindenkit szuggerálni kell, s miután a független sajtónak 
szabad fuvallata a legnagyobb mértékben akadályozta 
működésüket, elhatározták, hogy megvásárolják az összes 
ellenzéki lapokat, hogy igy teljesen lehetetlenné tegyék 
az ellenkező nézeteknek a közönség fülébe jutását, hogy 
az igy aztán ne hallhasson egyebet, mint azt az örökké 
egyforma dallamot, mely a kormány dicsőségét és a javas-
latok föltétlen szükségességét zengi. (Igaz ! Ugy van ! bal-
felől. Ellenmondás jobbfelől.) 

Félreértések kikerülése végett, megjegyzem, hogy 
én nem állitom, hogy ezen lapvásárlás iránti elhatározás 
a kormány kebeléből indult volna, szívesen tudomásul 
veszem azt, hogy a kormányelnök ur nem is inicziálta 
ezen lapvásárlásokat, sőt egész határozottsággal nyilatko-
zott itt a részben, hogy elutasitott magától, minden elő-
zetes közösséget és nem engedte meg, hogy ráhivatkozás 
történjék^ a lapvásárlásoknál. 

Mindezek daczára azonban szabad legyen közbeve-
tőleg megjegyeznem, hogy a kormányelnök ur nyilatko-
zatát kifogásolhatónak vagyok bátor találni, mert nekem 
az a véleményem t. ház, hogy oly eljárásnak, mely a 
közmorált a legszigorúbb felfogás mellett is csak a leg-
távolabbról is érintheti, nem szabad védelmére kelni a 
kormányszékből s különösen a miniszterelnöki székből. 
(Elénk helyeslés a baloldalon. A ki pedig elolvassa a 
miniszterelnök urnák ezen kérdésben tett nyilatkozatát, az 
kénytelen nekem konczedálni azt, miszerint azt a fáradt-
ságot vette magának, hogy a lapvásárlók eljárását ezen 
kérdésben megvédje. (Igaz ! Ugy van ! balfelől.) Mert, t. 
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ház, (Halljuk ! Halljuk !) én nagy örömmel veszem tudo-
másul, hogy ezen Haas, Deutsch, Koch, Brandenburg stb. 
urak, kiknek keze és pénze ebben a nem éppen szép játék-
ban benne vannak . . . 

Molnár Béla: Ez a ház elé tartozik? 
Ragályi Lajos: . . . nem tartoznak a miniszterelnök 

ur azon politikai barátai közé, a kikkel szemben fentar-
totta magának azon jogot, hogy esetleg idővel a szük-
séghez képest pénzünket lapvásárlásra igénybe vehesse. 
De én azt tartom, hogy a kormány, melynek első sorban 
a közerkölcsiség politikai őrzőjeként kell szerepelnie, 
egyáltalán a legcsekélyebb mértékben sem mentegethet 
hasonló eljárást. Mert abban igaza van a t. miniszterelnök 
urnák, hogy abszolúte semmi erkölcsileg kifogásolható 
nincs abban, ha valaki lapot alapit, vagy vásárol ; joga 
van ehhez egyesnek épp ugy, mint pártnak, sőt én is azon 
nézetben vagyok, hogy ez egy pártnak nemcsak joga, de 
kötelessége is, mert ez egy eszköz, a melylyel a pártvezér 
hiveivel az összeköttetést fentarthatja és eszméit terjeszt-
heti. De ha elfogadható is az a tétel, hogy lapokat vá-
sárolni szabad, mert a kinek pénze van, tehet vele, a mit 
akar, én hozzáteszem, hogy ezen, „tehet pénzével, a mit 
akar"-nak határai vannak. (Igaz! Ugy van ! a baloldalon.) 
Mert ha valakinek sok a pénze, teljes joga van ahhoz is, 
hogy a pénzét, ha tetszik neki, valakinek odaajándékozza; 
de ha véletlenül egy olyan kúriai birónak ajándékozná 
oda, ki ügyében legközelebb referálni fog, hát az aján-
dékozó ur szembe fogja magával találni a királyi ügyészt 
és a pénzzel való szabad rendelkezésért be fogják csukni. 
(Tetszés és derültség balfelől.) 

Igy van ez a lapalapitással. Kétségtelen joga van 
mindenkinek lapot alapítani vagy vásárolni. Ez a leg-
távolabbról, a legszigorúbb felfogás mellett sem ütközik 
a politikai morálba. De ha valaki czélzatosan egy ellen-
zéki lapot vásárol meg, melynek czikkei, iránya, munka-
társai, előfizetői ellenzékiek és akkor, mikor megvásárolta 
a lapot, nem azt mondja, hogy ime én, kormánypárti 
ember, megvettem ezt az ellenzéki lapot, tehát ezentúl ez 
a lap kormánypárti irányt fog követni, hanem nemcsak 
a vezérczikkben, nemcsak az előfizetési felhivásban, de 
mint a „Pesti Napló"-nál saját szemeimmel láttam, min-
den előfizetőhöz külön boritékban megküldött körlevélben 
is azt állítja, hogy a lap ezentúl is meg fogja tartani 
eddigi irányát és ennek látszatot kölcsönöz azzal is, hogy 
megtartja az eddigi szerkesztőséget is (Halljuk ! Halljuk !); 
a midőn ezt mondja, de az ellenkezőt teszi és már más 
naptól kezdve a lap épp az ellenkező húrokat pengeti, 
mint a minőket pengetett előtte való nap, hát, t. ház, ez 
az eljárás tán a büntetőtörvénykönyvbe nem is ütközik, 
de a politikai tisztességbe, mindenesetre igen. (Igaz ! Ugy 
van ! balfelől.) Még terhesebbé teszi a helyzetet . . . 
(Zaj. Halljuk ! Halljuk !) 

Elnök : Kérem a képviselő urakat, méltóztassanak 
csendben lenni. 

Ragályi Lajos: . . . az a körülmény, hogy itt plane 
a lapvásárlók oly uri emberek, kik eddig politikával nem 
foglalkoztak, kikről nemcsak azt kell feltételezni, hogy 
politikai czélokból nyúltak egy, a politikai erkölcsökbe 
ütköző eszköz használatához, hanem nincs kizárva annak 

lehetősége sem, hogy nem politikai, hanem tisztán magán 
czélokból nyúltak ilyen eszközökhöz. De akár hogy tör-
tént t. ház ! . . . 

Meszlényi Lajos : Es Deutsch (Nagy derültség. 
Halljuk! Halljuk!) 

Elnök : Csendet kérek ! 
Ragályi Lajos : . . . e piramidális eszmének az ellen-

zéki lapok teljes összevásárlásának a gyakorlatban való 
megkisértése, ez a kísérlet — szerencsére — a szerkesztők 
nagyobb részének derék, egyéni tulajdonságain hajótörést 
szenvedett. (Halljuk! Halljuk!) Legnagyobb eszközt a t. 
kormányt támogató és a lapokat vásárló t. úriemberek, 
a kik ennek az egyházpolitikai javaslatnak minden áron, 
tehát az erkölcsökbe ütköző eszközök használatával is 
propagandát csinálni igyekeztek, kétségkivül abban a 
lapban találták, a mely eddig a főpapok és mágnások 
quasi félhivatalos közlönye lévén, legalkalmasabb tért 
nyújtott arra, hogy éppen a főúri körök hypnotizáltassa-
nak és éppen abban a lapban hozassanak nyilvánosságra 
oly czikkek, melyek alkalmasak arra, hogy a főrendiházat 
részben félrevezessék, részben pedig megfélemlítsék. 

Ezen kísérlet azonban, t. ház, nem vezetett sikerre 
és azért a szenvedett vereségek jóvátétele czéljából a 
szuggesztív eszközök crescendo alkalmazása vétetett tervbe. 
(Halljuk ! Halljuk ! Zaj.) 

Elnök: (csenget) Méltóztassanak csendben lenni, t. 
képviselő urak ! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Temesvár. A millenniumi történelmi kiállítás ügyé-

ben az ország hgprimása, mint elnök által az ország 
főpásztoraihoz intézett felhivás a csanádi egyházmegye 
papságával a következő főpásztori nyilatkozat és felszó-
lítás keretében nyert köztudomásra adást: 

„Emmus ac Rmus D. Claudius Vaszary, Princeps 
Primas Regni ac AEppus Strigon. ddo 18-ae Mártii a. c. 
sequentis tenoris Rescriptum ad me dimisit: Mélt. és Főt. 
Püspök ur ! Hazánk megalapitásának ezredéves megün-
neplése alkalmából, 1896-ban Budapesten országos kiállí-
tást rendez a nemzet, melynek egyik főczélja lesz az 
ezredéves mult kimagasló eseményeit és alkotásait emlé-
kezetünkbe hozni és vésni azon műemlékek bemutatása 
által, melyek történetünk fényes és gyászos napjaiból 
fönmaradtak s a késő utódok által is kegyelettel meg-
őriztettek. 

A történelmi kiállítás első kiállítójaként 0 cs. és 
Apostoli kir. Felsége, legkegyelmesebb Urunk és Kirá-
lyunk, kinek védnöksége alatt a kiállítás rendeztetik, a 
legkészségesebben adott engedélyt az udvari és a felséges 
család tulajdonát képező gyűjteményekből azon kincsek-
nek és műtárgyaknak kiállítására, melyek hazánk törté-
netével kapcsolatban vannak. 

A történelmi kiállítás kedvező alkalmul fog nekünk, 
római katholikusoknak, szolgálni arra, hogy ország-világ 
előtt dokumentáljuk az egyház jótékony és eredménydús 
befolyását ezredéves magyar társadalmunkra, azon emlé-
kekkel és történeti adalékokkal, melyekből minden művelt 
ember nyelvkülönbség nélkül olvasni képes. 
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E czélból Királyunk 0 Felsége legmagasabb példá-
ját követve, magam részéről elhatároztam, székes főkáp-
talanommal egyetértőleg, a történelmi kiállításra felaján-
lani főegyházmegyém területén található mindazon emlé-
keket, melyek szent vallásunk szolgálatára avatva, fényes 
tanúságot tesznek őseink bőkezűségéről, nemes Ízléséről 
s az utódok kegyeletéről. 

Ezek előrebocsájtása után, azon bizalomteljes test-
véri kéréssel fordulok Méltóságodhoz, hogy az 1896-iki 
ezredéves országos kiállítás történelmi főcsoportjában Mél-
tóságod az egyházmegyéje birtokában levő műemlékekkel 
résztvenni méltóztassék. 

Egyelőre elégséges leend Méltóságod részéről elvi 
kijelentéssel tudomásomra hozni részvételét; a kiállítás 
czéljaira alkalmas tárgyak később fognak Méltóságoddal 
közöltetni s esetleg kiküldött szakértő által megjelöltetni. 

Előleges tájékozásul és a kiállítók megnyugtatására 
bátor vagyok Méltóságod nagybecsű figyelmét felhívni 
azon körülményre is, hogy a történelmi kiállításban leendő 
részvétel semmiféle költséggel sem fog járni, amennyiben 
a tárgyak oda- és visszaszállítása, azok tűzbiztosítása, a 
kiállítási alap terhére hivatalból fognak eszközöltetni s az 
ott egybegyűjtött műkincsek, értékük és mübecsük által 
követelt legnagyobb mérv.ü óvó- és biztosító-intézkedések 
foganatosítása mellett fognak őriztetni. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyil-
vánítását, melylyel vagyok Budapesten, 1894. márczius hó 
18-án alázatos szolgája Vaszary Kolos, bibornok, herczeg-
primás, esztergomi érsek mint a történelmi kiállítás t. 
elnöke. 

Quodipsum cum V. Ciero Dioecesano communico 
cum eo, ut si aliqua in ambitu cujusvis parochiae cate 
goriae huius adreperta fuerint monumenta talia fine ulte-
rioris dispositionis ad notitiam mihi perferantur. 

Temesvarini, die 15-a Maji 1894. 
Alexander, 

Episcopus." 

Malines. XIII. Leo pápa levele Goossens bibomoTc-
primáshoz a löweni tudomány-egyetem kebelében létesített 
Institutum philosophiciim ügyében : *) 

DILECTO FILIO NOSTRO 
PETRO LAMBERTO S. R. E. CARD. GOOSSENS 

ARCHIEPISCOPO MECHLINIENSI 
ET VENERABILIBUS FRATRIBUS 

BELGII EPISCOPIS 
MECHLINIAM. 

LEO PP. XIII. 
Dilecte Fili Noster et Venerabiles Fratres, salutem 

et Apostolicam benedictionem. — Susceptum a Nobis 
multo ante propositum, ac saepe vobiscum et coram et 
per litteras communicatum, ut singulare istic Institutum 
esset doctrinae philosophieae Aquinatis ampliore quadam 

*) Kitűnik ebból a pápai levélből, hogy ez az Istitutum 
philosophicum, a melyhez hasonló intézet az egész világon nincs, 
nem egyéb, mint egy a löweni egyetem szervezetébe beillesztett 
philosophiai Seminariwm, mintegy külön bölcsészeti kar és gyakorló 
iskola aquinói sz. Tamás bölcseletének egész terjedelmében való 
tanitására és terjesztésére ugy, hogy ebben a bölcseleti intézetben 

ratione et via tradendae, iam, Deo auspice, re ipsa effe-
ctum esse laetamur. Hoc Nos Institutum non sine causa 
fo re censuimus peraptum iuventuti subsidium, ex quo, 
non clerici modo, sed complures alii, in omni disciplina-
rum munerumque curriculo, solidas utilitates referrent; 
idemque optavimus, collata etiam qua licuit pecuniae 
ope, novum extare testimonium praecipuae existimationis 
benevolentiaeque Nostrae erga insignem Universitatem 
studiorum Lovaniensem, cui nobilis inde amplificatio fieret 
dignitatis. A recta enim et pleniore christianae philosophiae 
institutione quantum laudis praestantiaeque ad lycea et acade-
mias accedat, nemo sane non videt : siquidem ilia, praeter 
quam sollers doctrinae sacrae adiutrix, item doctrinis cete-
ris ipsisque bonis artibus sic nataest, ut eis, tamquam mo* 
deratrix sapientia, praesidii plurimum et incorrupti iudicii 
et utilis prudentiae afferre consueverit. At vero recte 
pleneque philosophari ii nimirum possunt qui in disciplina 
et ratione Scholasticorum diu sint multumque versati. Id 
Nosmet crebro graviterque monuimus, alias professi vobis, 
tanto meliorem disciplinarum fore rationem, quanto ad 
doctrinam Thomae Aquinatis propius accesserit ; idque 
cum gaudio videmus latius quotidie atque uberius, 
praeiudicatis opinionibus veritati cedentibus, evenire. — 
In ipso igitur condendo opere et congruenti tuitione pa-
randa, eluxit nempe, ut explorata spes erat, generosa 
Belgarum virtus, ad incrementa religionis et civitatis bo-
num semper alacris et effusa: maiorem vero in modum 
studia vestra eluxere, Venerabiles Fratres, qui consiliis 
votisque Nostris tam propensa obtemperastis voluntate. 
Libet autem nominatim commemorare dilectum filium 
Desideratum Mercier, antistitem urbanum, quem na-
scenti Scholae Thomisticae iustâ vos fiducia praefecistis, 
quemque, in eo munere auctoritate Nostra comprobatunj, 
laudavimus Ipsi vobis a praestantia doctrinae philosophieae 
et ab eiusdem provehendae sollertia. Ipse enim communi 
expectationi, docendo pariter et agendo, sic respondit 
fecitque satis, ut iam frequentiam et opinionem Instituto 
conciliaverit in dies maiorem. — Quod vero amplitudinem 
decebat Athenaei Lovaniensis et plane oportebat ad fructus 
habendos exquisitioris doctrinae, praescripta eiusdem Schc-
lae eâ ratione, secundum optata Nostra, posita sunt, ut 
doctrina Aquinatis in disciplinas quoque physicas et natu-
rales, in eaque studia quae vocantur socialia, vi sua co-
piosa influeret, eisdemque communiret viam tum ad mul-
tiplicem cavendum aetatis errorem, tum ad omnem veritatis 
progressionem certius consectandam. Cuius rei causa, gra-
tum est, providenter liberaliterque, ut aliis eramus litteris 
cohortati, aucta esse magisteria : quae vosmetipsi superiore 
anno, in conventu pridie calendas habito, dilectis filiis 
Deploige, De Wulf, Ny s, Thiér y, viris egregiis, demand as-
tis. Neque minus providenter opportuneque illud puta-

aquinói szent Tamás tanainak fejtegetése kiterjed a természeti és a 
társadalmi tudományok körére is, vagyis XIII. Leo pápa elméjének 
ez a nagyszerű alkotása aquinói sz. Tamás philosofiáját nemcsak a 
theologiai és szoros értelembeni bölcseleti gondolkodásnak teszi 
alapjává, hanem a természettudományokat, a jogi, állami s társa-
dalmi tudományokat is visszavezeti a theologiával és a philosophiával 
való egyetéités és összhangzás örökigazságu alapelveire. Iskolai 
téren, kétségtelenül, századunknak ez a legnevezetesebb alkotása. 

A szerk. 
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mus, ab eo ipso Praesida, hortantibus vobis et faventibus, 
factum, ut Seminarium quoddam Instituto adiunctum 
excitaretur, in commodum et tutelam clericorum, qui sese 
dedant huiusmodi excellentiori pbilosophiae excolendos ; 
quorum praecipue ex numero philosophiae in sacris Semi-
nariis magistros deceat assumi. 

Iamvero tarn praeclaro operi tantaeque spei nunc 
Nobis in animo est veluti fastigium imponere, ipsum vide-
licet curis vestris, Venerabiles Fratres, rursus enixeque 
commendando, et nonnulla statuendo, quo melius ad per-
petuitatem frugiferum suoque in honore permaneat. — 
Itaque volumus ut hoc Institutum seperius Philosophiae 
Tliomisticae adstructumque Seminarium sic habeatur, non 
tamquam Universitatis quiddam adscititium, sed immo uti 
pars quaedam ad eiusdem pertinens integritatem ; atque 
eum locum obtineat, quem et pontificia eius origo et gra-
vitas ipsa diseiplinae omnino exposcunt. Quapropter eius 
Praeses in Consilium rectorale, ut aiunt, admittatur, eis-
dem quibus Decani Facultatum iuribus ; Magistri autem 
in aliquam adiegantur ex Facultatibus Universitatis quae 
iam sunt, paribusque ac collegae iuribus et privilegiis 
eodemque Episcoporum patrocinio utantur. Quoniam vero 
huic Instituto peculiaris etiam est finis et suae quaedam 
propriae distinetaeque rationes, idcirco oportere dueimus 
ut Magistri suos etiam seorsum habeant coetus, Praeside 
moderante. Potestatem autem eisdem et ius faeimus ut 
decernant de philosophiae gradibus, baccalaureatu, licentia, 
laurea, deque superiore gradu cooptationis in Scholam S. 
Thomae tribuendis, accedente tarnen Rectoris Universita-
tis comprobatione. — Quae omnia et singula iubemus rata 
et firma consistere, neve in posterum, iniussu Nostro vel 
successorum, de iis quidquam immutari. Mandamus prae-
terea ut leges et praescripta tum Instituti tum adnexi 
Seminarii opportune ad Nos, per sacrum Consilium studiis 
regundis, probanda, confirmanda deferantur. 

Minime autem dubitamus quin Athenaeum Lova-
niense, cuius in Nos atque in Apostolicam Sedem obse-
quium multa eaque egregia argumenta testantur, eidem 
Instituto, Nobis vel maxime aeeepto, opinione qua coepit 
et animo suffragari insistât. Utrâque vero ex parte obser-
vautia et concordia, qua quidem stabiliendis educendisque 
rebus nihil est aptius, idemque publici boni studium ita 
certent optamus, ut in dies utrique decus augeatur et 
laborum honestissimorum ubertas. Sed in hoc ipso pru-
dentiâ operaque vestra, Venerabiles Fratres, plurimum 
Nos posse confidere iampridem perspectum certumque 
habemus : quos enim res ipsa perstudiosos nacta est ad 
exoriendum fautores, eis profecto ad prospéré consisten-
dum patronis erit optimis laetatura. Hoc denique restât 
pientissimum votum, ut conditum Institutum Doctor ipse 
Angelicus, cuius nomine et tutela insigniter gaudet, be-
nignâ in omne tempus gratia respiciat, sapientia et virtute 
sua 'illustret: quo praestite, communia consilia, opera, 
spes, perinde ecclesiae et civitati succédant feliciter. — 
Accédât a Deo larga praesidii copia ex Apostolica bene-
dictione, quam Vobis,, Dilecte Fili Noster et Venerabiles 
Fratres, eidem Instituto omnique Universitati, simulque 
Clero et populo curis vestris concredito effusa caritate 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die VII martii anno 
! MDCCCXCIV, Poutificatus Nostri decimo septimo. 

Porosz-Lengyelország. Lengyel katholikus nagygyű-
lés — lesz f. évi junius 3—6-ig Posenben mgr Stablewski 
posen-gneseni érsek, Lengyelország prímásának elnöklése 
alatt. A programm azt mutatja, hogy a lengyel katholi-
kusok nagygyűlése fényes manifesztáczió lesz. A porosz 
lengyelek legkiválóbb emberei és szónokai fognak benne 
részt venni. Érdekes a tárgysorozat is, Kwilecki gróf a 
vidéki katb. gyűlések tartásának szükségességéről fog be-
szélni, mgr Chotkowski a kath. egyház helyzetét fogja 
megvilágítani orosz-porosz- és osztrák-lengyel területen 
Micielsky a kath. hit nyilvános követésének nagy hasznát 
fogja felderiteni. Dziembowski báró az iskolákról, mgr 
Kubovicz a szerzetes rendekről, Zielewicz a pápa legújabb 
leveléről, Klapovszky az ap. szentszék politikai függet-
lenségéről fog szólni. A társadalmi és munkáskérdést 
Stychel áldozópap fogja fejtegetni. A záró beszédet Czar-
toryski hg. fogja mondani. 

Hir szerint nem sokára Krakkóban lesz katholikus 
lengyel gyűlés. 

Nemzet, a melynek hitélete van, nem halt meg, 
hanem él s várja a politikai talpraállás nagy idejét. 

Spanyolország. A katholikusok egyesülése Spanyolor-
szágban. — 

Spanyolország primása, Monescilo y Vito bibornok, 
toledói érsek, legújabb főpásztori levelében nagy dologgal 
foglalkozik. Alakot akar adni a szellemek ama nagy tö-
rekvésének, mely a katholikus hitélet újjászületéséből 
származik s melynek czélja nagygyá és hatalmassá tenni 
a katholikus hívek millióinak tekintélyét és szavát a kath. 
egyetértésnek megfelelő nagy összetartás létrehozása 
által 

0 emja ebben a nevezetes okmányban igen jellemző 
nyilatkozatot tesz, mely az egész világon nagy sensatiót 
fog kelteni. Mindenütt arról van a szó, hogy a világi 
hivek bevonassanak a katholikus vallás czivilizatórius tevé-
kenységébe cselekvő tényezőkül egyenkint és tömegesen. 
Spanyolország primása ugyanezt akarja ; csak egy meg-
jegyzése van rá. Az, hogy a világi kath. híveknek bevo-
nása a katholikus akcziókba a vallási ügyeknek világi 
ügyek szolgálatába való lealázása nélkül történjék. Más 
értelmét hamarjában nem tudnám adni ő emja jellemző 
spanyol műszavának, mely a biboros egyházfejedelem által 
használt s az egyház szükségletét egész nagyságában ki-
fejező formulában, vagyis jelmondásban fordul elő. 0 
emja szrerint ugyanis az annyira óhajtott katholikus egye-
sülés létrehozásának formulája, módja ez: „Union en la 
unitad de fe con exclusion de jefattiras laicasVannak, 
kik ennek az eredeti spanyol röpke szónak értelmét abban 
látják, hogy a laikusok vezérkedése legyen kizárva a hit 
dolgaiban. Ez magától értendő. Abundet quisque in suo 
sensu. Akár személyi, akár tárgybeli világi, laikus hege-
mónia kizárását kontemplálja Spanyolország primása a 

í spanyol katholikusok köztevékenységéből, világos, hogy 
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szeme előtt a hit tisztasága s az egyház s a vallás 
hierarchikus vezetésének tisztán tartása lebegett mint 
czél. Felszólalása — idők jele ! 

H I V A T A L O S . 
Pályázat 

a csanádi püspöki papnevelő-intézetbe való felvételre. 

A csanádi egyházmegye hivatalos közlönyének VIII. 
számában a következő hirdetés jelent meg, mely közlés 
végett hozzánk is beküldetvén, mély tisztelettel adunk 
neki ime helyet: 

A csanádi püspöki papnevelő-intézetbe az ezen év-
ben fölveendő ifjak vizsgálata Temesvárott, f. é. julius 
hó 5-én, d. e. 10 órakor fog megtartatni. 

A fölvételre jelentkezhetnek oly ifjak, kik a gym-
náziumi érettségi vizsgálatot letették, az egyházi pályára 
hivatást éreznek és ép egészséggel birnak. 

A pályázni óhajtók a fölvételi vizsgára személyesen 
tartoznak megjelenni és bővebb utasítás vétele czéljából 
fölhivatnak, hogy az érettségi bizonyitványnyal és kereszt-
levéllel ellátva f. évi julius hó 4-én a délutáni órákban 
az egyházmegyei hivatalban jelentkezzenek. 

Miről a Nt. Lelkész Urakat kellő miheztartás, illetve 
a pályázni óhajtók megfelelő tájékozása végett értesítem. 

Temesvár, 1894. évi május hó 15-én. 
Alexander, 

Episcopus. 

V E G Y E S E K . 
*** X I I I . Leo pápa f. hó 18-án titkos consistoriu-

mot tartott allocutióval, melyben, mindenekelőtt, hirdetve 
a sz. Péter apostol püspöksége által megszentelt antiochiai 
pátriárkái szék előkelőségét, azt az egyhangúlag megvá-
lasztott volt mosszuli püspök, Behnam ßenni Cyrill sze-
mélyében, a ki szokás szerint Ignácz nevet vett fel, be-
töltötte,azután bibornokokká kreálta, miután Steinhuber J. t. 
atyának még az 1893. jan. 16-i consistoriumban történt, 
de in petto reservált kreálását kihirdette, a következő, 
általunk már életrajzban bemutatott főpapokat: Mauri 
ferrarai érseket, Sancha y Nervas valenciai érseket, 
Svampa forlii püspököt, Ferrari comiói püspököt, leendő 
milanói érseket, Segna praelatust. Ugyanaz alkalommal 
ő szentsége 24 érseki, illetve püspöki széket töltött be, 
köztük a zágrábi érsekséget. F. hó 21-én előbb nyilvános, 
majd utóbb titkos consistorium volt. A nyilvános consis-
toriumban adta át ő szentsége a bíbornoki kalapot Lecot, 
Bourret, Schlauch 1893. jun. 13-án kreált, Steinhuber 1893. 
jan. 16-án kreált, és Mauri, Svampa, Ferrari és Segna 
f. hó 18-án kreált bibornokoknak. A következett titkos 
consistoriumban az uj bibornokok szájzárása után 24 
érseki, illetve püspöki széket töltött be, és 36 érseki, 

illetve püspöki széknek breve által történt betöltéséről 
tett jelentést a szent atya, köztük a bukaresti érseki szék 
betöltéséről Zardetti Ottó személyében. 

— 0 felsége az apostoli király a zsolnai kath. nagy-
gyűlés hódoló táviratára köszönettel válaszolt Zichy N. gróf 
világi és Pongrácz A. prépost egyházi elnököknek. Az egy-
házi elnökhöz intézett királyi köszönet a következő levél-
ben foglaltatik: „Méltóságos Prépost Ur! A magy. kir. 
belügyminiszter urnák folyó évi május hó 20-án 2067/eln. 
szám alatt hozzám intézett leiratához képest van szerencsém 
Méltóságodat, mint a zsolnai kath. nagygyűlés egyik 
elnökét, tisztelettel értesíteni: hogy a cs. és kir. kabinetiro-
dának f. hó 16-án ad 4. szám alatt kelt közleménye sze-
rint, 0 Császári és Apostoli Királyi Felsége a zsolnai 
kath. nagygyűlés elnöksége által távirati uton bemutatott 
hódolatért legmagasabb köszönetét nyilvánítani méltózta-
tott. Pozsony, 1894. május hó 21-én. Szalavszky Gyula, 
főispán." 

— Ajánljuk a következő előterjesztést, melynek figye-
lembe vétele valamely benefactor részéről esetleg meg-
menti a tulajdonost az eladás kényszerhelyzetétől: A 
Wetzer- Welte Kirchenlexikon második, uj kiadásának első 
8 kötete eredeti franczia bőrkötésben 64.32 frt helyett 
38 forintért megkapható. Czim megtudható e lap kiadó-
hivatalában. 

— Hirek a nyitrai egyházmegyéből : Kardoss Gusz-
táv trencséni apát, alesperes-plebános f. hó 20-án 49 éves 
korában meghalt, helyébe ideiglenes adminisztrátornak 
Czeizel György trencséni leány-iskolai hitoktató lett ki-
nevezve. 

— Uj kath. népkör. A sóskúti kath. népkör alap-
szabályait a belügyminiszter 40487/V. —b. sz. rendeletével 
jóváhagyta. Éljenek — a következők ! 

— A „Herkó Páteru sajtópöre. A budapesti liberális 
nagygyűlés behatása alatt, a „Herkó Páter" czimű kitűnő 
kath. élczlap czimképe királyunkat ábrázolta, a mint ag-
gódó arczczal egy szószék súlya alatt roskadozik. A szó-
szék közepén Kossuth mellképe látható, mig tetejében a 
jobboldalon Eötvös Károly fricskázza le a magyar koro-
náról a keresztet, a baloldalon Herman Ottó alakja hajlik 
ki füstölgő bombát tartva kezében, hogy azt a szószéket 
körülálló tömeg közé hajitsa. Az allegorikus kép alatt 
pedig ez a felirás állott: „Éljen a szabadelvű egyház-
politika, vagyis a vallásforradalmi anarkia." A budapesti 
kir. ügyészség ebben felségsértést látva, sajtópört indított 
Markos Gyula a „Herkó Páter" szerkeszsője ellen. E hét ele-
jén volt ez ügyben a végtargyalás. A bizonyító eljárás befe-
jezése után Katona ügyész erősen, szinte illetlenül kikelt 
a vádlott ellen, a ki erre rendkívül sikerülten védekezett 
s megbotránkozva visszautasította a felségsértés vádját. 
A védőbeszédnek olyan hatása volt, hogy a sajtóbiróság 
az esküdtszék verdiktje után felmentő ítéletet hozott s az 
ügyészséget a költségekben elmarasztalta. 

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

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



Megjelenik e lap heten- jj 
ként kétszer : : 

szerdán és szombaton. í 
Előfizetési dij: \ 

félévre helyben s posta- E 
küldéssel 5 frt. ï 

Szerkesztő lakása: \ 
Budapest, : 

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

küldemény czimzendő. I 

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

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, május 30. 43. I. Félév. 1894 

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmanyok : A katholikus sajtó befolyásának emeléséről hazánkban. — A szabadelvű törvényhozás tetteinek 
és helyzeteinek megbirálása. — Egyházi Tudósitás : — R ó m a : XIII. Leo pápa allocutiója a május 18-án tar tot t titkos consistoriumban. — 

Kath. Kóztevékenység. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A katholikus sajtó befolyásának emeléséről 
hazánkban. 

(Folytatás.) 

A jelenleg is még mindig napirenden levő 
s fejeinket mint Damokles-kard egyre fenyegető 
kulturharczos törvényjavasla toknak és hajszák-
nak meg volt az a nagy hasznuk, hogy világos-
ság derült a vallás ügyeinek állására. Különösen 
a sajtó terén ért igen sok embert — bennün-
ket nem — meglepetés. Kitűnt, hogy, a mit 
mi réges-rég óta tudtunk és hirdet tünk, — a 
szabadelvű sajtóra a kath. vallás, a kath. egy-
ház, bármennyire mutogassa is az efaj ta saj tó 
csendes és békés időkben készségét a kathol ikus 
érdekek szolgálására, kri t ikus helyzetekben, döntő 
pillanatokban nem számithat, mer t az, ilyenkor, 
csorda módra mind a keresztény vallás ú t járól 
letérő csapáson rohan a pillanatnyi népszerűség 
és divat bálványai előtt végezni szokott kerge 
tánczra. Jelenleg ezenfelül még a magyar sza-
badelvű sajtó terén a meggyőződések venalitásá-
nak oly symptomái je lentkeztek az ismeretes 
lapvásárlások műveleteiben, hogy a kik ügyöket 
a sajtóban kalóz kezek befolyásától biztositani 
akarják, azoknak maguknak kell kezökbe venni 
az általok hódolattal követet t elveknek, igazsá-
goknak, jogoknak a sajtóban való méltó és be-
folyásos képviseltetését. 

Midőn a legokosabb s legügyesebb szabad-
elvű lap, a „Budapesti Hirlap", a szabadelvű 
elkereszténytelenedés tvjavaslata szemkápráztató 
sikereinek hatása alat t minap kimondotta azt, 

h o g y ő t nem elvek, nem pusztán opportunitás vezé r l i , 
akkor elérkezett az ideje annak, hogy 10 millió 
katholikus közül mindazoknak a szeméről, kik 
a szabadelvű sajtó kedvezésére eddig még adtak 
valamit, lehűljön a fátyol s mindenki csak a 
katholikus sajtóban lássa és keresse a keresztény 
vallás ügyeinek árulástól emberileg lehetőleg 
legmentesitet tebb képviseltetését a közvélemény 
fóruma előtt. 

Hogy 10 millió katholikus körében döntő 
szóval csak a katholikus sajtó bir jon, ez a meg-
győződés most már, tehát kézzel fogható tények, 
keserves tapasztalások által van ki törőihetet len 
betűkkel beirva Magyarország kathol ikusságának 
élet történetébe. Hogy bármily szépen s a katho-
liczizmusra nézve néha bármily kedvezően szó-
nokló szabadelvű lap birja mintegy örökségben 
a katholikusok ezreinek a lelkét ezentúl is, azt 
tovább tűrni nem lehet, a szellemek megtévesz-
tésében, a lelkek kárhozatra ju t ta tásában való 
cooperatio formális nélkül. 

„Qui non est mecum, contra me est, et qui 
non congregat mecum, dispergit." Az a sajtó, 
mely Jézus elveit csak opportunitásból tiszteli, 
de elvből nem vallja, nem követ i : az Krisztus 
ellen dolgozik, az keresztényellenes sajtó, még 
ha megkereszteltettek szerkesztik is; arra a ker . 
vallás ügyét bizni nem lehet ; az veszedelmesebb 
a nyil tan fellépő zsidó és uj pogány sajtónál. 

Csak kath. saj tó képviselhet, védhet és fog 
is bennünket megvédeni sikeresen. Ez a tudat 
végtelen sokat köszönhet a különben áldatlan 
Csáky-féle rendeletnek s az abból mint Aeolus-
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barlangból k i tör t viharoknak. A kath. sa j tó egy 
lus t rum ala t t többet nyert , többet izmosodott , 
min t azelőtt félszázad lefolyása alat t . Szatmár, 
Nyitra, Pécs, Eger, Székesfehérvár stb. azóta 
nyert győzelmesen előrehaladó katholikus politikai 
sajtót. Es a legfényesebb haladás daczára mégis 
mindenki érezi, hogy meg igen nagyot t kell ha-
ladnunk, fejlődnünk, izmosodnunk az országban 
a sa j tó terén. Az izmosodás eme szükségletének 
három kiváló jelenségére i rány i t juk ezút ta l ha-
zánk kath. vezérférfiainak figyelmét. Az első az, 
hogy két világi katholikus vezérférfiunk, Zichy 
Nándor gróf és Esterházy Miklós Móricz gróf 
hónapok előt t bizalmas magánúton aláirásra 
szólitó felhivást küldöt tek szét az országban egy 
ka tho l ikus napilap alapjainak megvetése véget t . 
A második jelenség az, hogy az országban, bár 
eme felhivás óta mély hallgatás ál lot t be a 
kezdeményezők részéről, az érdeklődés egyre ta r t , 
sőt egyre növekedik az ügy mellett. Példa rá 
az, hogy hozzánk nem rég is érkezet t be egy 
csekélyebb, de tisztességes összeg igen tisztelt 
helyről, avval a kéréssel, hogy az a „megindi-
tandó napi lap czéljaira" fordit tassék. A harma-
dik örvendetes jelenség, a melytől nagy ha tás t 
lehet várni , az, hogy a kath. saj tó felkarolásának 
te rén a zsolnai kath. nagygyűlés minden eddigi 
akcziónál egy lépéssel előbbre ha to l t ama hatá-
roza ta által, a mely igy szól: „Mondja ki a gyű-
lés, hogy tek in te t te l a kath. közvélemény folytonos 
ébren ta r tásának és serkentésének szükséges vol-
tá ra , á t i ra t u t j án Magyarország összes esperesi 
kerületeinek kathol ikus testvéreit felszólitja, hogy 
hatáskörükben odamüködjenek, hogy a tisztessé-
gesen gondolkodó olvasóközönségtől a vallást 
gúnyoló, fékevesztet t sa j tó t távol tar tsa ." 

Csekély véleményem szerint, ennyi tanulsá-
gos, ennyi örvendetes jelenség közt, most a 
kath. s a j t ó erejének emelése ügyében mi a 
legeslegelső teendő, mi t vár az ország katholi-
kus közönsége mindenek előt t? 

Nyi la tkozatot bármely alakban a vezérfér-
fiaktól, kik egy kath. napilap a lapí tására aláirás 
vége t t magánjellegű felhivást küldöttek szét. 

Természetes dolog, hogy mivel a felhivás 
magánjel legű volt, az eredményről nyilvános 
nyi la tkozato t követelni nem lehet, csakis kérni . 
Kérn i pedig ebben az ügyben a tá jékozta tás t , 
annál inkább szükséges, mert mig a kezdemé-
nyezésnek ezen cyklusával t isztában nem vagyunk, 
további lépéseket egyelőre tenni bajos dolog. 

Ennyi t a kath. sa j tó erősítésének ügyében ma. 
Mi egyelőre megte t tük a mi kötelességünket; 
tegyék meg mások is a magukét . 

Közelébb ú j ra hozzászólunk a dologhoz. 
# * * 

A szabadelvű törvényhozás tetteinek és 
helyzeteinek megbirálása 

egy a szabadelvű pártból kijózanodott, azaz kilépett pro-
testáns vallású országgyűlési képviselő által. 

(Vége.) 

Ragályi Lajos : Megjelent az utcza a maga tünteté-
sével, a melyről, t. ház, csak azért nem akarok itt be-
szélni, mert azt hiszem, hogy a t. ház valamennyi tagja 
velem együtt nem szívesen időzik olyan dolgoknál, a me-
lyek minden tisztességes és lovagiasan érezni tudó em-
bernek csak utálatát és megvetését kell, hogy maguk után 
vonják. 

Csak egyet kivánok konstatálni, t. ház, arra a tün-
tetésre vonatkozólag, azt ugyanis, hogy a Pesti Napló, 
a melyre nézve a belügyminiszter ur talán nem egészen 
alaposan azt állítja, hogy nem tett egyebet, minthogy 
visszatért eredeti irányához (Derültség.), a nemzeti felhá-
borodásnak a főrendiházi szavazás után való megnyilat-
kozását, — szórói-szóra idézem — „meglepően gyengének 
találta." (Derültség.) 

Polónyi Géza: A köpködést gyengének találta! 
Ragályi Lajos: De ha a nemzeti felháborodás nyil-

vánulása a Pesti Napló szerint gyenge volt is, az újonnan 
kiadott jelszónak elfogadtatása iránti törekvés annál erő-
sebb volt. A hipnotizőr urak belátták, hogy nem elég 
valakiről azt mondani, hogy elvtelen és illiberális, mert 
annak daczára még ugy a főrendiházban, mint a képvi-
selőházban leadták szavazatukat a meggyőződésükhöz hű 
ellenzéki emberek. Kitalálták tehát, hogy az a főrendiházi 
tag, a ki az egyházpolitikai javaslatok ellen szavaz, az a 
képviselő, a ki eredeti álláspontját a szavazás után meg 
nem változtatja, hanem miután neki az a nézete, hogy 
minden erővel meg kell akadályozni ezen a nemzetre 
nézve csak káros hatással járandó kötelező polgári házas-
ságot, a kinek tehát — mondom, — ez a meggyőződése 
és nem siet azt előttem abszolúte felfoghatatlan indokok-
ból megváltoztatni és arra szavazni, hogy a kötelező pol-
gári házassági javaslat újra ne küldessék fel a főrendi-
házhoz, nemcsak elvtelen és illiberális. hanem az egyene-
sen rossz hazafi. Es, t. ház, sajnos, de konstatálnom kell, 
hogy a nagy közönség egy részében még ez a kiadott 
jelszó is megtalálja a hivek nagy számát, és vannak szá-
mosan a nagy közönség kebelében, kik abszolúte nincse-
nek tisztában azzal, hogy mi az az elvi válaszfal, mi a 
javaslat ellenzőit a javaslat pártolóitól elválasztja, vannak, 
kik talán még csak ideájával sem birnak annak, hogy 
ugyanazok, kik a javaslat elfogadását ellenzik, szintén 
beismerik a házassági jog terén fennálló hiányokat; szin-
tén őszintén igyekeznek azokon a hiányokon segiteni, 
szintén elmennek az egységes házassági jog az állami 
bíráskodás behozatalának liberális álláspontjáig, tehát oly 
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messzire mennek a liberalizmus terén, a mennél mesz-
szebbre Anglia és Amerika legliberálisabb népei soha 
egyáltalán nem is szándékoztak menni, s ezt mind nem 
veszik tekintetbe, de azt — majdnem azt kellene monda-
nom — szajkómódra ismétlik, hogy a kik az egyházpoli-
tikai javaslatok terén a kormánynyal szavaznak, azok jó 
hazafiak, a kik ellenben nem szavaznak a kormánynyal, 
rossz hazafiak. (Ugy van ! Ugy van ! a baloldalon.^) 

Hát természetes, t. ház, hogy ha az a nagy közön-
ség alaposabban vizsgálná ennek a tételnek applikáczióját, 
igen furcsa dolgok tűnnének a szeme elé. Igy nevezete-
sen látná, hogy az applikácziójuk arra az eredményre 
vezet, hogy Szilágyi Dezső igazságügyminiszter ur, a ki 
annak idején, a mikor Apponyi Albert gróffal egy pár-
ton ült, maga is megelégedett egy határozati javaslat 
benyújtásával, melyben csak az állami judikatura és csak 
az egységes házassági jog van, mint szükséges, hangsú-
lyozva, a kötés formájára és a polgári házasság okvetle-
nül való szükségességére nézve azonban nyilt kérdés van 
fenhagyva, de a ki ma ettől az álláspottól eltérőleg oly 
annyira lényegesnek tartja a kötelező megkötés formáját, 
hogy inkább kész az egész reformot a végenyészetnek 
kitenni, semhogy a reformnak ettől a részétől elváljon : 
az elvhű és liberális ; Apponyi Albert gróf t. képviselő-
társam, a ki ma is azon állásponton áll, a melyen állott 
a határozati javaslat benyújtásakor, a kinek nézete ma is 
az, hogy ebben a reformban az egységes házassági jog 
és az állami judikatura az, a mi lényeges, s a minek ke-
resztülvitelére ő is szívesen hozzájárul, az elvtelen és illi-
berális ; Tisza Kálmán igen t. képviselőtársam, ki hosszú 
esztendők során át ismételve bizonyította, hogy Magyaror-
szágon a kötelező polgári házasság se nem közszükséglet, 
se be nem hozható, ki pártjával ezt a kérdést ismételten 
és ismételten leszavaztatta, de a ki ma ezzel homlokegye-
nest ellenkező állásponton állván, azt mondja, hogy a 
kötelező polgári házasság behozatala föltétlenül elsőrendű 
közszükséglete Magyarországnak, ez a Tisza Kálmán elvhű 
és liberális. (Élénk derültség a baloldalon.) 

Elnök: (Csenget.) Csendet kérek. 
Ragályi Lajos : Ugrón Gábor t. képviselőtársam 

azonban, a ki minden alkalommal, a mikor ennek a pol-
gári házasságnak elve itt szóba jött, az annak behozatala 
iránt határozati javaslatot megszavazta, a ki ma is a pol-
gári házasság behozatalának álláspontján áll, az elvtelen 
és illiberális ; Falk Miksa igen t. képviselőtársam, a ki 
talán éppen azon a napon, mikor a Szapáry kormányvál-
sága eldűlt, egy igen szép és konstatálom, a párt nagy 
részénél akkor nagy resensust keltett czikkben, pálczát 
tört a mellett, hogy lehetetlenség ma azt hinni, hogy 
Magyarországon a kötelező forma egyedül szükséges és 
behozható, sőt ellenkezőleg, ma azonban, mert ugyan-
azon az állásponton áll, mint Tisza Kálmán elvhü és 
liberális. (Derültség balfelől) Szapáry Gyula gr., a ki 
mellett akkor az a czikk íródott és a ki ugyanazon az 
állásponton áll ma, mint akkor állott és a ki készebb 
volt miniszterelnöki tárczáját letenni, sem mint meggyőző-
désén azt az erőszakot elkövetni, hogy elfogadja a köte-
lező polgári házasságot (Éljenzés balfelől.) és a ki azt 
következményeiben Magyarországra nézve veszélyesnek 

tartja, ez a /Szapáry Gyula elvtelen és illiberális. (Ugy 
van ! balfelől.) 

Ugy látszik, t. ház, a nemzetnek zöme nem látja 
azt, hogy milyen sajátszerű kontroverzia van abban, hogy 
Irányi Dániel, boldogult volt képviselőtársunk, a ki akkor 
az egyházpolitikai javaslatoknak valójában a legideálisabb 
rajongója volt (Mozgás és felkiáltások a szélső baloldalon : 
Nem rajongó volt!), a ki az egyházpolitikai javaslatok-
nak napirendre hozatalát évről-évre soha el nem mulasz-
totta, az elvi álláspontjával tökéletesen megegyezhetőnek, 
igen természetesnek, a szabadelvüséggel egyáltalán nem 
ellenkezőnek tartotta azt, hogy midőn a mérsékelt ellen-
zék részéről tudtára adták neki, hogy ez a párt is haj-
landó volna rá szavazni határozati javaslatára, ha abból 
a „kötelező" szócska kihagyatik, számolt a következmé-
nyekkel, megalkudott a viszonyokkal, kihagyta a határo-
zati javaslatából a „kötelező" szót s ezen eljárást a libe-
lálizmusba és elvhűségbe ütközőnek nem tartotta. (Moz-
gás a szélső baloldalon.) Mig ellenkezőleg azok a képvi-
selő urak, a kik akkor, midőn Irányi Dániel évről-évre 
követelte a reformokat, mindannyiszor ellenkező álláspon-
ton voltak, minden kompromissumot az elvhűség megsze-
gésének tartanak. Azt hiszem, t. ház, hogy ennek indoka 
egyszerűen az, mert a t. szabadelvű párt azt gondolja, 
hogy reá nézve a kompromisszum komprossió, (Egy hang 
balfelől : Demi^sió !) mert nem látta azon akadályokat, 
melyek ma a javaslat ellenében annyira összetornyosultak, 
hogy azok ellen a javalatot diadalra juttatni nem képe-
sek. S hogy csak még egy példát hozzak fel e részben, 
t. ház, a nemzet zöme eme beteges állapotában még csak 
fel sem háborodik azon, hogy Magyarország herczegpri-
mása Vaszary Kolos, a ki fényes szellemi tulajdonain 
kívül főleg elismert hazafiúi érzületének köszönheti azt, 
hogy arra a fényes állásra emeltetett, a melyet ma kivá-
lóan tölt be, hogy az a férfiú, a ki első beszédjével, me-
lyet a jubileum alkalmával ő felségével szemben tartott, 
minden józanul gondolkozó és hazáját szeretni tudó ma-
gyar embernek rajongó szeretetét nyerte meg, ma a 
lapokban és szavakban rossz hazafinak hireszteltetik és 
deklaráltatik azért, mert nem sietett az egyházpoli-
tikai javaslatot még saját egyházának dogmája ellenére 
T's megszavazni. 

Ellenben az a t. gróf ur, a ki nemrégiben a dele-
gáczióban a nemzet közfelháborodására azt nyilatkoztatta 
ki, hogy a közös hadsereg kötelékében magyar hadsere-
get komolyan venni nevetséges dolog, ma a herczegpri-
másnál sokkal jobb hazafinak deklaráltatik, mert habár 
kijelentette, hogy a polgári házasságnak kötelező tormáját 
sem föltétlenül szükséges, sem egyedül helyes reformnak 
nem tartja, azt mégis elfogadta. 

T. ház! Egy egész hosszú sorozatát lehetne még 
felhozni ezeknek a szembeállításoknak, de azt hiszem, 
hogy már is hosszasan éltem vissza a t. ház türelmével. 
(Halljuk! Halljuk!) És azt hiszem, hogy azok, a miket 
felhoztam, már is elegendő bizonyítékát képezik annak, 
hogy a közvéleménynek ez a nyilvánulása, melyre a t. 
kormány és pártja annyiszor hivatkozott, melyre különö-
sen a főrendiházzal szemben hivatkoznak, nem jött létre 
olyan egészséges alapokon, hogy azzal szemben föl lehetne 
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állítani azon tételt, hogy a közvéleménynek ezen nyilvá-
nulásával szemben a főrendiházat csak egyetlenegy jog 
illeti meg, a saját jogáról való abdikáczió. Es én, ki ma 
is azon meggyőződésben vagyok, hogy a nemzetre nézve 
(Halljuk ! Halljuk !) sokkal előnyösebb lesz az, ha az 
egyházpolitikai törvényjavaslatokból nem válik törvény. 
Mert, mint annak idején volt szerencsém kifejteni, én a 
kötelező polgári házasság formájának behozásából két 
igen nagy veszélyt látok származni, t. ház ! Egyik a köz-
nép elvallástalanodása, és a másik az. hogy a nemzetiségi 
izgatóknak egy óriási, minden eddiginél hatalmasabb fegy-
vert adunk vele a kezökbe. Mondom, én, ki ennek követ-
keztében egyáltalában nem kivánom, hogy ezen kötelező 
polgári házasság törvénynyé váljon, örömmel gondolok 
arra . . . (Egy hang jobbfelől: Az anyakönyvekről tessék 
beszélni!) Majd rátérek. (Halljuk ! Halljuk!)—Bocsánatot 
kérek, hogy azok az urak, a kikkel szemben kénytelenek 
vagyunk eltérő meggyőződésünknél fogva állást foglalni, 
olyan nagy súlyt fektettek a staffagenak a megalkotására, 
hogy mi mennél inkább az illiberálizmus és bazafiatlan-
ság színében tünjünk fel a publikum előtt, hogy talán 
nem lehet rossz néven venni, ha azon szerény tehetséggel, 
melylyel rendelkezem, iparkodom azon kulisszákat kissé 
odébb tologatni, melyek a nagy közönségre nézve a tisz-
tánlátást és a mi magatartásunk helyességének megítélését 
az ügyes felállítás folytán lehetetlenné teszik. (Elénk he-
1 yeslés a középen és a baloldalon.) 

Visszatérve beszédem fonalára, t. ház, én örömmel 
bizom abban, hogy a főrendiház, a hol olyan férfiak ül-
nek, a kik saját szemükkel látnak és saját fejükkel is 
képesek gondolkodni: fogja látni ezen közvéleménynek 
alakulását, fogja látni, hogy erre a közvéleményre és arra 
a pár szavazattal megcsökkent többségre nem lehet azon 
követelményt alapítani, hogy ezzel szemben a főrendiház 
álláspontját feltétlenül megváltoztassa és a javaslat föl-
tétlenül elfogadja. Azt hiszem, hogy a főrendiház tagjai-
ban meglesz az erős meggyőződésnek az az erkölcsi 
bátorsága, mely nemcsak az ellenzéknek objektiv érvelé-
seivel, de az objektivitást nélkülöző terrorizmusával is 
győzelmesen meg fog küzdeni. (Élénk helyeslés balfelől.) 

Szász Károly : Beszéljen már az anyakönyvekről is. 
(Helyeslés jobbfelől. Zaj. Halljuk! Halljuk! balfelől.) 

Bagályi Lajos : Midőn a főrendiház eredeti állás-
pontján megmarad, nem csak nem fog véteni kötelessége 
ellen, de egyenesen teljesiti hazafias kötelességét, a mely 
nemcsak nem tiltja attól, de egyenesen parancsolja neki, 
hogy a hyperliberálizmusnak most már radikálismussá 
dagadt árját gátak közé szorítsa és iparkodjék azokat a 
politikai megfontolás szűrőjén, megszűrni, hogy megtisz-
tulva minden salaktól abból csak az, a mi tiszta és üditő 
maradjon meg és ezt oly mértékben, a minőben arra az 
országnak valóban szüksége van felszívhassa a nemzet-
nek szervezete. (Élénk helyeslés balfelől.) S ezért azt hi-
szem teljesen fölösleges munkát végzünk, midőn ma a 
jelen törvényjavaslattal foglalkozunk. Szivesen eleget te-
szek ugyanazon közbeszólásoknak, hogy foglalkozzam már 
a javaslattal is, de sajnálattal konstatálom, hogy azzal 
ugy, a mint elénk van terjesztve, teljes komolysággal alig 
lehet foglalkozni. Bátor leszek ezt indokolni is. 

A legdöntőbb szempontok, melyek a javaslatnál fen-
forognak és befolyásoltatják az egyesek elhatározását, a 
következők : hogyan lesznek beosztva az anyakönyvi ke-
rületek ? kik fogják végezni az anyakönyvi teendőket ? és 
végre, mennyibe fog er' -szervezet kerülni ? Elolvastam a 
belügyminiszter ur tegnapi beszédét, de az e kérdések 
egyikére sem felel meg. Ha — a mint készséggel elhi-
szem, kezében vannak az adatok arra nézve, hogy a ke-
rületi beosztás nem fog nehézségekkel járni, hogy meg 
vannak azok a személyek, akik a vezetéssel megbízhatók, 
hogy a költséget helyesen számítja fel: czélszerü lett 
volna ez adatokat a törvényhozás elbírálása elé bocsátani. 
Szivesen elhiszem, hogy a miniszter ur mindezekről meg 
van győződve, de a felől, hogy meggyőződése nem nyug-
szik-e téves alapon, csak konkrét adatokkal lehetne min-
ket meggyőznie. (Ugy van ! balfelől.) Ezt annál inkább 
el lehetett várni, mert e tekintetben már az általános 
egyházpolitikai vita alatt is merültek fel kételyek, melyek 
eloszlatva akkor sem lettek. 

A kerületek beosztására nézve a miniszter ur azt 
mondta tegnap, hogy a helyzet az uj szervezet folytán, 
csak kevéssel lesz rosszabb, mint volt eddig. Valóban ki-
egészítve a kérdésben azt a hasonlatomat, melyet a pol-
gári házasság körüli első vita alkalmával elmondtam a 
házban, azt mondhatom, t. ház, hogy ha már nagyon 
rosszul jár el az a gazda is, a ki midőn befektetésre 
volna szüksége, a helyett házat épit a nélkül, hogy tudná 
mennyibe kerül, akkor az a birtokos, a ki ezt a nem tu-
dott összegbe kerülő házat azzal a tudattal épiti fel, hogy 
abban mindenesetre rosszabbul fog lakni, mint eddigi 
lakásában, gondnokság alá helyezést érdemel. (Élénk he-
lyeslés balfelől és a középen.) 

Igaza van Sághy Gyula t. képviselőtársamnak abban, 
hogy az a mit a törvényjavaslat vagy a bizottság indo-
kolása — nem tudom, melyik a kettő közül — felhoz, 
nem lesz előny az egyes állampolgárokra nézve, t. i. hogy 
az állami anyakönyveket közelebb fogják találni mint az 
egyházi anyakönyveket, mert ez oly érv, a mely egy 
másik érvvel szemben komolyságra számot nem tarthat. 
Mert mikor az egyházpolitikai vitában azt mondottuk, 
hogy ezen törvényjavaslat törvénynyé válta esetében félt-
jük a nép vallásos érzetét azon befolyások megszűntétől, 
a mi szegény és egyszerű gondolkozású embernél a vallási 
szertartások utján gyakoroltatik, akkor a kormány és a 
kormányt támogató többség részéről nekünk ez a válasz 
adatott, hogy az teljesen légből kapott kifogás, mert az 
a szegény ember ezután is, ha polgári házasság és állami 
anyakönyvek is lesznek, épp ugy el fog menni papjához, 
mint eddig ment. E két érv közül a kormány álláspontja 
mellett csak egy érv használható, (Igaz ! Ugy van ! a kö-
zépen.) mert vagy igaz az, hogy a nélkül is elmenne 
papjához és akkor abszolúte nem előny, ha még az akár-
mily közel levő anyakönyvvezetőhöz is el kell menni, 
vagy nem fog elmenni papjához é3 akkor bekövetkezik 
az, a mitől mi féltünk. (Élénk helyeslés a baloldalon és 
a középen.) 

A mi pedig az anyakönyvvezetéssel megbízandó 
egyének személyiségét illeti, erre nézve az eddigi adatok-
ból arra következtethetünk, hogy legtöbb esetben az elől-
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járóság tagjai, a falusi jegyzők fognak ezen teendővel 
megbizatni. Teljesen elhiszem, hogy a t. belügyminiszter, 
mint róla felteszem, s mint eddigi nyilatkozataiból is 
következik, kellő figyelemmel fogja megválasztani a falusi 

jegyzők közül azokat, kik az aríyakönyvvezetéssel meg-
bizandók lesznek ; igy ezek tényleg megbizhatók lesznek 
s bár semmi esetre sem lesznek megbízhatóbbak, mint a 
maiak, de fogadjuk el, hogy legalább is annyira meg-
bizhatók. Csakhogy az anyakönyvvezetési szervezetben 
nem a legutolsó szerv az anyakönyvvezető. Van még 
egy szerv. (Zaj. Halljuk ! Halljuk ! a baloldalon.) 

Elnök: Csendet kérek! 
Ragályi Lajos . . . és ez a helyettes anyakönyvve-

zető. Es ha a jegyzőket méltóztatik megbizni az anya-
könyvek vezetésével, gondolni kell arra is, hogy ennek a 
jegyzőnek sokszor van dolga a megyei székhelyen, pél-
dául a sorozások alkalmával hetekig kell távol lennie az 
ő székhelyétől (Igaz Ugy van! a baloldalon.) és igy meg 
kell bizni valakit arra az esetre, ha ő székhelyétől távol 
van, nehogy a szegény embernek kétszer-háromszor kell-
jen, ki tudja hányadik faluba fáradnia. Már pedig, ha a 
helyettes jegyzőt méltóztatik megbizni, véleményem az, 
hogy a ki legkevésbé ismeri a mi községi és körjegyzői 
helyetteseink nivóját, nem hiheti, hogy az ezek által ve-
zetett anyakönyvek a legtávolabbról is meg fognak felel-
hetni a megbízhatóság követelményeinek. (Igaz! Ugy van! 
a baloldalon és a középen.) 

A harmadik dolog, a mi bennem aggályt kelt, és a 
miből azt következtetem, hogy a miniszter urnák 800,000 
frtnyi költségre vonatkozó számitása reális alapon nem 
nyugszik, az, hogy oly helyeken, hol a községi szerv 
nem bizható meg az anyakönyv vezetésével, nem 100— 
150—200 frtos, hanem 800—1000 frtos fizetéssel javadal-
mazott tisztviselőt kell alkalmazni, ha azt nem akarjuk, 
hogy az anyakönyvvezetői állásra valósággal elzüllött 
exisztencziák vállalkozzanak. (Igaz ! Ugy van ! a középen 
és a baloldalon.) 

Miután ezek szerint az én kételyeim nincsenek el-
oszlatva sem azon részben, hogy ez a törvényjavaslat a 
kerületi beosztás tekintetében felmerülő kételyek daczára 
helyesen fog az életbe átvitetni, sem azon tekintetben, 
hogy meg van a személyi anyag, mely az anyakönyvek 
elegendő ellátására szükséges, sem végül az iránt, hogy a 
t. miniszter ur által felvett összegnél nem sokkal nagyobb 
összeg lesz-e szükséges ezen anyakönyvi törvénynek az 
életbe való átvitelére : ennek következtében én ezen kéte-
lyeimnek alapján nem akarván a sötétbeugrás felelősségét 
magamra venni, ezen törvényjavaslatot még általánosság-
ban sem fogadhatom el. (Elénk helyeslés a baloldalon.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Róma. XIII. Leo pápa allocutiója a május 18-án 

tartott titkos consistoriumban: 
Venerabiíes Fratres ! 

Illud est maiorum consuetudine institutoque rece-
ptum, ut quae apud ecclesias orientales de Patriarchis 
eligendis supplendisque agantur, ea commemorentur in 

hoc amplissimo Coetu vestro, atque solemni Pontificis 
comprobatione legitime confirmentur. Huius occasio rei 
valde Nos semper delectat, qui erga illas ecclesias, multis 
nominibus illustres, singulari quodam sensu caritatis affi-
cimur ; quique in populos Orientis curas non mediocres, 
inde a Pontificatus exordiis, contulimus, amplioresque 
conferre maxima animi contentione cupimus et studemus. 
— Hodierna die accidit gratum ut de Antiochena ecclesia 
Syrorum nonnulla alloquarum. 

Antiochiae, celebri quondam urbi et copiosae, metro-
poli totius Orientis, praeclarissima ab Ecclesiae fastis 
memoria inhaeret, ; atque in ipsa et alumni fidei sanctae 
cognominati primum Christiani, et Beatissimus Petrus 
summi sacerdotii Cathedram, aliquandiu tenuit, et nobilis 
Antistitum ordo successif, quos inter Ignatius eminet 
Martyr. — Iamvero Antiochena Syrorum ecclesia ab anno 
millesimo octingentesimo nonagesimo primo orbata erat 
Patriarcha suo, ob interitum Venerabilis Fratris Ignatii 
Georgii Schelhot ; eamque Nos certis de causis prudentiae 
et fidei Venerabilis Fratris Cyrilli Behnam Benni, Archi-
episcopi Syri Mausiliensis, administrandam commiseramus. 
Superiore autem anno, facta a Nobis potestate ut Epi-
scopi syriaci ritus, Patriarchae eligendi causa, Mausulium 
in synodum convenirent, ibi reapse, die XII octobris, in 
cathedrali aede canonicum habuere conventum. Qui rite, 
concordissimis animis unâque sententia, eumdem Venera-
bilem Fratrem Cyrillum Behnam Benni, Patriarcham 
renunciaverunt : isque, ex veteri decessorum more, nomen 
sumpsit Ignatium, habuitque gratulationis et observantiae 
egregia testimonia privatim et publice oblata. Postea, ut 
par erat, suffragatores Episcopi et Patriarcha electus 
Nosmetipsos, per litteras fidelissimi plenas obsequii, de 
gesta re certiores fecerunt, iidem flagitantes, ut electionem 
ipsam Apostolica auctoritate probare et confirmare velle-
mus. — Rem omnem quum Consilio Nostro fidei propa-
gandae negotiis ritus orientális praeposito cognoscendam, 
ut assolet, detulissemus, idem Consilium, tota facti ratione 
perpensa, suppiicandum Nobis censuit, ut Antistitum Sy-
rorum precibus benigne annueremus. Nec sane quidquam 
Nobis iucundius, quam id praestare posse in quo liceat 
simul et Antiochenae ecclesiae amplitudini atque incre-
mentis favere, et fiduciam dec'arare Nostram eiusdem 
Venerabilis Fratris virtuti. Confidimus enim, omnino fore, 
ut, qui pastoralis sollicitudinis studiosaeque erga Ecclesiam 
romanam voluntatis edidit, plus iam sex lustra, laudata 
specimina, eo deinde impensius, cum dignitatis accessione, 
religionis causam apud gentem suam sustineat, provehat, 
atque boni pastoris partes uberiore in dies fructu, aspi-
rante Deo, perficiat. Quapropter ipsius Venerabilis Fratris 
electionem seu postulationem ad Patriarchatum Antioche-
num Syrorum probandam ratamque habendam existima-
vimus ; eumdemque, in luculentius caritatis Nostrae testi-
monium, sacro pallio, de corpore Beati Petri sumpte 
decorandum, et exposcit, statuimus. 

Quid Vobis videtur? 
Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorumque Aposto-

lorum Petri et Pauli ac Nostra, electionem seu postula-
tionem a Venerabilibus Fratribus Episcopis Syris factam 
de persona Venerabilis Fratris Cyrilli Behnam Benni, 
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sanatis quatenus opus sit vitiis quaecumque electioni ipsi 
potuerint officere, probamus ratamque habemus, eumque 
solventes a vinculo, quo ecclesiae Mausiliensi Syrorum 
obstringitur, ad Patriarchalem Antiochenam ecclesiam 
Syrorum, omnibus cum privilegiis quibus decessores eius 
ab hac Apostolica Sede ornari consuevere, evehimus et 
promovemus, et Patriarcham ac Pastorem Syrorum, uti 
in decreto et schedula consistorialibus significabitur, con-
8tituimus et declaramus, contrariis non obstantibus qui-
buscumque. 

In Nomine Patris * et Filii * et Spiritus * Sancti. 
Amen. 

His igitur, quae ad orientalem spectant ecclesiam, 
peractis, mens est, Venerabiles Fratres, adlegere in per-
honorificum Ordinem vestrum praestantes aliquot viros ; 
quorum alii in episcopalibus muniis fungendis, alii in 
opera huic Apostolicae Sedi navanda, virtutem, doctrinam, 
prudentiam, deditissimum Ecclesiae animum Nobis con-
stanter probaverunt. 

Hi autem sunt : 
Andreas Steinliuber, sodalis Societatis Iesu, quem 

S. R. E. Cardinalem creavimus et in pectore reservavi-
mus in Consistorio habito die XVI (décima sexta) Ianuarii 
anno MDCCCLXXXXIII (millesimo octingentesimo nona-
gesimo tertio) ; 

Aegidius Mauri, sodalis Ordinis Dominicani, Archi-
episcopus Ferrariensis ; 

Cyriacus Maria Sancha y Nervas, Archiepiscopus 
Valentinus : 

Dominicus Svampa, Episcopus Foroliviensis ; 
Andreas Ferrari, Episcopus Comensis ; 
Franciscus Segna, S. Romanae et Universalis Inqui-

sitionis Assessor. 
Quid Vobis videtur ? 
Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum 

Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, publicamus S. R. 
E. Diaconum Cardinalem 

Andreám Steinhuber. 
Praeterea creamus et publicamus S. R. E. Presby-

teros Cardinales 
Aegidium Mauri, 
Gyriacum Mariam Sancha y Nervas, 
Dominicum Svampa, 
Andreám Ferrari, 

et Diaconum Cardinalem 
Franciscum Segna. 
Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis 

necessariis et opportunis. In Nomine Patris * et Filii * 
et Spiritus * Sancti. Amen. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
F e l h í v á s 

a nagy-tapolcsányi kath. népgyűlésre ! 
A következő felhívás érkezett hozzánk: 
Az egyházpolitikai mozgalmak mélyen megrázkód-

tatták az egész nemzetet. Sötéten tornyosuló felhők fenye-
getik az egész hazát, melynek több vidékén, s magában 

az ország szivében is állást foglaltak katholikus elvtár-
saink. Mi sem maradhatunk tétlenül. Az ország katholi-
kus többsége kell, hogy nyilvános gyűlésekben bizonyítsa 
benső meggyőződését, csak igy tudja meg a világ, csak 
igy tudja meg az uralkodó a nép millióinak valódi aka-
ratát, melyre mindkét politikai ellentél ismételten hivat-
kozik. 

A nemzet óriási szava feljajdult már Sopronban, 
Komáromban, Szabadkán, Budapesten, Zsolnán, csak 
Nyitramegye maradt eddig némán, pedig Nyitramegye 
óriási túlsúlyban katholikus és a mi azzal egyértelmű: 
kárhoztatja a jelen kormány nemzetbontó politikáját. Ez 
olyan igazság, melyet még az ellenfél sem merészel két-
ségbevonni. 

Elvtársaink! Nekünk megvan nemcsak szabadgyüle-
kezési jogunk, de szabadgyülekezési kötelességünk is e 
végzetes időszakban. Lelkiismeretünk, megtámadott szent 
valiásunk parancsolja, hogy valamennyien, mint egy em-
ber támadjunk fel a legszentebb ügy védelmére és tilta-
kozásunkat egy, a lehető legnagyobb szabású népgyűlé-
sen nyilvánosságra hozzuk. 

Bármint forduljon a koczka, a nép millióinak aka-
rata kell, hogy érvényesüljön. Az a könnyelmű játék, 
melyet éveken át meggyőződésével űztek kell, hogy egy-
szer vége szakadjon neki. Megyénk intelligencziájanak 
szine-java csatlakozik hozzánk, habár az idő rövidsége 
nem engedi meg, hogy kinek-kinek előzetes tudomására 
jusson előkészületünk. Azért fogadják szózatunkat a szent 
ügyhöz és Nyitramegye független értelmiségéhez méltó 
lelkesedéssel és jöjjenek el tömegesen : intelligenczia és a 
nép junius hó 10-én a nagy-tapolcsányi gyűlésre, hol a 
szabad polgárok areopágja fog Ítéletet mondani a poli-
tikai erőszak felett. 

Polgárok! Elvtársak! A ti érdeklődéstektől fog 
függni, hogy minél impozánsabb legyen népgyülésünk. A 
ti buzgóságtokon fordul meg, hogy Nyitramegye katholi-
kusainak politikai megnyilatkozása méltó visszhangja 
legyen az ország több részében felharsant vészkiáltásnak. 
Lelkesedéstek világitó fáklya leend az ország óriási zömének, 
gyújtó szövétnek a millióknak, kiknek agya ugy gondol-
kozik, mint a mienk ; kiknek szive ugy dobog, mint 
a mienk ; kiknek hite ugy lángol, mint a mienk. Vessük 
oda a népakarat döntő súlyát az ingadozó politikai serpe-
nyőbe, mert Magyarország még keresztény állam és annak 
is kell maradnia mindenkor ! 

Fel tehát minél számosabban junius 10-én Nagy-
Tapolcsányba ! 

A rendező bizottság. 

H I V A T A L O S . 
A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem hittudományi 

karának pályatételei 
a Horváth-féle alapitvány pályalyadijaira. 

I. Kívántatik oly tudományos munka, melyben a kath. 
világi olvasó közönség által is kellőleg érthető módon 
legyen előadva s bevitatva, az egyháznak a szentírás és 
isteni hagyományról, mint a keresztény vallás kutforrá-
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sairól, nem különben a hit, ész és tudomány közt fenforgó 
kellő viszonyról szóló tanitása. 

Jutalma 800 frt. Határidő 1895. szept. 15. 
II. Adassanak elő azon külömbözetek, melyek a kánon-

jogi és a hazai kegyúri jog, ugy a szerzési mód mint a 
kegyúr jogai és kötelezettségei tekintetében léteznek; fej-
tessenek ki továbbá mindazon indokok, melyek a hazai 
kegyúri jog és terhek uj szabályozását javasolják; végre 

pedig a külföldön e tárgyban történt intézkedések birá-
latos előadása után készíttessék indokolt javaslat a hazai 
kegyúri jog és teher czélszerű módosítása iránt. 

Jutalma: 800 f r t ; határidő 1895. szept. 15. 
III. Készíttessék a keresztény hitéletről müveit világi 

olvasó közönségünk használatára oly mű, mely előrebo-
csátván a ker. hitről szóló theologiai tanítást, a keresztség 
szentségében nyert megszentelő malaszt és beöntött eré-
nyek alapján, folytonos vonatkozásokkal az életre, fejtse 

ki a keresztény hitélet katholikus elméleti és gyakor-
lati tant. 

Határidő 1895. szept. 15. 
A Horváth-alapból 800 frt. 

IV. Millenniumi pályatétel : Kívántatik a kath. pap-
nevelés és theologiai iskolázás története Magyarországban 
a legrégibb időktől napjainkig. 

Határidő: 1895. deczember 1. 
Jutalma 3000 korona. 

Kelt Budapesten, a hittudományi kar máj. 4-én tar-
tott IV. rendes üléséből. Dr Klinger István, 

e. i. dékán. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére Halbik Ciprián pannonhalmi főmonostori per-
jelnek a Szt.-Ányos hitvalló püspökről nevezett tihanyi 
és Villányi Szaniszló esztergomi főgymnáziumi igazgató-
nak a szt.-Móricz és vértanú társairól nevezett bakony-
béli apáttá történt kinevezését jóváhagyom. 

Kelt Lainzban, 1894 évi május hó 6-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Gr. Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Mennyire félti a nép a vallást! Zalka János 

győri püspök heti bérmautjáról megkapó és egyúttal igen 
jellemző epizódról értesitik a „Dunántuli Hirlapof-ot. 
Valamelyik kisebb faluban egy parasztasszony jelentkezett 
a plébánosnál, hogy 5 éves leánykáját vegye fel a bér-
málandók közé. „Nem lehet azt most, jó asszony; ráér 
majd négy év múlva," világositá fel a plébános. A pa-
rasztasszony arcza elkomolyodott, s aztán igy szólt: „Ki 
tudja azt főtisztelendő ur ? Most elvenni akarják a házas-
ság szentségét, négy év múlva elveszik majd a bérmálás 
szentségét is, hadd jusson az én gyermekem most hozzá." 
— Ha a nép véleményéről és érzéséről akarnak referálni 
a liberális lapok, ezt a jellemző dolgot ne hallgassák 
agyon. 

— Küldöttség a herczegprimásnál. A VII. ker. 
rákosi közművelődési egyesület egy 8 tagu küldöttsége 
tisztelgett vasárnap délelőtt főmagasságu Vaszary Kolos 
biboros herczegprimás ő eminencziájánál, hogy átnyújtsa 
azt a diszalbumot, a melyet abból az alkalomból készítet-
tek, hogy a biboros herczegprimást az egyesület védnö-
kévé választották A küldöttséget Gerlóczy Károly pol-
mester, az egyesület diszelnöke vezette. Az egyesület 
kérelmét Gerlóczy adta elő szép beszédben, a melyre a 
herczegprimás igy válaszolt : Rendkívül örülök e meg-
tiszteltetésnek, s mindig azon leszek, hogy e derék köz-
művelődési egyesületüket hathatósan támogassam, hisz ha 
a viszonyok változók is, mégis mindig szent kötelessége 
minden magyar embernek szeretett hazánk érdekeit min-
den módon előmozditani. Ezek után Gerlóczy bemutatta a 
küldöttség tagjait. Gábel Gyula titkár kérelmére ő emi-
nencziája bejegyezte nevét az egyesület tagsági könyvébe. 

— Schlauch bibornok, kit a pápa azzal tüntetett ki, 
hogy bibornoki titulusául a Pázmány Péter által viselt 
titulust, S. Hieronymi sclavorum, adta neki, most szom-
baton érkezett vissza Rómából a fővárosba. O emja Ró-
mában káptalana számára hermelines kappát, két udvari 
papja s'/ámára pedig pápai udvari kitüntetést eszkö-
zölt ki. 

— Irodalmi hir. Megjelent az egri érsekmegyei 
könyvtár szakszerű Czimjegyzékének pótlék füzete, mely 
az 1891 — 93. évi gyarapodást s függelékül a nevezett 
könyvtárban található régi magyar és magyar vonatko-
zású nyomtatványok czimeit tartalmazza. A 12 ívből álló 
munka ára 1 frt 20 kr. Megrendelhető Egerben, az alól-
irottnál. Ugyanott kapható a fő Czimjegyzék is 2 kötet-
ben 7 forintért. Michalek Manó, érsekmegyei könyv-
tárnok. 

— A budapesti növendékpapság Magyar Egyháziro 
dalmi Iskolája 1894. évi május hó 27-éa alapitási ünne-
pélyét tartotta a központi papnevelő I. emeleti díszter-
mében az intézeti ének- és zenekar szives közreműködése 
mellett. A szokott gondossággal előkészített ünnep diszes 
ünnepi közönség jelenlétében, melynek élén az intézet 
rektora, Cselka Nándor püspök ur remek, lelkesítő be-
szédet intézett az ünnepély végén a növendékekhez, a 
következő műsorral folyt le : Pápai Hymnusz, Feleitől. 
Előadta az énekkar. 1. Elnöki megnyitó-beszéd. Tartotta 
Zubriczky Aladár. 2. Cantique d'amour, Liszt Ferencztől. 
Zongorán előadta Bévay Tibor. 3. Szózat. Irta Turzó 
Ferencz. Szavalta Hámon Róbert. 4. Isten dicsősége, 
Beethoventől. Előadta az énekkar. 5. A humanizmus és 
befolyása az erkölcsökre. Irta és felolvasta Nagy István. 
6. Bihari ábrándja, Zsadányitól. Hegedűn előadta Hacs-
kajló Mihály, zongorán kisérte Bévay Tibor. 7. Jegyzői 
jelentés. Előterjesztette Böhm Ödön. 8. Kurucznóták, Kál-
dytól. Zongorán előadták Bévay Tibor és Ullrich Ede. 
9. Őseink emléke, Huber Károlytól. Előadta az ének- és 
zenekar. 10. Elnöki befejező. Az intézeti elüljáróságon 
kivül megjelentek az ünnepélyen Simonyi Kálmán nyug. 
főispán, Zubriczky József ny. kir. kúriai biró, dr Klinger 
István hittud, kari dékán, dr Aschenbrier Antal, dr Kis-
faludy Árpád, Lubrich Ágost, dr Herczegh Mihály egye-
temi tanárok, dr Komlóssy Ferencz kanonok, dr Csajághy 
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Károly, Gabler Lajos titkár, Tomor Ferencz tanár, Szűcs 
Emil, stb. 

— A Szent-István-Társulat 1894-ik évi máj. hó 
31-én délután 4 órakor (Budapesten, Királyi-Pál-utcza 13. 
sz. a.) választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat : Folyó 
ügyek. 

— „GyászmunkaA magyar szabadkőmivesek nagy-
páholya máj. 23-án este tartotta meg az utolsó három 
évben elhunyt tagjai emlékeinek tiszteletére az u. n. 
„gyászmunkát", melyre a vidékről is sokan jöttek fel. 
Az egyik helyettes nagymester által vezetett munka 
három részből állt. Első sorban a nagypáholy főszónoka : 
Mezei Mór dr orsz. képviselő tartott emlékbeszédet Kos-
suth Lajosról, mint szabadkőmivesről, majd a főtitkár 
méltatta azok érdemeit, a kik a magyar szabadkőmives-
ség vezetése körül kiválóbb érdemeket szereztek. Ezek 
névsora a következő : Csáky Tivadar (helynagymester), 
Klapka György, Máriaffy József biró, Paulay Ede igaz-
gató, Walser Jakab iparos, Zádor Gyula kir. tablai elnök. 
Végül ugyancsak a főtitkár olvasta fel azok élet- és jellem-
rajzát, kik a páholy tagjai sorából az utolsó három év 
alatt elhaltak. E névsorban ott találjuk többek közt a 
következő érdekes neveket : Andrássy Gyula esztergomi 
birtokos, Besze János, Ellinger József énekes, budai 
Goldberger Imre gyáros, Kada Mihály alpolgármester, 
Nagy Imre szinész, Thaisz Elek főkapitány, Tompa Sán-
dor volt alispán, Török János volt főkapitány, Varga 
Pál volt ev. ref. lelkész stb. A gyászmunkát gyászos 
férfikarének fejezte be. Vájjon Hieronymi miniszter részt 
vett-e a muokában ? {F. N.) *) 

— A Kath. Tanonczokat Védő Egyesületu 1894. 
május hó 29-én, kedden, d. u. 4 órakor a „Kath. Tanon-
czok Otthonáéban (II., Fő-u. 89. sz., Pálfi-tér sarka.) 
közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Titkári jelentés. 3. Jelentés a pénztár állapotáról. 4. A 
számvizsgáló-bizottság jelentése. 5. Alelnök-választás. (5. 
Az igazgató-választmány és a hölgy-bizottság megválasz-
tása. Budapesten, 1894. május hó 18. Vezinger Károly 
apát, egyházi elnök. Gróf Szápáry László, világi elnök. 

— A tapolcsányi kath. gyűlésről. Nagy-Tapolcsány-
ban f. hó 22-én a katholikus népgyűlés szervező bizott-
sága látogatott értekezletet tartott Jelen voltak hg Odes-
calchi Livio, gróf Zámoyski Jenő nagybirtokos, dr Bangha 
István nyitrai ügyvéd, nemes-panni Deák János a »Fon-
cière" nyitrai képviselője, Geörögh József földbirtokos, 
Kracsuny István gazdatiszt, Miskolczy István ügyvéd, 
Ordódy Ferencz földbirtokos, Rudnyánszky József ügyvéd, 
Schmitt Adolf földbirtokos, Zatkovits Alajos ügyvéd, 
Zerdahelyi Adolf földbirtokos ; a papság részéről pedig 
Bezák György, Ikrényi József, dr Steinhöfer Gyula, dr 
Tóth János és Verner Ferencz nagy-jáczi pleb. Az érte-

*) Az ország, ha nem vigyáz a király, nem sokára a szabad-
kőművesség igájába kerül, ugy mint Francziaországban és Olasz-
országban van és Belgiumban volt. Trónra és oltárra nézve ez az 
uralom keserves korszakot fog hozni. A szerk. 

kezlet Szecsányi Vilmos t. kanonok házában tartatott. A 
házi gazda, miután üdvözölte a megjelenteket, előadta az 
összejövetel czélját. Elénk vita után abban állapodtak 
meg, hogy a népgyűlés nem Tavarnokon, hanem Nagy-
Tapolcsányban tartassék meg. Tekintettel a közelgő mezei 
munkákra, az értekezlet elhatározta, hogy a gyűlés mi-
hamarább, vagyis már junius 10-én tartassék meg és 
pedig éppen vasárnapi napon, hogy a nép minél nagyobb 
számban lehessen jelen, még pedig a déli órákban. Te-
kintettel kellett lenni arra, hogy a nép még ideje korán 
hazamehessen, ez okból, ha csak külön vonatokat nem 
sikerül kieszközölni a résztvevőknek, alulról már az első 
tótmegyeri vonattal, s felülről is lehetőleg már az első 
vonattal kell megérkezniök a résztvevőknek. A népgyűlés 
gróf Zichy Nándor aranygyapjas vitéz, v. b. t. tanácsos 
elnöklete alatt tartatik meg, ki a megnyitó beszédet fogja 
tartani. A társelnöki tisztre, Bende Imre nyitrai püspök 
ő méltóságát fogják felkérni. Szónokolni fognak még 
Zmeskál Zoltán, árvamegyei volt alispán, Miskolczy ügy-
véd, Pulmann radosnai plébános stb. Részletes tudósitás 
jövőben. 

— A nyitrai Kath. Kör május 26-án költözködött 
át uj helyiségébe, a hosszu-utczában levő uj püspöki 
házba. A kör a püspöknek 2000 frt évi lakbért fizet: 
fényes palotában most már kényelmes otthonra talált a 
kör 370 tagja. 

— Uj Kath. Kór. Katholikus kör van készülőben 
Léván. Az ottani iparos olvasókör tagjainak kath. része 
ugyanis megunván az áldatlan felekezeti viszálykodást» 
melynek magvait ujabban némelyek által elhintetett, kivál 
s uj kört alapit Kath. Kör czimén. A kör első sorban az 
iparos osztályt fogja magában foglalni, de mint az álta-
lános hangulatból kivehető, a magasabb osztály is helyesli 
az eszmét, sőt nem idegenkednek ezen vagy más hasonló 
körbe belépni. Mindez a lévai kath. hitéletnek öntudatos 
voltára mutat, mely kath. lelkesedés megnyilatkozott hát 
a polgári házasságnak a főrendiház által történt leszava-
zása alkalmából is, midőn még a leszavazás napján a 
délutáni órákban plakátok hirdették az örvendetes ese-
ményt, mint a kath. elvek diadalát. Adja Isten, hogy a 
készülődő kath. kör eszméje mennél előbb testté váljék s 
mihamarább teremje meg gyümölcsét, a kath. önérzet 
megszilárdulását ! 

— O felsége és a zsolnai kath. gyűlés. Zichy Nán -
dor gróf a következő táviratot intézte Podivinszky Ferencz 
apát úrhoz, mint a zsolnai helyi bizottság elnökéhez: , 0 
felsége legmagasabb köszönetét a zsolnai kath. gyűlés 
táviratára kabinetirodája által e hó 16-án kegyeskedett 
kifejezni. Ezt az úrnapi istentisztelet küszöbén engedte 
az isteni gondviselés, a miről Szalavszky főispán utján 
értesülnek. Kérem a nyitrai püspök úr ő méltóságát, 
hogy az ülés tagjait az illető plébániák utján értesitse, 
hogy az apostoli felségért hála- és bizodalomteljes szivvel 
imádkozzanak. Elnöktársamat és nagyságodat sietve érte-
sítem erről. Zichy Nándor gróf." 

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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A mi iskolai hitoktatásunk szemben a 
protestánsokéval. 

I. 

Akié az iskola, azé a jövő! s z o k t u k m á r 
régóta mondani. Annyira elcsépelt frázis ez már 
nálunk, hogy hallatára azt kellene hinnünk, hogy 
mi már egyebet se teszünk, mint törjük, mar juk 
magunkat buzgó katholikusokul az iskolai hit-
oktatásban ! Tapasztaljuk jó idő óta azon axióma 
igazságát, de legkivált a jelen napjainkban. Hála 
kormányaink zsibbasztó gyámságának 48 előtt, 
feszélyező barátságának 68-ig, elnyomó uralmá-
nak attól idáig, — nincs katholikus világi kö-
zépintelligencziánk a politikai társadalomban, 
mint erről a meghozott és tervezett vallási tör-
vények parlamenti és megyei faktorai és támo-
gatói tanúskodnak. Ami van, vagy lenni készül, 
az élet tizenharmadik iskolájában ugy kell őt 
uj fegyverekkel visszahóditani a féltizenkettedik 
órában; vagy egyenesen szemináriumainknak kö-
szönhető némely exkispapjaink termékeny szivében, 
mi arra vall: mily életet lehel a katholiczizmus 
még most is a nevelés terén ott, ahol egészen 
szabadon rendelkezik. (Beksics Gusztáv talán egy 
kicsit nagyon is korán talált kijönni belőle !) 
Alapos katholikus hitoktatás nálunk, sajnos, már 
csakis a szemináriumokban található? Alaposabb, 
mint tán régen volt; ezt bizonyitják a derék 
„heccz-káplánok", habár a nagyobb rész (e be-
cses lapok szerkesztőjével együtt) már ugyan 
nem is gyerek köztük, s nem volt az már dr 
Pollák és Palásthytól fogva sem. Mi azt is bi-

zonyitja: hogy szemináriumainkat, hit dolgában, 
nem érinthetik az ujabb reformnézetek! Nem 
legalább azokat, ahol a naczionálizmus nem dúl. 

Hogy minden tanintézetünkben aránylag 
igy nem volt már régen, az első sorban azok 
hibája volt, akik a mi nevünkben is vezették 
iskoláinkat. De meg a mienk is, mivel — hogy a baj t 
annyi ideig észre nem vettük, vagy észre is véve 
„néma ebekül" annyi ideig tür tük azt ! Annyival 
is inkább, hogy „csak a mienket vezették! mert 
a protestáns iskola az ábéczétől végig — mint 
maga a prot. élet! — egy-egy protestáns theolo-
giai kurzus vala! Igy hozta ezt „nekünk" az első 
sorban nem theologizáló állam gyámsága, „azok-
nak" a szőrostől-bőröstői vallási s beczikkelyezett 
„autonomia 

A Lajcsák püspök idejebeli megyei és or-
szággyűléseken már látni való volt, hogy a ki 
valaha mint protestáns jár ta az iskolákat, az e 
gyűléseken is protestáns volt; aki pedig katholi-
kus iskolába járt , azon már inkább Rousseau és 
Voltaire, Hegel és Rotteck, mintsem Canisius 
uralkodott. De volt-e csak egy is, aki képes lett 
volna meghazudtolni a katholiczizmust, hogy 
mint érett ember elforduljon tőle? Nem volt! 
ők csak egyszerűen nem ismerték, vagy legfel-
jebb fentebbi elvi vagy tárgyi ellenségei s pro-
testánsaink rágalmai, — no, meg az egyházi 
diszciplina terén előforduló egynémely törvény-
telenség — mint vélték: „gyümölcsei" — után 
ismerték a vallásukat s ezen nyargalni volt 
egyedüli fegyverük katholikus voltuk bizonyítá-
sára s annak védelmére. 
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A szabadelvüség és szabadság tehát , mely 
felé mi magyarok évtizedek óta t ö r t e t t ünk a 
poli t ikában, nem lehe te t t reánk se káros, ha az 
őszinte akart lenni, s a sa já t lényegét nem ke-
reste a katholiczizmus még nagyobb elnyomásá-
ban, min t d ik tá l ták a „Protes táns Egyh. és Isk. 
Lapok" ugyancsak évtizedek óta, s min t nemzeti 
kormányunk oly hamarosan felült nekik. 

Be is lá t ták , meg is va l lo t ták ezt legtudósb, 
leglelkesb, legönzetlenebb egyházi vezéreink mind-
j á r t 48-ban, a szabadság ege ál talános megnyi-
latkozásával. Szabadságot, „autonom iát", s nem uj 
kiváltságot s dédelgetést kérve (mint most protes-
tánsaink) léptek ők hűnek marad t népünk milliói 
nevében és t ámoga tásáva l a magyar kormány, a 
magyar törvényhozás elé. 

S ahol a szabadság eszméje fennen dobogott 
a szivben, hangzot t az a jkon, dörgöt t a harcz-
téren, — o t t azt mondták a mi kérésünkre : 
„már késő!" 

Igaz is vol t ! későn volt m á r ; mer t hisz a 
kére lem eszméjét, t á rgyát , f ak to r á t nem most a 
szabadkőművessé le t t kathol ikusokból és protes-
t án snak marad t protes tánsokból álló par lament i 
klubbokban és kormánykl ikkbr 'n , s a protestáns 
Kossuthnál, mintegy alamizsnaképen, hanem réges-
régen az összes kathol ikus világ szivében kel le t t 
volna biztosítani! 

„Et non per t ine t ad eum de ovibus." Ez 
i l le t t már régóta a mi kormányaitikra. Egyes 
egyéni papi ambicziókat szivesen kielégitettek, 
sőt dédelgettek is, ha ta r tózkodni lá tszot tak a 
pol i t ikától , mely egyenlő volt a magyar érze-
lemmel, vagy lemondtak az önállóságról. Adtak 
k i tünte tés t , adtak zsiros fa la tokat az egyház 
egyes szolgáinak, de a régi szolgaság fejében, s 
nem törődtek a vallás javával, holott a kezük-
ben volt minden. És a kathol ikusok nem ismer-
ték azt a szabadságot, mely többet tesz, és job-
ban mindent, a kénytelenségnél. A jelszó népünkre 
igy szólott : higyj és űzess! Nem volt ő már 
„regale sacerdotium", mely kifelé is min t tényező 
követelhet és követel részt vallása terjesztése és 
fentar tásából . Kathol ikus szülők, Is ten országá-
nak ezen első természetes alapjai és szövetségesei 
csak közvetve sem folyhat tak be gyermekeik val-
láserkölcsös nevelésébe iskoláinkban. Ok érezték 
e felelősséget, sir tak e tehetet lenségen, de mig 
ők érezték volna a kötelességet, mások bir tak 
joggal azt elhanyagolni s nekik azt mondták : 
„ki bizott meg benne?" 

A forradalom leveretését tehát , melyet még 
a fentebbi keserű tapasz ta la tok u tán sem vár-
tunk , s nem óha j to t tunk , mer t benne mint ha-
zafiak „contra spem sperantes" politikusok és 
ka tonáku l részt vet tünk a Ninive megtérésére 
ado t t negyven napul kel le t t volna tek in ten i ! 

Oda kel le t t volna a harczban megmaradtak 
és uj vezéreknek egy szent Ambrus, Becket 
Tamás, Széchenyi, Szelepcsényi, Lippay érsekek 
önzetlen bátorságával a ha ta lom elé állani; és 
neki azt mondani : 

— A forradalom nem lázadás, hanem ön-
védelmi harcz v o l t , s ezen ön tuda tban néztek 
szembe a halál lal bá t ran , ezt hangoz ta t ták a 
vesztőhelyen — a sa já t p a p j a i n k ! De ha forra-
dalom volt, felelet volt csak a felülről j ö t t for-
radalomra, s ez lehetséges volt fenn ugy min t 
l e n n : mert mi nem voltunk szabadok! Tégy min-
ket szabaddá kánonjaink és az evangéliumok sze-
rint, és lehetetlenné lesz minden forradalom; mer t 
a törvény első őrei, tani tói mi vagyunk! Mi 
t a n i t j u k : hogy is teni végzésből kormányoznak a 
felebbvalók, és mia t t a t a r toznak engedelmeskedni 
az a la t tvalók. Az örök is teni törvényekkel mi 
t an i t j uk az emberek változó vágyait , szükségeit, 
a politikai követelményeket, megegyez te tn i ! ! . . . 

De ez a lépés meg nem t ö r t é n t ; vagy nem 
igy kidomborítva, ilyen függetlenül. E helyett 
t ö r t én tek igen t i sz te le t remél tó , de vegyes ter-
mészetű kisérletek, vegyes társaságban, melyek 
rosszakaratú sugdozásokra sokszor képesek vol-
t a k még gyanúba is hozni bennünket ! A lényeg-
ből nem le t t meg semmi, csak egy darab közös 
„sebtakaró" , melyre azt mondták, hogy „Concor-
datum!" A vezetők legszellemesbike az abszolu-
t izmus leghatározot tabb szolgáinak, a magyar 
nemzetiség legnagyobb ellenségeinek olajba fes-
t e t t arczképét műremekekként őrizte a ter-
meiben ! ! . . . 

Es megte t ték ezen uj f a j t a próféták a val-
lástant a katholikus királyok, j ámbor főpapok, 
világi mágnások, szerzetesrendek által első sor-
ban a katholikus vallás gyarapítására a lap í to t t s 
ennek megfelelőleg legalább elvben éppen szer-
zetesi önmegtagadással fen ta r to t t és vezetet t in-
tézetekben hetenkint i két órájával a többi pro-
fán t an t á rgyak közti „hamupipőkének" ; és taní-
t o t t a k rá 15 éves gyerekeket olyan könyvekből, 

*) Volt biz abban lázadás is, például Kossuth dethro-
nizácziója és a többi. A szerk. 
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me lyeke t a sokkal é r e t t e b b t h e o l o g i a i ku rzuson 
sem b í r n á n a k log ika , metaf iz ika e lőbocsá tása 
né lkül m e g é r t e n i . A val lás i g y a k o r l a t o k szel lem-
te lensége is egészen megfe le l t az e l m é l e t for -
m á t l a n s á g á n a k . Mindezek fe le t t pedig meggyőz-
t ék , vagy m e g a k a r t á k győzni a szerze tes papi , 
t e h á t m á r a pr ior i , a val lás i töké ly m a g a s a b b 
foká ra h i v a t o t t t a n á r o k a t a r r ó l : bogy ők a ke-
zük a l a t t levő i f j ú s á g n a k csak tanárai, de nem 
nevelői! Mer t h á t a nevelő b i z a l m a t ke re s és 
b i za lma t éb resz t ; az abszo lu t izmus pedig m o s t 
is és m i n d i g ugy vol t evvel a b i za lommal , m i n t 
e g y k o r i f j a b b Dénes sz i rakuza i z sa rnok-k i r á ly , 
k i b ö r t ö n e i l akosa inak a magánbeszé lge tése i t is 
g y a n ú s í t o t t a s m a g a k i v á n t a e l l esn i ! De m o n d -
j u k k i : a sok derék közöt t , a sok aposz t a t a -
k a n d i d a t u s r a is : hogy senki se a d h a t abból , 
amije nincsen! Es m i n d e n n e k e r e d m é n y e l e t t : 
az i f jú ság t ö m e g e s e l fordulása a va l lás tó l , vagy 
a t t ó l üresen m a r a d á s a ; m e r t minél nehezebb és 
fontosabb valamely igazság, annál több magyará-
zatra, s igy időre, erőkifejtésre van annak szüksége, 
s én t i zenki lencz éves k o r o m b a n végre is azé r t 
l e t t e m p a p p á , m e r t nem tudtam,, mit higyjek; ezt 
az ü r t sz ivemben ped ig n e m t a l á l t a m boldog-
ságnak . Igy g o n d o l k o d t a k és t e t t e k t ö b b e n é r e t -
t e b b t á r s a i m közül . Ak ik ped ig n e m vo l t ak oly 
é r e t t ek , akik n e m ke re s t ék a l á t h a t a t l a n t , a kéz-
zel fogha tó h e l y e t t : „en grossu mir tanulókul 
ellenségeivé lettek vallásnak és papnak, hogy ne-
k ü n k ezen sze l l emben m a m á r még törvényeket 
is alkossanak, vagy legalább provokáljanak ! És jó 
dolgot vélnek e m e l l e t t cselekedni Istennek és 
hazának t á m o g a t á s u k r a jővén e t e k i n t e t b e n lel-
k i i smere tük m e g n y u g t a t á s á r a p r o t e s t á n s a i n k szug-
gesz t ió ikkal ! . . . 

N e m ju t - e i t t eszünkbe a p ró fé t a m o n d á s a : 
„Elvesz az én népem, mert nincs tudománya!"1) 

R—sz. 

Villányi Szaniszló 
bakonyiéli apát. 

Villányi Szaniszló született 1847. szept. 9-én Tósok-
Berénden, Veszprémmegyének a tihanyi apátság uradal-
mához tartozó szép falujában. A kis Béla korán jelét 
adta kiváló tehetségének, mert sok jeles versenyző közül 
kevesedmagával ő neki is teljesült ama hő vágya, hogy 
a pannonhalmi benczés növendékek sorába felvétetett. 
Tizenhatodik születés napjának előestéjén 1863. szept. 
8-án öltötte magára Sz. Benedek ruháját és azóta felejt-

Izeás 4, 6. 

hetetlen maradt előtte az a Mária-ünnep, melyen először 
dobbant meg a szive a skapularé alatt. Ez az ifjú hév-
és buzgalom fokozódott nála, midőn 1866. julius 22-én 
Szaniszló név alatt először esküdött be sz. Benedek zász-
laja alá és 1869. jul. 27-én ünnepiesen és örökre lekö-
telezte magát a rendi életnek. Miután minden tekintet-
ben sikerrel végezte Pannonhalmán a 4 évi hittudományi 
előkészületet, 1870. szept. 29-én áldozó papnak szentelték 
fel. Hogy pedig a benczés növendékpapok elé tűzött 
feladatnak mennyire megtudott felelni, kiviláglott abból, 
hogy még ugyanazon esztendőben a theol. szigorlatokon 
kivül a tanárvizsgálattal is kitűnő eredménynyel végzett. 
Kerékgyártó Árpád, egyetemi tanár többször emlegeti, 
hogy hosszú tanárkodása alatt Vaszary Kolos és Villányi 
Szaniszló szerezték meg a legfényesebb sikerrel a történet 
tanári oklevelet. Azonnal kinevezték a győri főgymnásium-
hoz tanárnak. Tizenkétévi buzgó tanárkodása alatt Győrött, 
mint a történelemnek alapos ismeretű és lelkes előadásu 
müvelője volt hires. Nemcsak az észhez, hanem a sziv-
hez szólott és tanítványai általános emberi művelődési 
ismeretein kivül a hazafias érzés nemesítő melegét szív-
ták magukba világos tanításából. Midőn úgy a tanári 
kötelességérzet legérzékenyebb lelkiismeretességével tőn 
eleget tanári hivatásának ; ezenkívül szabad idejét ugy 
értékesítette, hogy a hazai tudománynak is kiváló szol-
gálatokat tehetett. Bebizonyította tényleg, hogy lehet 
valaki jeles és kötelességismerő tanár és a legcsekélyebb 
mulasztás nélkül mint tudós is érvényesülhet a munka-
beosztás helyes elvénél fogva. Egyik tevékenység a mási-
kat nem zárta ki, de sőt a szigorú pontosággal teljesített 
tanári teendők, csak nemesebb keretet nyertek az által, 
hogy az iskolán kivül hátra maradt idejét nem haszon-
talanságokkai, hanem tudományos kutatásokkal kama-
toztatta. 

Ezt elöljárói is eléggé méltányolták, midőn már az 
akkor kiváló tanár 1882-ben a Fehér Ipolynak főigazga-
tóvá való kineveztetése által megürült igazgatói poiczra 
emeltetett Esztergomba. Tudjuk, miiy következetesen 
rendszerető igazgató tanférfiunak bizonyult itt Fehér Ipoly 
és azért csak dicséretére válhatik utódjának, ha mond-
hatjuk, hogy városunk főgvmnásiumát azon nevelésokta-
tási magaslaton tudta fentartani, a melyre a magyar köz-
oktatási tanács mai elnöke, mint elismert tekintély emelte. 
Annyira nagyrabecsülték az intéző körök az ő igazgatói 
működését, hogy igen hiteles informátiónk szerint a fő-
igazgatói testületben készülő változásoknál a kormány 
részéről már egy fontos főigazgatói állásra volt kiszemelve. 
A legilletékesebb fölöttes tanügyi hatóság élénk sajnála-
tának adott kifejezést azért hogy a megtisztelő readi 
választás által el lőn vonva ily tapasztalt tanférfiu. Ezen 
érdemeinek elismeréseül a „Magyar Paedagogiai Társa-
ság" is rendes tagjának választá meg. A benczés-rend már 
az utolsó főapát választásnál 110 szavazattal második 
helyre jelölte Villányit; kit most húsvét keddjén az egyik 
javadalmas apátságra jelölte ki. Történettudományi és 
irodalmi tevékenységének jutalraaul a „m. történelmi tár-
sulat" igazg. választmányába, a „Szent-István-Társulat" 
pedig tud. és irodalmi osztályába választá meg. 

Történetírói működését legjobban jellemzi az, hogy 
44* 
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Pesti Frigyes a várispánságok és vármegyékről szóló mun-
káiban többször hivatkozik Villányi kutatásainak ered-
ményeire. 

Önálló munkái: 
„Győrmegye Jcültörténete." Győrött 1874. 
„Győri adalékok a menhelyek történetéhez.11 70 I. 

Győr 1878. 
„ Győrmegye és város anyagi miveltség történelme.11 

1000—1391-ig. Győr 1881. 
„Győr vár és város helyrajza erőditése stb." a XVI. 

és XVII. században. Győr 1882. 
,,Néhány lap Esztergom város és megye múltjából." 

Esztergom 1891. 
„Három évtized Esztergommegye és város múltjából11 

(1864- 1714). Esztergom 1892. 
Ezen két utóbbi munkájánál ércznél maradandóbb 

emléket emelt magának Esztergomban. 
Ily irodalmi és okfejtő történetkutatási tevékenység 

után nem lehet csudálni, hogy Fehér Ipoly főapát őt 
bizta meg a pannonhalmi főapátság alá tartozó összes ma-
gyar benczés apátságok történetének szerkesztésével. 

A mint Villányi apáttá választásának hire Eszter-
gomba érkezett, Vaszary Kolos herczegprimás volt az 
első, ki a benczés tanárok esztergomi székházába hajta-
tott, hogy személyesen kívánjon szerencsét volt győri 
tanártársának kitüntetéséhez. 

Ezen fc'pásztori gratulatióhoz csatoljuk a mi szerény 
jó kivánatunkat is, hogy tartsa Isten Villányi apát urat, 
azon előkelő állásban, melyre rendtársai bizalma emelte 
s a hazai történettudományunknak hatalmas oszlopra 
legyen ! Historicus. 

Miben áll a valódi, alapos istenes élet, 
és miben kell utánoznunk a szentek példáit1) 

Mi nem azoknak szólunk itt, a kik két urnák akar-
nak szolgálni és bizonyos külső istenes élet látszatát 
megtartva mindenféle világi kedvteléseknek adják át ma-
gukat, hanem csak azoknak, a kiknek őszinte akaratuk 
van, egyedül Istenhez ragaszkodni. Ezek közül sokan 
nem tudják, legalább gyakorlatilag nem, miben áll az 
Istennek szolgálni és minő uton-módon teljesithetik leg-
biztosabban és legkönnyebben kötelességeiket. Vagy elha-
nyagolják a lelki életben legfontosabb dolgot s kicsisé-
gekhez ragaszkodnak, melyeket képzeletük kötelességek 
gyanánt állit elökbe, vagy megfeledkeznek arról, hogy 
mily szomorú állapotba juttatott minket az eredeti bűn és 
a tökélynek elérhetetlen ideálja után törekszenek, a mi 
csak csüggedést, szomorúságot és levertséget okoz. Mind-
kettő útjában áll minden előhaladásnak az erényben és 
azért sok léleknek hosszú éveken át tartó törekvései az 
apostol e szavaiban foglalhatók össze: „Egész éjjel fára-
doztunk és semmit sem fogtunk." *) Igen, ők valóban 
éjjel fáradoztak, mert felülről semmi világosság sem 
vezette fáradalmaikat, és a tökély után való törekvésben 

Mutatvány Lehen-Sarmaságh „Útmutatás a lelki béke 
megszerzésére és megőrzésére" czimü hitbuzgalmi műből. 

2) Luk. 5, 5. 

épp ugy, mint minden más vállalatnál a jó akarat igaz 
belátás és helyes értelem nélkül nem elégséges. Mi tehát 
mindenekelőtt épp oly világos, mint rövid meghatározását 
akarjuk adni a valódi istenes élet fogalmának, a mely 
istenes élet a lelkeket az istennel való egyesités által itt 
a földön békére és odafenn az égben örök üdvre vezérli. 
E fogalom Istenhez való viszonyunknak és az ebből 
származó kötelességeknek helyes ismeretén alapszik. Isten 
a mi Teremtőnk és ennélfogva Urunk és Mesterünk. Ö 
teljes joggal rendelkezhetik felettünk saját tetszése sze-
rint, rendelkezhetik mindenünk felett, gondolataink, kíván-
ságaink stb. felett. De ő jóságánál fogva nem csak Urunk, 
hanem Atyánk és Üdvözítőnk is akart lenni és ebből 
erednek már most kötelességeink is iránta. Első köteles-
ségünk a teljes hódolat Fensőbbsége és törvényei iránt. 
A teremtménynek mindig készen kell lenni arra, hogy 
magát megtagadja, vagyis hajlamait és kívánságait Isten 
akaratának áldozatul hozza ; mert csak azért nyert életet, 
hogy teremtőjének akaratát teljesítse. Azért mondja szalezi 
sz. Ferencz: „Az istenes élet nem egyéb, mint a hajlan-
landóság s készség mindent megtenni, a mit Isten előtt 
kedvesnek ismerünk." 

Második kötelességünk Isten iránt, mint Atyánk és 
Üdvözítőnk iránt a szeretet és bizalom. Ezen kötelességet 
sértik meg igen gyakran az aggódó lelkek azzal, hogy 
Istenben csak egy komoly és szigorú Urat látnak. Ily fel-
fogás ellenkezik az igazsággal és a tisztelettel Isten iránt, 
ezen felül az illető lelkekre nézve benső aggodalmak és 
nyugtalanságok forrása. 

A mondottakból könnyen megérthető a valódi iste-
nes élet mivolta. A ki Istennek korlátlan odaadással 
szolgál, a ki feláldozza neki ön szeretetét és ezt az isteni 
jóságba vetett szeretetteljes bizalommal teszi, az valóban 
istenes életű ; mert minden kötelességeit teljesiti. Az 
ilyen lélek szeretet, imádás, fohászok, az Isten akaratában 
való teljes megnyugvás és minden szenvedésben béketűrés 
által tiszteli az urat ; épp ugy teljesiti ő a keresztény igaz-
ságosság és szeretet összes szabályait s igy a felebaráti 
szeretet kötelességét is. Végül önmaga iránt való köte-
lességeit sem fogja elhanyagolni, hanem nagy lélekkel 
fog harczolni rendetlen szenvedélyei ellen és folyton azon 
lesz, hogy lelkében ismét helyreállitsa azt a szép rendet, 
melyet a bűn dúlt fel. 

íme, ez néhány vonásban a valódi istenes élet fo-
galma, melyet az alább következők mind csak kibővitnie 
és részletesebben kifejteni vannak hivatva. Ámde könnyű 
belátnunk, hogy a tökélynek ezen fogalma különböző 
fokban nyerhet valósulást, mert fölöttébb nagy a különb-
ség az önmegtagadás legalsó foka kö.ött, mely csak a 
halálos bűntől való óvakodásban áll, és ama tökély kö-
zött, a mely még a legcsekélyebb fontosságú dolgokban 
is minden tökéletlen hajlamot leigáz. Az utat ezen leg-
utolsó fokig megtenni volt éppen a feladatunk legnagyobb 
szenteknek egy egész életen keresztül. Csak lassan ha-
lad az ember ez ösvényen, és nem mindenkinek adatott 
eljutni a czélhoz, habár mindenkinek kell arra törekedui. 
Ha az Üdvözitő mondja: „Legyetek tökéletesek, miként 
tökéletes a ti mennyei Atyátok az égben" ez azt jelenti : 
Törekedjetek szüntelenül azon tökéletességre, a mely oly 
magasan áll, hogy sohasem mondhatjátok: én már elér-
tem azt. (Vége köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. Mozgalom katholikus tudomány-egy etem 

alapítása iránt. — 
Az esztergomi esperesi kerület papsága f. hó 10-én 

tartott tavaszi gyűléséből a következő felhívást intézte az 
összes esperesi kerületekhez egész Magyarországban: 

Főtisztelendő kerületi papság ! 
Krisztusban kedves testvéreink ! 

Szent emlékű első királyunk által apostoli buzga-
lommal megtéritett, bölcs előrelátással szervezett, a róm. 
kath. vallás megörökítésére a boldogságos Szűz pártfo-
gásába ajánlott Mária-országában, kétségbevonhatlan túl-
nyomó többségünk daczára, saját hibánk által, a birtoklás 
kényelmében lábrakapott elbizakodás, a türelem nevében 
gyakorolt és a gyengeségig fokozott engedékenység által 
odajutottunk, hogy legszentebb jogaink figyelmen kivül 
hagyatván, alapitványaink eredeti rendeltetésükkel ellen-
kező czélokra fordíttatnak, midőn áldott emlékű kirá-
lyaink, buzgó őseink és bőkező főpapjaink által szerzett 
intézményeink, ezek szándékaival ellenkezőleg a hitkö-
zöny, sőt a hitetlenség terjesztőivé válnak, az ezen intéz-
mények védelmére a hit szellemében hozott törvényeink 
ellenkező irányuakkal cseréltetnek föl. Kik mindenki iránt 
türelmet gyakoroltunk, türelmetlenséggel találkozunk, kik 
mindenkit befogadtunk : ha hitünkhöz és legszentebb meg-
győződésünkhöz ragaszkodunk, rövid idő alatt saját ha-
zánkban hontalanokká leszünk. Igen találóan alkalmazható 
reánk a római szónok-király mondata: „Sedebamus in 
puppi, et clavim tenebamus, nunc autem vix est in sen-
tina locus." 

Hogy még fennálló törvények által szentesitett jo-
gaink gyakorlásában is háborgattatunk, hogy ujabb tör-
vényeink majdnem kivétel nélkül mások uj jogainak 
megalapítására, a mieink elkobozásával hozatnak, csak 
onnét van, mert nincs katholikus int eilig encziánk, nincs 
katholikus egyetemünk. Pázmány örökségébe a hitetlenség 
terjesztői léptek. Az általa és utódai által fejedelmi bő-
kezűséggel alapított egyetem nem a családban öröklött 
és a középtanodákban öntudassá vált hit és erkölcsi érzés 
kiképzésére, de az ifjúság hitének kiirtására, az erkölcs 
megrontására szolgál. 

Az ország zsenge reménye, az ifjúság beletereltetik 
ezen intézetbe, hol a legválságosabb korban, midőn a 
szenvedélyek ébrednek, midőn az önhittség legnagyobb, a 
tapasztalás pedig még teljesen hiányzik, midőn, ha le-
hetne, minden ifjúnak két atyai barátra volna szüksége: 
a főváros csábító légkörében teljesen magára hagyatik oly 
szabadság élvezetében, minőhöz hasonlót egész életében 
találni soha sem fog. 

A nevelés fogalmával elválaszthatlanul egybekötött 
fegyelem teljesen hiányzik. 

A legkitűnőbb tehetségű, kiváló szorgalmú ifjak, 
kiknek sikerei előtt a középtanodákban önkénytelenül ka-
lapot emeltünk, kiknek múltja kezeskedni látszott a jövő-
ről, a folytonos kisértet által megejtetve, szárnyszegetten 
hagyják el az intézetet. 

Életkedv, önbizalom, szükséges ismeretek hijjával, 
minden erély, nélkülözhetlen testi, lelki erő hijjával indul 

megkezdeni pályáját, melynek tőkéjét elvesztegette ott, 
hol azt fejleszteni, gyarapítani kellett volna. 

Nem egyes kivételek, nem mindenütt felmerülő el-
züllött áldozatok kivételes képe ez, hanem többé-kevésbé 
általános rajza a Magyarország egyetlen katholikus ala-
pítású egyeteme pályavégzett polgárainak. 

Akik pedig az általános vizözönből rendkívüli ténye-
zők segélyével kiszabadultak, azoknak Noe bárkája nem 
képes oltalmat adni. Se teteje, se alja. Egyetem hit és 
fegyelem nélkül annyi, mint hajlék fedél és alap nélkül. 
„ Primus discendi ardor nobilitas magistri." Nélkülözi a 
hitélet és ebből termékenyített erkölcs terén a keresztény 
oktató ellenállhatlan erővel magával ragadó mintaképét, 
a tantárgyakban a mindent Istenre viszonyító katholikus 
vallásos szellemet. Igy esik meg, hogy akik a zátonytól 
megmenekültek, az örvényben elvesznek. „Incidit in Scyl-
lam qui vult vitare Charybdim." „Philosophia obiter 
hausta — Baco de Verulam szerint — abducit a Deo." 
Igy esik meg, hogy vallásos szellem és fegyelem hijjával 
nevelt ifjuságunk javáról el lehet mondani Montalembert 
szerint: „quorum praestantissimi nihil valent." A tudo-
mány szelétől elragadtatva, tudákosságukban elbizakodva 
többet ártanak, mint használnak az emberiségnek. Ezekből 
lesznek országiárok, első rendű hivatalnokok, képviselők 
és ítélnek a nemzet legszentebb érdekei fölött, anélkül, 

hogy azokat ismernék. 

Hogy mint vonul el fölöttünk a jelenleg tomboló 
vihar, mit pusztít el, mit hágy maga után : az isteni 
Gondviselés mély végzésében rejlik ; de ha mi fenmara-
dunk utána, a megmentett kincsek védelmére, ha nem is 
egyetlen, de jelentékeny, nélkülözhetlen tényező egy ka-
tholikus egyetem alapítása, melyben az ifjúság vallásos 
szellemben oktatva, keresztény fegyelem hatása alatt ne-
velve, megtanulja hitét ismerni, hogy sz. Péter apostol 
szerint: „Kész legyen mindenkor megfelelni mindennek, 
ki okát kérdezi a benne való reménységnek." (I. Epist. 
III. 15.) Megtanulja azt szeretni. 

Ha sikerülne is a hitetlenség és romlottság mételyé-
től megóvni híveinket, ha nincs hit- és tetterős értelmi-
ségünk, 200—300 hitetlen egyén oly törvényeket hoz, 
melyek 15 millió emberre nézve lehetetlenné teszik a val-
lásos nevelést, a hitélet gyakorlatát. 

Újjászületésünk ezen nélkülözhetlen tényezőjéhez 
pedig kettő szükséges, idő és erő. Egyik a másikat rész-
ben pótolhatja. De mi mindkettőnek hijjával vagyunk. 
Ha a felettünk tomboló vihar Isten irgalmából elmúlik és 
nem söpör el minket, elmondhatjuk : „Misericordiae Do-
mini quia non sumus consumti." (Thren. III. 22.) Ez 
nem annyi mint „proximus ardet Ucalegon", hanem „iam 
securis ed radicem arboris posita est." ("Math. III. 10.) 

Ami erőnket illeti, arról a tények szólnak, facta 
loquuntur. Határozott többségünk daczára, a hatályos vé-
delem minden eszközeivel ellátva, nem bírtuk megvédeni 
azon erős várat, melyet őseink hitbuzgalma, erénye szer-
zett és nekünk átadott. Pedig ezen várról nem szabad 
lemondani, daczára annak, hogy számunk megfogyott, 
erőnk hanyatlott. De fokozott és gyors tevékenységre van 
szükség. Gyors tevékenység fokozza a kifejtett erőt, na-
gyobb erőfeszítés gyorsabban czélhoz vezet. 
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Nekünk lehető gyorsan, és a válságos időknek meg-
felelő erélylyel kell cselekednünk, mivel a szabadelvüség 
czége alatt működő hitetlenség nem alszik — „filii ini-
quitatis prudentiores sunt, quam filii lucis" — s minden-
felé kiterjeszti polyp karjait, leköti erőnket, megbénítja 
tevékenységünket, naponta gyériti a rendelkezésünkre álló 
eszközöket, ellenben növeli és szaporítja a leküzdendő 
akadályokat. 

Ezen szomorú állapot javítására, ezen végzetes hely-
zetből kimenekvésre saját körében, erejéhez mérten közre-
működni akarván, az esztergomi esperesi kerület lelkész-
kedő papsága 1893. évi október 18-án tartott őszi kerületi 
ülésében elhatározta, hogy : 

1. 0 eminencziájához a bibornok herczeg-primás 
úrhoz, mint kegyelmes főpásztorához fiúi kegyelettel és 
hódolattal kérelmet intéz, melyben alázattal esedezik, 
hogy ő eminencziája amiket bölcs belátása szerint egy 
felállítandó katholikus egyetem létesítéséhez czélszerüek-
nek vagy szükségeseknek talál, egyéb ügyek fölött és 
előtt, főpásztori kiváló gondjainak tárgyává tenni és el-
rendelni kegyeskedjék ; igénybe veVén e czélra a gond-
jaira bizott híveknek anyagi áldozatkészségét is. 

2. Amennyiben e szándék megvalósítása tetemes 
pénzbeli áldozatok nélkül nem lehetséges, a kerület pap-
sága már a gyűlésben késznek nyilatkozott, sőt kötelezte 
magát, hogy amint a. főpásztor elrendeli, azonnal az ere-
jéhez mért legnagyobb anyagi áldozatot fogja hozni e 
czélra. 

3. Hogy e kérelem kegyes tudomásulvétel végett az 
egyes főpásztorokhoz, hasonló eljárás végett pedig az ösz-
szes egyházmegyék főt. esperesi kerületeihez megkül-
dessék. 

Sőt az esztergomi esperesi kerület tudván, hogy leg-
j< bb kezdet a kezdet, továbbá, hogy megmutassa, ez 
ügyet mennyire fontosDak, szükségesnek, elkerülhetlennek 
tartja az egyház érdekeinek megvédésére, egy lépéssel 
tovább ment, megkezdette az aláírást a fölállítandó ka-
tholikus egyetemre. Ámbár a kerületben nincs középsze-
rűséget meghaladó plébánia, többen irtak alá a plébánosok 
közül egyszer s mindenkorra 100 frtot, a segédlelkészek 
közül 50 frtot. Ezenfelül többen, az ügy folyamatba tétele 
után évi jövedelmük 1—2 százalékát kötötték le. 

0 eminencziája az ország bíboros főpapja f évi febr. 
hó 24-én 828. sz. alatt kelt kegyes leiratában dicséri buz-
galmunkat, helyesli törekvésünket és biztosit, hogy ezen 
ügy a főpapok tanácskozásának már tárgyát képezte. 

Most tehát testvéri bizalommal kérünk, kényszeritünk 
Krisztusban szeretetett testvérek, egyesítsétek törekvései-
teket a mieinkkel ! Kérjetek, adjatok és nyilvánossá téve 
ez ügyet minél több pártolót szerezzetek ez ügynek hí-
veitek között is. 

Nagyon sok ezer van e drága hon polgárai közt, ki 
éltének legszebb reményeitől lett megfosztva egy vallásos, 
jól fegyelmezett intézet hijjával. A bünnyomor érzetében, 
sokan örömmel fognak e mentő horgony előállítására 
közreműködni. 

Még ez idő szerint valamivel kedvezőbb helyzetben 
vagyunk, mint franczia hitrokonaink. Talán még nem me-
rik egy katholikus egyetemnek alapítását, mint a babona 

melegágyának fészkét betiltani, talán még kitelik egye-
sült erőnkből annak előállitása, de a helyzet változhat és 
pedig gyorsan. Festinandum ! Utinam Dominus ad adiu-
vandum nos festinet! Tegyük meg amit lehet, azután 
nyugodtan mondhatjuk : „non volentis, neque currentis, 
sed miserentis est Dei." (Ad. Rom. IX. 16.) 

Esztergom, 1894. Szent József ünnepén. 
Az esztergomi esp. kerület lelkészkedő papsága ne-

vében Gabriely János esp.-plebános, dr Fehér Gyula 
jegyző. 

Peru. (Délamerika.) XIII. Leo pápa levele a Limá-
ban értekezletben együtt volt perui püspökök feliratára 
válaszolólag : 

VENERABILES FRATRES 
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Inter graves ac multiplices curas, quibus, ex supremi 
Apostolatus munere, assidue distinemur ac premimur, 
litteras offiicii plenas libenti animo accepimus, qua vos, 
Venerabiles Fratres, post celebratos in Limensi urbe con-
ventus, ad Nos dedistis. — Eas equidem perlegentes, pro 
paterna, quam in vos retinemus gentemque vestram, 
caritate, delectati magnopere sumus de iterato erga Nos 

! et han3 B. Petri Sedem amoris fideique testimonio; maxime 
; vero gavisi de concordi studio, quo Nostris optatis obse-

cundantes coivistis simul ad summa religionis negotia 
tractanda et ad mores optimo iu grege provehendos, quem 
Spiritus Sanetus posuit vos regere x) 

Probamus certe admodum, Venerabiles Fratres, hanc 
voluntatem, quae pastoralem curam vestram ostendit ut 
commissi vobis fideles in catholici nominis sinceritate 
persistant. — Placet nihilominus nova veluti currentibus 

! addere incitamenta, ut eâ nempe, quam iniistis, via per 
gentes strenui, coetus eiusmodi, pro rerum opportunitate 

i ac necessitate, frequentetis. Persuasum etenim Nobis est, 
ex perpetuo Ecclesiae more ac sententia, quod ediximus 
pluries, longe validius adversus gliscentes et invalescentes 
circumquaque errores pugnatum iri, ac religionis sanctissi-
mae rationibus securius firmiusque prospectum. sí, collatis 
consiliis communicatisque propositis, sacrorum Antistites 
arctius inter se iungantur. 

Harum vero congressionum quo ampliores habeantur 
I fructus et largiora inde in gentem vestram commoda de-

riventur, ex Nostra religiosarum rerum, ut in Peruvia, 
notitia, et ex ardenti quo tenemur desiderio, catholicum 
nomen apud vos laetiora in dies capere incrementa ; libet, 

I Venerabiles Fratres, quaedam enucleatius commendasse 
vobis, ad quae sollicitos prae ceteris iatendatis animos. 
Ea quippe sunt, quae apprime valent ad fiiéi viam 
muniendam et ad Ecclesiae efficacitatem explicandam ; 
quae Nos idcirco, et. crebris editis communibus documentis, 
et singularibus ad Episcopos datis litteris, inculcare nun-
quam destitimus. 

Quod primum igitur est, eo studiorum vestrorum 
spectabunt praecipua, ut opportuna adiumenta excogitetis, 
quibus in alumnis sacri ordinis, non modo disciplina 
morum servetur sancte, verum etiam doctrinarum acqui-

') Act. 20, 28. 
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rendarum stet vivax ardor; quo fiat, ut quae inter ephebos 
in spem Ecclesiae succrescentes inclinari forte ac langue-
scere videntur studia, in eum adducantur splendorem, quem 
Nos iure optamus, quemque religionis expetunt tempóra. 
Nostis enim, Venerabiles Fratres, id fuisse Dei providentis 
consilium, ut, quo primum pacto fortissimis martjribus 
usus est ad apertam tyrannorum vim saevitiamque fran-
gendam, ita ut martyrum sanguineus semen christianorum ! 
faceret; eodem pacto viros insigni sapientia nullo non 
tempore destinarit, qui veritatis thesauros, quos Unigenitus 
Filius e sinu Patris in terras detulit et Ecclesiae concre-
ditos voluit, non sacra solum auctoritate, sed vel humanae 
rationis praesidiis tuerentur. Nunc autem, quum perversa-
rum opinionum contagione infecta et corrupta sint omnia 
ac, specie progredientis doctrinae, sapientiae a Deo tra-
ditae obsistatur maxime et repugnetur ; pronum est 
intelligere, iis defensoribus opus esse, qui, omnigeno 
armorum genere e scientiis depromto, parati semper 
sint, uti monet Apostolus, ad satisf'actionem omni poscenti 
rationem de ea, quae in nobis est, spe ; et exhortari in 
doctrina sana, et eos qui contradicunt arguere.2) In 
moderanda vero pro Seminariis vestris studiorum ratione, 
vobis, Venerabiles Fratres, ob oculos esse volumus quae 
Nosmet encyclicis ea de re praescripsimus. Ut nempe in 
philosophicis disciplinis tradendis maximus Angelico Doc-
tori Thomae Aquinati habeatur honos, et quae ex eius 
voluminibus iugi et praedivite vena dimanat sapientia, ab 
romanis Pontificibus perpetuis honestata laudibus, stú-
diósáé iuventuti large effuseque impertiatur. Tum pbysi-
carum doctrinarum studia ne negligantur ; nam, praeter-
quamquod tanto nunc sunt in pretio, inde potissimum 
catholicorum dogmatum osores argumenta petunt ad illo-
rum veritatem debilitandam ; quapropter cavendum ne in 
sacro Ordine desiderentur qui, ad huiusmodi bellum pru-
dentes, eisdem ipsorum armis adversarios homines ever-
tant, errores refellant. Demum quae nuper de Biblicis 
studiis excolendis ediximus, religiose custodiantur. Haec 
si praestabitis, et Clerus florebit honore suo et Ecclesiae 
laus manebit, quae semper optimorum studiorum fautrix 
et altrix est habita vereque habenda est : vobis praeterea 
idonei homines praesto erunt, qui, vocati in partem minis-
terii vestri, magno vobis erudiendis populis pietatique 
fovendae usui futuri sint et adiumento. 

Iam alterum quod vobis intime volumus commenda-
tum, illud est ut curiones paroeciis regundis praeficiantur 
quam qui optimi. Etenim qui ad hoc munus, honore 
quidem et auctoritate plenum at salebris curisque plenius, 
provehuntur, ii sunt, quos sibi Episcopi pastoralis solli-
citundinis socios adiungunt, quibusque praecipuis utuntur 
adiutoribus ad informationell eorum qui Christo credunt 
in vitam aeternam.3) Curiones namque sibi Christus assu-
rait ut vigilias fideles agitent, ne populus Dei sanctus 
impressione hostium periclitetur ac detrimentum capiat. 
Animarum veluti patres constituuntur, quae ad imaginem 
Conditoris factae, 4) emptae sunt Deo et Agno, non corrupti-

!) I. Petr. 3, 15. 
») Tit. 1, 9. 
3) I. Tim. 1, 16. 
4) Apoc. 14, 4. 

bilibus auro vel argento, sed pretioso sanguine quasi agni 
immaculati Christi ; eas igitur iterum parturiant oportet, 
donc formetur Christus in Ulis. 2J Pastores sunt, qui, nisi 
in mercenariis censeri malint, debent oves suas agnoscere, 
verbi Dei pabulo nutrire, sacramentorum praesidio in-
struere ; factique ipsi forma gregis, habentes mysterium 
verbi in conscientia pura, 3) sic plebem creditam mode-
rentur, ut Apostoli verba usurpare possint: Imitatores 
mei estote, sicut et ego Christi4). Postremum angelorum 
loco habentur merito, quos mittit Deus ante populum 
suum, ut custodiantillum in via 5), ac medios per hostes 
introducant in locum quem paravit, civitatem sanctam 
Hierusalem, paratam revelari in nobis in tempore novis-
simo.6) Haec quum ita sint, videtis, Venerabiles Fratres, 
quanta vobis industria sit opus in curionibus deligendis, 
quanta quam que assidua vigilantia ad eosdem in officio 
continendos. Homines esse tales necesse est, quibus ea 
Domini congruant: Vos estis lux mundi, vos estis sal 
terrae ') ; caritate igitur et animarum studio incensos, qui 
non quaerant quae sua sunt, sed quae Iesu Christi, parati 
labores perpeti ac porro animam pro ovibus ponere. Nam 
qui turpis lucri gratia vel humanis ducti rationibus tarn 
arduum verendumque munus suscipere contendant, qui 
convenienti vitae sanctimonia doctrinaque caerant, ii peni-
tus arcerdi sunt; mercenarii sunt enim nec intrantes per 
ostium, ac sal infatuatum quod ad nihüum valet ultra, 
nisi ut mittatur foras et conculcetur ab hominibus.8) 

Et haec quidem in eorum utilitatem spectant, qui 
iam septis dominici gregis feliciter continentur. At vero 
apud vos adsunt, Venerabiles Fratres, qui, nondum vocati 
in admirabile lumcn Christi,d) sendent adhuc in tenebris 
et in umbra mortis ; l0) oves quae perierunt, quas oportet 
vos adducere ad pastorem summum animarum Iesum. 
Civitas etenim Dei viventis, Ecclesia Christi, nullus cir-
cumscripta limitibus, ad salutem omnibus patet: vis nempe 
eius est, ab ipso divino Auetore tributa, ut attingat a 
mari usque ad mare et latius in dies proférât locum ten-
torii sui et pelles tabemaculorum suorum,n) undo et 
catholica iure ac merito nominatur. Seimus equidem 
probeque novimus, hanc populorum accessionem ad Sion 
montem a divina gratia repentendam, Deique esse chris-
tiano nomini incrementum dare ; nemo enim venit ad 
Filium nisi Pater traxerit eum:12) hoc tarnen tenemus 
Dei miserentis esse consilium, Redemptoris nostri facto 
ac doctrinis testatum, ut mortales homines ipsius Dei operi 
in salutem animarum obsecundent. Fides namque, monente 
Apostolo, ex auditu est; auditus autem per verbum. Dei: 
at quomodo audient sine praedicante? quomodo praedica-
bunt, nisi mittantur ?13) Quapropter monemus, Venerabiles 
Fratres, ac stimulos caritati vestrae addimus, ut sacrae 
expeditiones apud Indos multiplicentur : multiplicentur 
viri misericordiarum, qui volentes libentes mittantur ope-

I) I. Petr. 1, 18. 
3) I. Tim. 3, 9. 
s) Exod. 23, 20. 
7) Matth. 5, 14. 
») I. Petr. 2, 9. 

II) Is. 54, 2. 
>3) Rom. 10, 16. s. 

*) Gí-al. 4, 19. 
4) I. Cor. 14, 16. 
fi) I. Petr. 1, 5. 
8) Matth. 5, 13. 

l0) Luc. 1, 79. 
12) Io. 6, 44. 
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rarii in messem Domini, nec carni et sanguini acqui-
escentes, derelictis fratribus omnia fiant, ut eos Christo 
lucrifaciaot ; inférant barbarae genti civilem cultum et 
mores mites, ignorantiae tenebras excutiant, ut demum 
sortem et ipsi accipiant inter sanctos per ficlem. l) 

Illud denique, in quo curas vestras diligenter ver-
sari cupimus, hoc est, ut, quoniam, hisce maxime tem-
poribus, ad perversas opiniones serendas moresque labe-
factandos diariis et ephemeridibus mali ubutuntur, vestrarum 
esse partium existimetis eâdem via iisdemque uti rationi-
bus ; illi misere ad destructionem, vos sancte ad aedifi-
cationem. Valebit sane admodum, si homines scientia ac 
virtute praediti scribendo se dedant, quae vel in singu-
los dies vel statis temporibus in lucem prodeant ; his 
enim, sensim et pedetentim disiectis erroribus, latius 
vulgabitur veritas, ac torpore languentes animi excita-
buntur, fidemque, quam corde colunt ad iustitiam, aperte 
profitendam, strenue tuendam suscipient. Quae tarnen 
emolumenta praeclara evenient, si eiusmodi scriptores of-
ficia accuraverint eorum propria qui pro causa optima 
dimicant. Scilicet, quod monuimus alias, ut, comité mode-
ratione, prudentia, caritate, veri rectique principia tuten-
tur firmiter, Ecclesiae iura sanctissima adserant, Sedis 
Apostolicae maiestatem illustrent, eorum qui rempubli-
cam gerunt auctoritatem vereantur: in quibus tarnen of-
ficiis, Episcoporum, ut aequum est, adamare ductum, con-
silia sequi meminerint. Ita, Venerabiles Fratres, perquam 
bonum existet praesidium quo populos vobis creditos a 
corruptis fontibus revocetis, ad salubres haustus adducatis. 

Habetis igitur quae ex desiderio et consilio Nostro 
in vestris conventibus agitetis : nihil autem dubitamus 
certum vobis deliberatumque fore omnes curas conferre 
ut optatis Nostris respondeatis. Quod ut ex communi voto 
cedat, caeleste praesidium imploremus, deprecatoribus 
adhibitis, una cum Immaculata Dai Matre Maria, Turibio 
Antistite sanctissimo ac Rosa virgine, quam Ecclesia 
primum Peruviae vestrae atque universae meridionalis 
Americae florem sanctitatis appellat. 

Interea testem caritatis Nostrae, Venerabiles Fra-
tres, ac divinorum munerum auspicem vobis universis, 
Clero populoque vestro benedictionem Apostolicam aman-
tissime impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 1 Maii anno 
MDCCCXCIV, Pontificatus Nostri decimo septimo. 

LEO PP. XIII. 

V E G Y E S E K . 
*** Mit mondjunk? A Wekerle-kormány megbukott, 

hogy helyet adjon a gr. Khuen-Héderváry-féle kabinet-
nek. Párt és szabadelvű programm marad a régi ! . . . . 
Ez nem megoldás, hanem elnapolás, nem jobbrafordulás, 
hanem az országos elkereszténytelenedés akut bajának 
chrónikussá tevése. A heves, hebehurgya elkereszténytelene -
dés helyett a — meggondolva haladó elkereszténytelenedése 
bizony Isten nem nagy vívmány. Egyébiránt „omnis homo 
mendax", a homo politikus pedig első 3orban az. Talán 
még sem marad minden, a mi marad, úgy a mint volt ! 
Mit ér azonban a három áldozat : Csáky, Szilágyi, Hiero-
nymi „menése" akkor, ha a főszerző — Tisza befolyása 

') Act. 26, 18. 

marad az ő oltárt és trónt veszélyeztető ideáljával. A 
küzdelmes élet egyházunkra nézve még csak most fog 
következni. Csak initia dolorum az, a mi eddig történt. 
Rajtunk nem segíthet már semmi, csak az Isten és 
magunk. Körök, egyesületek, tömörülés, lapok, gyűlések, 
kath. párt alakítása, szavazatok százezrei Krisztus mellett ! 
Csak ez segíthet mi rajtunk. 

— IX. Pius centennariuma. A „crux de cruee" pápa 
születésének százados évfordulóját a sinigalliai ünnepélyek 
után Rómában is megtartották. Most csütörtökön sz. Péter 
templomában számos olasz zarándok részvételével XIII. 
Leo pápa jelenlétében szent mise volt, mely után tisz-
telgés volt a pápánál, a ki Acquaderni lovag beszédére 
válaszolva IX. Pius emlékét dicsőité és magasztalta. 

— A budapesti kir. m. tudomány-egyetem hittudo-
mányi kara a jövő tanévre dékánná dr Rapaics Raymond 
ny. r. tanárt választotta meg. Rektorválasztók lettek : dr 
Klinger István, dr Bremay Béla, dr Bognár István és 
Rapaics Raymond ny. r. tanárok. 

— Bérmálás a fővárosban. Mióta vikárius püspök 
van az ország fővárosában, azóta a bérmálás szentségének 
Kiszolgáltatása is sokkal hatásosabb a fővárosi katholikusság 
hitéletére, mint ezelőtt. Cselka Nándor püspök ur úgy 
rendezi a bérmálást, hogy gyakran és sok helyen apróbb 
és műveltségre nézve egyöntetűbb közönség jön össze 
gyermekekben is, szülőkben is egy-egy helyen. Aztán ugy 
van beosztva a szentség kiszolgáltatása, hogy a bármá-
landók lelki vezére, a hitoktató is mond alkalmi szent 
beszédet, kiváló tekintettel a bérmálandőkra, a méltóságos 
püspök ur is mond rendesen beszédet, melyben a bérrná-
landók, illetve megbérmáltak mellett a szülők s más 
jelenlevő felnőttek hitéletére is igyekszik buzditólag és lel-
kesitőleg hatni. A legközelebbi napokra a következő bér-
marend van megállapítva : Jun. 3 án a sz. Ferenczrendiek 
templomában, IV. k. 5-én a Józsefvárosi, 6-án a Teréz-
városi templomban, 7-én a kapuczinusoknál, 9-én Kő-
bányán. 

— Kitüntetett apát-plebános. Jandrisics János szat-
mári apát-plebánost a III. oszt vaskorona-renddel tüntet-
ték ki. Egykori tanítványai ez alkalomból, mint tudósí-
tónk írja, fáklyás zenével tisztelték meg az apát-plebánost. 
Az érdemrendet a junius hó 11-én tartandó városi köz-
gyűlésen fogja átadni Jandrisicsnak Ujfalussy Sándor 
főispán s az nap este lesz a fáklyás zene is. A kitünte-
tett apát 20 évig volt tanár a szatmári kir. katholikus 
főgymnáziumban. 

— Egyházi címadományozás. A király Blazsejovszky 
Ferencz alsó-miskolczi alesperes-plebánosnak a bold. sz. 
Máriáról nevezett egresi czimzetes apátságot adományozta. 

— A Lourdes-Naptár 1895-re a tavalihoz hasonló 
szines képekkel nem sokára meg fog jelenni és már je-
lentkezhetni lehet megrendelésre Stampfel műintézetében, 
Budapesten, VIII. Sándor-utcza 22. 

— Sajtóliibaigazitás. Megelőző számunk vezérczikkében az 
első lapoldal 2-ik felén az 1. sorban felülről „nem elvek, nem pusz-
tán opportunitás* helyett „nem elvek, lianem pusztán opportuni-
tás" ; a következő lapoldal első felének 10. sorában alulról „nyilat-
kozatof helyett „nyilatkozat" olvasandó. 

ŰQT A Horváth-féle pályatételek III-ikában az utoló „tant" 
szó helyett „tanát" teendő. 

Kiadótulajdonos ós felelős szerkesztő : Breznay 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: 

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 
l minden 
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 EG-YHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, junuis 6. 45. I. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A mi iskolai hitoktatásunk szemben a protestánsokéval. — Miben áll a valódi, istenes 
élet, és miben kell utánoznunk a szentek példáit. — Egyházi Tudositások . - E s z t e r g o m : Mozgalom katholikus tudomány-egyetem alapítása 
iránt. — P á r i s . A legújabb összeütközés állam és egyház között. — Irodalom: — Egyházi ékesszólástaui tanulmányok. — A Kossuth-

kultusz és a katholikus egyház. — Vegyesek. 

A mi iskolai hitoktatásunk szemben a 
protestánsokéval. 

II. 

És a protestánsok? A protestánsok ezalatt 
meg nem szűntek a maguk módja szerinti val-
lásos nevelést a tani tástól el nem választani, 
még iskoláik nyilvánossági jellege elvesztésének ve-
szélyével szemben is! a hazafiság bájoló m a r t y -
romsága mezébe bu j t a tva az igy t ámadt üldöz-
tetést , s igy politikai centrummá, téve vallási 
intézményeiket nemcsak saját hiveikre, hanem fik-
czió és részünkön való tespedés és gyámoltalanság 
folytán az összes katholikus hazafiakra nézve is. 
Oh tempóra! oh mores! Az idők vál toznak; de 
nem változnak a mulasztások, „az alvás", az 
„árulás" az egyik részen, — az „éjjeli munka" , 
az „élelmesség"' a másikon!1) 

Vagy megujul t -e nálunk ál talában — mi 
egyedül segi thetet t volna még — az igazi szen-
tek magánbuzgósága, a szent Nereusok és Akhil-
leusok, a Páli sz. Vinczék története, — vagy a 
Mortara fiu dajkájáé, kinek a gyermek testileg 
kezeibe adatván nem szűnt meg annak lelkét 
annál inkább szemei előtt t a r tan i ? Vol t akegyes 
kitűnő kivételek, s nevüket áldani fogja az ér-
tünk elhalt Jézussal a hálás emlékezet. De csak 
kivételek. 

Vagy talán helyre lett ütve a mulasztás a 
templomban s a társadalomban? A templom csak 
folytatása volt e tekintetben akkor is, mint min-

' x) V. ö. Máté 13, 25—28. és Luk. 16, 8. 

dig, az iskolának. Amilyen volt az egyik, olyan 
volt a másik is! A templomban nem virágoz-
ha to t t fel uri osztályainkra, akikről most szó 
van, az a vallási vonzalom, melyuek gyökere a 
szülői ház után az iskolában volna, ha ot t ugyan 
el le t t volna ültetve, — sőt sokszor még ki is 
nem lett volna tépve, — s amelynek a „világ 
sava" által folyton táplá l ta tn i kellett volna a 
társadalomban. Ellenben törve volt máris erősen 
mindenüt t a csak fumigált, vagy anathematizált, 
de nem szanált u j nemzeti irodalom által, mely 
erősb haj tásokat is képes le t t volna leperzselni. 

Mert hisz mi ta r t a to t t akkor azok közt, 
akikre a templomi és társadalmi működés s a 
középiskola fogyatkozásainak emendácziója várt 
volna, egy okos fiatal papi ember főfeladatának? 
Fényes haladás a papi állás lópcsőzetein ! Azért 
sok gyermekre már az „okos bába" megjöven-
dölte a szülők örömére, kik egy szerény nyava-
lyás falusi papi állás kedvéért még nem igen 
szánták volna az oltár szolgálatára egyetlen fiu-
kat is, — a „jó püspökséget" ! És mi t a r t a t o t t 
még a leglegitimebb élvezetnek ? Sit venia verbo ! 
Kevés breviárium mellett minél több pénzt ol-
vasni L Voltak ezen nisusnak valóságos bolondjai. 
Nem élt, nem volt akkor még a fényes egyházi 
állásától Istenért megvált Lollok, s nem 
ismerték, nem is sejtették, i t t még azon 
boldogságot, melyet Ürge Ignácz szive Khi-
nában, Menyhárté és Czimmermanné Afrikában 
érez a küzdelem és szegénység közepett ; nem a 
Don Boscókét és Roussel abbékét, akik koldu-
sokká lettek, hogy az erkölcsi és anyagi gazdag-
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ság ú t j á t együt t biztosítsák azoknak, akikkel 
min t a társadalom salakjával már épen senki 
sem törődött vala. Es nem i smer ték azokét a há-
romszáz év előtt élt tudós jezsuitákét , kik a 
t r ient i zsinatra meghiva oly szegények és ko-
po t tak vol tak, hogy a zsinat a tyáinak kel le t t 
őket felruházniok. Sőt többet mondok: ostobá-
nak, félszegünek t a r t a t o t t i t t az a papi ember, 
aki a karr iérről lemondott , vagy ambiczió nélkül 
fáradot t . Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
ennek első alapja nem a vallás gyengesége a 
papokban magukban, hanem az egyházi vagyon-
elosztás és ju t a lom borzasztó a rányta lansága és 
az öregkor biztosittatlansága vol t ! 

Tanárok a jelesb intézeteken adtak ok ta tás t 
jelesb t an í tványa iknak a r ró l : mily uton-módon 
sikerül az ambiczió! Talán nem ok né lkül : mer t 
habár ez az i rány sokszor nem kerülhet te is el 
a hypokri taságot , viszont aki ezt magában nem 
ápolta, ugy e lmaradt sokszor mindentől , hogy 
ambiczionistáink nem is egészen ok nélkül ru-
házták rá juk a „rusticus" nevet. Gúnyjaivá let-
tek ők az igényeiben folyton haladó tá rsadalom-
nak, ha benne megjelentek csak ugy, min t ha 
egészen félre vonultak. De az ő „világításukról" 
szó sem vol t ! 

Igy következtek Mária-országában a katho-
likus klérus világhirü előnyei mel le t t a legmed-
dőbb tizedek az anyaszentegyházra. 

Mit is törődtek az ilyen akár ezen, akár 
azon i rányban elanyagiasodott emberek, ak iknek 
a szivében a h i tnek lángja ta lán soha komoly 
nem volt. azon közvélemény nyel is, amelytől nem 
függtek, amelylyel a bál vány-poli t ikai ha ta lom is 
elvileg e l lenkezet t?! Az „odi profanum vulgus" 
és „nemo potes t duobus dominis servire"-féle 
erkölcsi szép elvek kapóra jö t tek mind a két 
i ránynak, sőt a jobbaknak is, a semmit tevésre 
s giráik elásására a t á r sada lommal szemben. Pe-
dig a világ váltóasztala a papra nézve a társada-
lom, a müvelet pedig benne ő reá nézve az eszmék 
idejekorán való kicserélése; rosszak, kopottak beoo-
natása, hamisak megbélyegzése! 

Rossz ka tona az, akinek egész ka tonai tak-
t iká ja a futásban van. Ez legfelebb csak az 
aránylag gyengének és gyakorla t lannak való; 
ami nem lehet czél, nem lehet megál lapodás! 
De épp oly sokat á r t o t t ak a liberáliskodó „Bandi 
bácsik" (a legszerencsétlenebb „kunágota i" éppen 
„Bandi" volt) és a naczionalizmus terére tévedők. 

Az utóbbiak ál tal provokál t nagy tünte tések, 1 ) 
melyek rendezői ke t tős számítással a mi saját 
k isebb-nagyobb tanuló i f júságunkat használták 
fel első helyen eszközül, világossá tehet ték már 
akkor a gondolkodó fők e lőt t , hogy a „Pandora-
szellenczéje" tel jesebb megnyílásával — mi pedig 
már soká elmaradandó nem volt — az uj viszo-
nyok éppen nem fognak kedvezően alakulni egész 
osztályunkra. 

Voltak is aztán, akik az t h i rdet ték „utánam 
a vízözön!" De mi azt t a r t j uk , ily czinikus egy 
igaz ka thol ikus papi ember nem lehe t ! Igy csak 
egy vol t önkényü király beszélhe t e t t , aki érezte, 
hogy ellenkező kérések és figyelmeztetések da-
czára ő maga minden rosszat megte t t , minden 
jó t elhagyott , mindent e l ronto t t , mer t egyetlen 
czélja mindig csak az „én" vala, — de nem egy 
pap, aki tudja , hogy „minden test széna,"2) s 
czél ja: küzdeni a jóért s annak győzedelmében a 
kereszt- és bitófán is reményleni! 

Amely napon a megalázot t Athen hires 
hosszú falai Lizander emberei fal törő kosai és 
csákányai csapásai a l a t t leomlottak kisérve az 
ellenséges zenehang és örömujongástól , azon na-
pon összeverődött már Trazibulus vezérlete a la t t 
e g y maroknyi hős csapat, amely a haza meg-
mentésének nemcsak a reményét kebelébe véste, 
h a n e m munkáját is megkezdte, s amin t azt ki-
v í v t a : ju t a lmul nem vágyot t rangra, emlékosz-
lopokra, pénz és ha ta lomra , hanem egy kis élő, 
olcsó babérkoszorúval unosuntig megelégedett . 
És inaugurá l tak evvel egy oly u j érát, amilyent 
a görög pogány társadalom még csak egyszer, 
t. i. azon korban lá to t t , amelyen Szolon magá t 
edzé, s amelyen az a dús és hiú Krőzus udvará-
ban is legel teté emlékezetét. Es amely éjjel 
Bizánc régi tá rsadalma s polit ikai ha ta lma rom-
badűlt a keresztesek rohamai alat t , azon éjjel 
veszett el a város pa r t j á tó l egy haj ócska a 
messze Trapezuntba, a jövő államiság magvát 
kebelében megmenteni . És ime! sem ezek, sem 
azok nem voltak katholikusok, és hozzá még papok 
is! hanem azok a legrosszabb pogány, — ezek a 
legrosszabb bizantin erkölcsök közt váltak ki a tár-
sadalomból s őrizték meg alkotó képessé-
güket ! 

*) Mult dolgokról szólunk és nem jelenekről, me-
lyeknek okát még ez után kell kideríteni. (Nb. ezen czikk 
még m. é. szeptemberben íratott.) 

2) Izeás 40, 6. 
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Mind ez meglesz nálunk, ha a papi állást 
nem anyagi előnyei és fényeért , — mi már úgyis 
elfogy, hanem terhei, veszélyei, benső hivatásáért 
fogjuk szeretni és választani. Ezek vannak Is ten-
től kötve azon lelki vezéri álláshoz, melyet aki 
óhaj t „jó dolgot óhajt", az apostol szerint, nem 
pedig a földi jók. R — sz. 

Miben áll a valódi, alapos istenes élet, 
és miben kell utánoznunk a szentek példáit, 

(Vége.) 

A tökéletességre vezető uton két szirtre akadunk. 
Az egyik a jóra való restség. Sok keresztény meg van 
elégedve magával, mivel megteszi azt, a mi elkerülhetet-
lenül szükséges az üdvösségre ; s keveset törődnek azzal, 
hogy szeretetüket és hódolatukat Isten iránt tökéletesebb 
módon róvják le és nem gondolnak arra, mennyire kite-
szik magukat ezzel a veszedelemnek, hogy nemsokára leg-
fontosabb kötelességeiket is elhanyagolják s lelkük üdvét 
koczkáztatják. Ezekhez nem szólunk mi itten : mert őket 
a legkomolyabb és a legmegrázóbb intelmekkel kell tunya 
szendergésökből felébreszteni és bizonyára nem kell őket 
a túlságos buzgalomtól óvnunk. 

A másik, még sokkal veszélyesebb szirtek a téves 
fogalmak, melyeket némely igazán istenes lelkek alkot-
nak igen gyakran kötelességeikről. Az ily lelkek nem 
ritkán majdnem határtalan tudatlanságnak rabjai ; félre-
ismerik a valódi követelményeket, melyeket Isten szol-
gálata megkíván, s oly igényeket támasztanak maguk-
ban ez iránt, melyek messsze túlhaladják erejöket és Isten 
szándékait. Azért nagyon szükséges, hogy az ily téves 
fogalmakat eloszlassuk, melyek a legveszedelmesebb útra 
vezethetnek, minden iparkodást meddővé tesznek és ezen 
felül elrabolják a lelkek benső békéjét, melyet pedig éppen 
jó akaratuknak kellene biztosítani számukra. Ezért a kö-
vetkező négy fejezetben fel fogjuk tárni azok tévedéseit, 
akik az isteni törvény helyett saját képzelődésök szülemé-
nyét tekintik a tökéletesség zsinórmértékének, s ennek 
következtében épp oly oktalan, mint kivihetetlen szabályo-
kat állitnak föl maguk számára. 

Ha ezen, fájdalom, annyira elterjedt téves fogalmakat 
eloszlattuk, ki fogjuk mutatni, mik képezik a lelki elő-
haladásunk feltételeit és az isteni Gondviselés rendszerint, 
mely uton vezeti a lelkeket tökélyre. Mindenek előtt 
azonban tegyünk itt egy néhány szerfölött fontos meg-
megjegyzést ama téves nézetekről, melyeket gyakran a 
szentek életéről és erényeiknek annyira ajánlatos követé-
séről nem ritkán táplálnak ; mert ëz a pont képezi leg-
bővebb forrását a fent emiitett tévedéseknek. A tökélet-
len és oktalan mód, melylyel nem ritkán a szentek életét 
irják, természetesen nem kis mértékben járul ahhoz, hogy 
az olvasóban téves felfogások támadjanak ; mert azokban 
többnyire utánozhatatlan csudás dolgokat írnak le, melyek-
nek fénye lebilincsel, s melyekkel aztán összetévesztjük 
a szentségnek lényegét, jóllehet amazok ennek csak eset-
leges következményei. 

Isten bizonyos szentek által látható csudákat müveit, 
hogy őket egyházának dicsőségére az emberek előtt hir-
névvel koszorúzza ; lelkeiket is rendkívüli kegyelmekkel 
halmozta el és ezekből folynak bizonyos feltűnő tettek 
életökben ; ámde mindez nem az, a mi szentségüket 
alkotja. Sokan mások küzdelemteljes, elrejtett életö'kkel 
nem kevesebb érdemet gyűjtöttek Isten előtt. Bellarmin, 
ki a római collegiumban sokáig lelki vezető volt, azon 
időben, midőn gonzagai sz. Alajos ott tartózkodott, gyak-
ran mondá : e ház sírboltjában több ifjú szerzetestárs fek-
szik, a kik elrejtett életök daczára tökélyben e szentnél 
nem állottak hátrább. A szentség tehát nem függ a 
rendkívüli kegyelmektől ; mert ezek nem az érdem követ-
kezményei, hanem pusztán az isteni akarat működései. 
Az egyiket felruházza Isten ily feltűnő kiváltságokkal, a 
másiktól azonban csendes és közönséges életet kiván. 
Ha tehát a szentek életét olvassuk, ne engedjük át ma-
gunkat a képzelőtehetség ábrándképeinek, mely csak a 
rendkívüli dolgoktól érzi magát vonzatni. Különben azon 
veszélynek teszszük ki magunkat, hogy vétkes nagyra-
vágyásból az olvasottakat magunkon megvalósítani akar-
juk, vagy a kislelküségnek és csüggedésuek adjuk át 
magunkat, mivel kétkedünk és nem reméljük, hogy va-
lami hasonlót elérhetünk ; mintha a csudálatosan kivül 
semmit sem tanulhatnánk a kereszténység nagy hőseitől. 

Épp ellenkezőleg az, a mit a szentekben utánoznunk 
kell, teljesen független a csudálatostól, a mi életökben 
történt. Mintául kell vennünk őket azon erényekben, 
melyeket gyakoroltak, a hűségben, melylyel ők a kegye-
lemmel, bármit is kívántak valamikor tőlük, közremű-
ködtek; a nagylelkűségben, melylyel önszeretetöket fel-
áldozták, hogy az isteni sugallatokat kövessék és végül 
hősi küzdelmökben rendetlen hajlamaik ellen, melyeket 
bennök is éppen ugy, mint bennünk az eredeti bűn ha-
gyott hátra. 

Es most egy igen általános tévedésről akarunk itt 
szólani. A szenteket igen gyakran már földi életökben is 
ugy képzeljük, amint most az égben vannak, vagyis a 
dicsőség és tisztaság teljes fényében ; egészen más embe-
reknek tekintjük őket, éppen mintha mentek lettek volna 
természetünk gyöngeségeitől és romlottságától s e szerint 
csak akarniok kellett, hogy a leghősiesebb erényeket is 
küzdelem nélkül gyakorolják. Ez az oka aztán, hogy ha 
arra buzdítanak, hogy utánozzuk őket, ily szavakkal 
mentegetődzünk: Igen, de ők szentek voltak! Mintha e 
minőségök egész más lényekké, vagy angyalokká tette 
volna őket. Pedig bővebb megfontolás után mi magunk 
is könnyen beláthatjuk, hogy a dolog nincs ugy; hanem 
gyakorlatban mégis megmaradunk hibás nézetünknél, 
mely beszéd- és cselekvésmódunkban elég gyakran is 
nyilvánul. A szentek életéről szóló legtöbb mű még meg 
is erősit minket ebben, mert a szentek küzdelmeit, gyön-
geségeit és hibáit hallgatással mellőzik vagy csak alig 
érintik. És igy semmi bepillantást sem engednek benső 
életökbe ; nem mutatják ki a természet nyomorúságát és 
tehetetlenségét, a melyeknek pedig ők is épp ugy, sőt 
talán még inkább alá voltak vetve, mint mi, a melyekkel 
azonban nagyobb lélekkel és állhatatossággal küzdöttek 
meg, mint mi. 
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Pedig éppen ezt kellene szemünk elé állitaniok, hogy 
minket a kísértésben megvigasztaljanak, és uj bátorságot 
adjanak és oly példák által tanítsanak, melyeket nemcsak 
képesek, de kötelesek is vagyunk utánozni. Látnunk kell 
a szentek küzdelmeit és ingadozását; hallanunk kell a 
nemzetek nagy apostolát, aki az ellenünk támadó test 
lázadásairól panaszkodik és szenvedélyeinek dühös roha-
maitól keményen szorongattatva igy kiált fel: „Oh én 
szerencsétlen ember! Ki szabadit meg engem e halálnak 
testétől?"1) Az apostolok fejedelmének gyengeségére kell 
gondolnunk, a ki Mesterét háromszor tagadta meg: akkor 
be fogjuk látni, hogy még nem veszett el minden, még 
ha súlyos bűnbe is estünk volna. Csak nem szabad elfeled-
nünk sz. Pál biztosítását az Isten kegyelméről, nem sza-
bsd elfelednünk Péter alázatteljes bünbánatát és nagylelkű 
törede'mét, nemkülönben határtalan bizalmát Istenben; 
hogy más szentekről ne is szóljunk, a kiknek pedig éle-
téből szintén sokat tanulhatunk. 

Igen, a mit sz. Jakab apostol az Istentől kegyelt 
Illés prófétáról mond, az áll minden szentről: ők is em-
berek, mint mi, alávetve a szenvedéseknek, mint mi. 
Ok iz érezték az örökös küzdelmet a test és lélek között, 
ősszüleink bűnének ezt a szomorú következményét. Kö-
zülök számosan évekig voltak szenvedélyeik rabbilincsei 
közt és megtérésök után is életök mindennapi kenyere 
volt az ezek ellen vivott kemény küzdelem. Nem mindig 
jutottak ők teljes győzelemre; „Mert sokban vétünk mind-
nyájan" 2) mondja ugyanazon apostol. Legalább kisebb 
hibák mindenesetre hozzáfértek gyöngeségeikhez, csak-
hogy értettek hozzá, a hibákat, melyek hozzájuk fértek, 
gyorsan ismét jóvátenni, s szivök igaz maradt Isten előtt. 
Ok igazi nagylélekkel keresték az Urat; és kegyelmével 
állhatatosan ragaszkodtak azon szilárd elhatározásukhoz, 
hogy semmit sem tagadnak meg tőle, bármit is kivánjon. 
Es ez a nagylelkűség az, melyet utánoznunk kell Két-
ségkívül mi több és nagyobb hibákat fogunk elkövetni, 
mint a szentek, és nem részesülünk oly nagy kegyel-
mekben, mint ők ; de azokért nem is fogunk oly nagy 
számot adni. Isten csak azt kivánja, hogy a nekünk 
nyújtott kevesebb kegyelmekkel épp oly hiven éljünk, 
mint a hogyan a szentek a nekik ajándékozott nagyobb 
kegyelmeket használták. Ha ezt teszszük, akkor valóban 
utánzói vagyunk a szenteknek, habár meszsze is ál-
lunk tőlük erényre és érdemre nézve ; akkor értékesít-
jük a reánk bizott talentumot és ez az, a mit az Ur tő-
lünk kiván. 

fel. Épp igy lelki tekintetben is az, ki keveset kapott, 
de a kapottat hiven értékesítette, ugyanazon bizalommal 
léphet Isten elé, mint a jobban kitüntetett, a ki dúsabb 
adományokat hoz. Mennyire félreismerné az előbbi a csa-
ládatya szándékait, ha arra hinné magát kötelezettnek, 
hogy az ő egy talentumával épp annyit keressen, mint 
egy másik kettővel ! Mily esztelen volna az, a ki ugyan 
olyan vállalatokba fogna és mindenben ugy akarna el-
járni, mint az, a kire jelentékenyebb összeg bizatott! Ha 
azonban ő az egészben inkább saját önszeretetét, mint 
Urának tiszteletét és érdekét tartaná szem előtt, s irigy-
séget és titkos boszankodást táplálná szivében a miatt, 
hogy urának jósága a másikat jobban kitüntette, ez any-
nyit jelentene, mint a nagyravágyást a bűnök és veszé-
lyek összes következményével a földi dolgokról a lelki 
életbe átvinni, a mi oly önszámitás, melytől nem lehet 
eléggé óvakodnunk. 

Istennek bőséges Ígéreteinél fogva mindenesetre 
biztosan remélheti mindenki tőle a rendes kegyelmeket, 
melyek az általános keresztény kötelességek és különös 
állásbeli kötelmek teljesitésére szükségesek. Ezenkívül az 
ima és a már közölt kegyelmekkel való hű közreműködés 
által Isten végtelen bőkezűségéből minden lélek oly sok 
uj kegyelmet is nyerhet, a mennyi az Ur szándékainak 
velük megfelel. — Egy léleknek sem szabad Isten jósá-
gának önakaratulag korlátokat szabni azzal, hogy vona-
kodik annyira haladni előre, a mennyire Isten vezetni 
akarja. Az meg éppen büntetésre méltó vakmerőség volna, 
ha valaki azon rendkívüli kegyelmek és kitüntetésekre 
tartana jogot, melyeket Isten a szenteknek nyújtott. Ma-
guk ezen szentek is egészen méltatlanoknak tartották 
magukat az ilyen kegyelmekre. A keresztény alázatosság 
nem fér össze az ilyen nagyravágyó szándékokkal, még 
kevésbbe azon irigy versengéssel, a mely némely lelkeket 
hoz oly nagy izgalomba, midőn látják, hogy mások szá-
mos olyan nagy kegyelmekben részesülnek, a melyeket 
Isten tőlük megtagad. Önámitás az tehát és az önszere-
tet vaksága, ha az ember vétkes igényeket táplál a szen-
tek különös kiváltságaira, mennyei megvilágositásaik és 
kimondhatatlan vigasztalásaikra, a melyek rájuk nézve az 
imát élvezetté tették, holott az reánk nézve szórakozott-
ságunk és gyengeségeink közepett gyakran igen fáradsá-

gos foglalkozás 
Ezt nem gondolják meg eléggé némelyek ; nem tud-

nak belenyugodni, hogy megelégedjenek azzal, a mit a 
kapott kegyelemmel észszerüleg elérni képesek; ők sz. 
Alajossal szórakozottság nélkül imádkozni, sz. Teréziával 

a test minden lázadásától mentek maradni, szienai sz. 
Katalinnal a sz. áldozásnál Isten lángoló szeretetétől égni 
szeretnének; és miután látják, hogy ezen hiábavaló 
ábrándokat képtelenek megvalósitni, legott csüggedés és 
levertség vesz erőt rajtok ; aztán azt is elhagyják, a mire 
képesek, mert hát nem képesek arra, a mit akarnak. És 
igy azon gondolatban, hogy a szentségre törekszenek, 
végre is odáig jutnak, hogy legszigorúbb kötelességeiket 
sem töltik be többé. Ez eltévelyedésnek az az egyszerű 
oka, hogy a lelki életben figyelmen kivül hagyják a 
mérséklet annyira nélkülözhetetlen vezérelvét, daczára az 
apostol mélyreható intelmének : „Bölcselkedjetek józa-

Minden keresztény tökélyre és szentségre van hivatva ; 
de Isten nem mindenkinek tűzte ki a szentség ugyanazon 
magas fokát s nemét. Maga az egyház mondja, hogy két 
szent sem hasonló egymáshoz és következőleg minden-
kinek más és más a kegyelme, valamint más a hivatása. 
Ugyanezt tanitja Krisztus is az egyenlőtlenül elosztott 
talentumról szóló példabeszédben, a melyben a családatya 
mindegyik szolgától a reá bizott összegnek megfelelő 
nyereséget kiván, és őket egyenlő jutalomra méltóknak 
jelenti ki, habár nem egyenlő nagy kincset mutathatnak 

Róm. I. 7, 24. 
-) Jak. 3, 2. 
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nul." *) Egy gyermeket kinevetnének, ha az erőihez mért 
munkát ott hagyná, hogy azt tegye, a mit egy óriást lát 
tenni, már pedig a lelkek a kikről beszélünk, nem cse-
lekesznek jobban. 

Oh bárcsak helyesen megértenék már egyszer, miben 
áll a szentek utánzása ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Esztergom. Mozgalom kath. tudomány-egyetem ala-
pítása iránt. — 

Az esztergomi papnevelő-intézet elöljárósága és 
tanári kara a következő levéllel csatlakozott az esztergomi 
esperesi kerület fentebb közlött, felhívásához : 

Főtisztelendő Esperesi Kerület ! 
Oly korban, midőn a tettrebuzdulás és törekvés he-

lyett néha még az egyháziak közt is a lemondás és 
reménytelenség kisért, — oly korban, midőn az emberek 
a nehézségekkel szemben küzdeni, tenni annyira elfelej-
tették, hogy remélni is alig tudnak : az a lelkesülés, 
amelyet a főtisztelendő esztergomi esperesi kerület kebe-
léből látunk kiindulni, még akkor is csodálatra ragadna, 
ha az ügy, amelyről szó van, nem birná is teljes rokon-
szenvünket. 

Pedig egy katholikus egyetem felállítása immár a 
magyar keresztény intelligenczia létérdeke, úgyhogy min-
ket ma nemcsak Belgium és Francziaország, Amerika és 
Svájcz példája, nemcsak a pápa buzditó és sürgető szava : 
hanem kivált közvetlen, édes magunk keserű tapasztalatai 
ébresztenek arra a borzalmas öntudatra, arra az ijesztő 
valóságra, hogy az ár elsöpörte lábaink alól a talajt, a 
társadalmi és politikai akcziónak talaját, a keresztény ér-
zelmű intelligencziát, — s majdnem azt kell mondanunk, 
hogy az egyház helyzete hazánkban már nem annyira a 
termékeny vidéken álló Istenvárosának, mint inkább az 
elszigetelt, hullámoktól ostromlott világitótoronynak ké-
pére emlékeztet. 

Nincs keresztény intelligencziánk, nevelnünk kell 
azt ; ámde nevelésünk verejtékes gyümölcseit, melyeket 
egyik-másik jó szellemű katholikus gymnáziumunk érlel, 
elprédálja a hitetlen és frivol egyetem! 

Mit tegyünk hát? Alkossunk katholikus egyetemet! 
Nagy szó ez, s még nagyobb tett lesz ! 
De aki azt a fönebb adott konzekvencziát magáévá 

teszi, az hozzá is fog fogni a nagy mű megvalósításához. 
Fogjon hát hozzá mindenki, tegye meg mindenki, ami 
tőle telik, s ha Ausztriában a katholikusok hozzáfogtak 
krajczárokkal, fogjunk hozzá mi fillérekkel, — s a fillé-
rekből, melyeket vállvetett lelkesülés gyűjt, előbb lesznek 
milliók, mint az oly százasokból, melyeket a kétkedő 
szkepsis adogat itt-ott tétovázó kézzel. 

Egyetemet alapitó egyletet alakítsunk ! S ha vannak, 
akik semmi jó czélra nem adnak semmit, lesznek mások, 
akik minden jó czélra sokat adnak, ott, ahol a jó ügyet 
férfiak, a XIX. század munkájára termett papok karol-
ják fel. 

l) Róm. I. 12, 3. 

Ebből a szempontból csatlakozik az esztergomi pap-
nevelő intézet elöljárósága és tanári kara az esztergomi 
esperesi kerület lelkes felszólalásához; nyilatkozatát tel-
jességgel magáévá teszi, és valamint a gyújtó szóra lelkes 
szivvel, ugy az áldozatkész példára tőle telhetően, csengő 
tettel felel, és a kath. egyetem alapjára szivesen felajánl 
egyenkint száz-száz forintot. 

A lelkes kiindulásért pedig fogadja a ft. esperesi 
kerület köszönetünket, zálogául azon tiszteletnek, melylyel 
a korunk bajait s egyházunk érdekeit szivökön hordozó 
férfiak iránt mindig érdeklődik. 

Az esztergomi papnevelő-intézet 
elöljárósága és tanári kara. 

Páris. A legújabb összeütközés állam és egyház 
között, — mely itt Francziaországban kitört, a napi lapok 
híreiből már világszerte ismeretes. A Casimir-Perier-féle 
ministerium, mely időközben megbukott, — de csak azért, 
hogy Casimir- Perier ministerelnök a ministeri székből meg-
szabaduljon, hogy annál több ideje legyen Carnot köztár-
sasági elnök örökségének átvételére*) — s a mely ministe-
rium tele szájjal hirdette még nem is oly igen régen, mert 
csak 1—2 hónap előtt, az „uj szellem" uralmának kezde-
té t Francziaországban, a mely uj szellem Spuller és Casi-
mir-Perier ministerek magyarázata szerint, a türelem és 
szabadság szellemének előzékeny közeledését jelentette az 
eddig régóta hevesen üldözött, sőt kipusztitásra szánt 
kath. vallással szemben, — ez az állitólagosan concilians 
ministerium, a dolog alapját véve, bizony csak uj kiadása 
vala az egyház ellen mindenütt irtó harczot folytató, ki-
indulási pontjában és végső eredmény egyaránt istentelen 
szabadelvüségnek. Szembe mosolygott és békét igért; szi-
vében azonban teljes elidegenedéssel a ker. vallás iránt 
az előbbi kormányok egyház-gyilkoló intézkedéseinek foly-
tatására uj módok és eszközök feltalálásán törte az eszét, 
mig végre megállapodott abban, hogy az 1892. jan. 23-iki 
pénzügyi törvény 78. czikkének, és az 1893. márcz. 27-én 
kelt rendeletnek szellemében erőszakolni fogja az egyházi 
számadások kizárólagos állami „ellenőrzés" alá vonását, 
hogy igy lassanként az egyház anyagi megélhetésének for-
rásait valamennyit kiszárítsa vagy bedugja.**) Az egyházi 
számadások ügyét át akarja terelni a tisztán állami 
vezetés és ellenőrzés alatt álló községi ügyek közé, 
óriás sérelmével nemcsak az egyház vagyonszerzési és 
kezelési souverain jogának, hanem egyúttal durva félre-
ismerésével magának a franczia állam alkotmányos jogá-
nak is, a mely a kath. egyházat vagyonszerzési és keze-

*) Azóta megválasztották a kamara elnökévé. A szerlc. 
**) Jellemző, a mit a lillei kath. egyetem egyik tudós tanára, 

C. Grousseau a „Revue administrative du Culte catholique" cz. 
szakfolyóirat szerkesztője a franczia szabadelvű pártok és kormá-
nyok czéljáról és eljárásáról a kath. egyházzal szemben mond. 
„Consciemment ou inconsciemment, le gouvernement réalise aujourd' 
hui le programme des sectaires (szabadkőművesek) qui ont juré 
publiquement de rendre l'Eglise faible, pauvre, impuissante, avant 
de la séparer de l 'Etat. La réglementation de la comptabilité des 
Fabriques, cet instrument perfectionné de toutes les tyrannies 
locales, n'est qu'un épisode de la plus savante des persécutions." 
(V. ö. Univers, sém. 25. Mai.) 
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lési joggal felruházott erkölcsi személyiségnek tartja és 
rendeli tartatni mindenki által. 

A Perier-ministerium igyekezete, a mely az egyház 
önállóságába ütközik, természetesen erős ellenállásra talált 
az egyház részéről. A püspökök erélyes védelmi állásba 
helyezkedtek ; egyik tisztelettel teljes remonstráczió után 
a másik következett a kormánynál. Az egyház vagyoni 
önállóságára vonatkozó elidegeníthetetlen jogának eme 
köteles védelmében Perraud autuni püspök csatlakozván 
metropolitája, a lyoni érsek tiltakozásához, ismét elesett a 
bibornokság fejedelmi kitüntetésétől, melyet pedig neki XIII. 
Leo pápa szívesen és bizonyosan megad vala, ha az 
időközben egyházüldözővé vált Perier-kormány Perraud 
ajánlását el nem ejtette volna. 

A konfliktust állam és egyház között következmé-
nyeire nézve oly veszedelmesnek találta maga a szentséges 
atya, hogy maga is jónak látta közbelépni s párisi nun-
tiusa által a következő bizalmas levelet intéztette Fran-
cziaország valamennyi megyés püspökéhez, a mely levél 
kapcsán az egyházüldöző liberálizmus éktelen lármát 
támasztott a Pyrenéektől fel egész Calaisig. Pedig, pápa, 
nuntius, püspökök, papság — nem tettek egyebet, mint 
tisztelettel védték az egyház vagyonkezelési szabadságát 
és önállóságát. De halljuk Ferrata nuntius körlevelét ! 

„Bizalmas körlevél. *) 
A szentatya abból az élénk óhajból, hogy a franczia 

püspöki kar az egyházi számadások ügyében (question des 
Fabriques) egyöntetű eljárást tartson, és igy veszedelmes 
összeütközéseket kikerüljön, megbizott engem, hogy — 
bizalmasan (en voie confidentielle) és fentartással közöljem 
a mi következik Francziaország minden megyés főpász-
torával: 

1. A szentszék nem mulasztotta el a kormánynyal 
szemben fentartani az egyház jogait, kijelentve, hogy ez 
a kérdés legalább is vegyes (az egyházat és az államot 
együttesen érdeklő) kérdés, a melyet a két hatalomnak 
megegyezésével kell megoldani. A szentszék erősen fogja 
folytatni emez elveknek védelmezését. 

2. A franczia kormány kijelentette a szentszéknek, 
hogy hajlandó tekintettel lenni a püspöki kar észrevéte-
leire a szóban forgó rendeleten teendő módositások iránt. 
A szentszék igyekezni fog oda hatni, hogy ezek az Ígére-
tek megtartassanak. 

3. A szent atya óhajtja, hogy a püspökök, a kor-
mányhoz czimzett válaszaikban, gondosan kerülve a 
törvénynyel való egyenes összeütközést, a szükséges és 
időszerű fentartásokat kijelentsék és minden igyekezettel 
azon legyenek, hogy a rendelet módosítását és az egyházi 
vagyonkezelésre vonatkozó törvény reformját elérjék, 
támaszkodva különösen azokra a sok általános és helyi 
nehézségekre, melyekkel ennek a törvénynek alkalmazása 
találkozik. 

Örömmel megragadom ez alkalmat, főtisztelendő 
méltóságod iránt tisztelettel teljes és hódoló érzelmeim 
kifejezésére, Dominicus, 

thessaionikai érsek, apostoli nuntius." 

*) Circulaire confidentielle. Megjegyzendő, hogy Rómában 

Ennek a bizalmas pápai útbaigazításnak jellemez-
hetetlen s eddig ismeretlen módon való köztudomásra 
adása óriási vihart keltett a „türelmes" szabadelvű tábor-
ban s szenvedélyes vitát provokált a képviselőház május 
17-iki ülésében. Egymás nyakán át rohanva egyszerre 
három neki vadult szabadelvű képviselő is akart az ügy-
ben interpellálni. Szóhoz elsőnek egy lófejjel JRaiberti 
monsieur érkezett. Az egész interpellácziós támadás, a 
mely alatt a nuntius tette „hadüzenet", a „lelki hatalom 
túlkapása a polgári hatalom körébe" s több efféle szokásos 
liberális frázis minősitésén ment keresztül, nem egyéb vala, 
mint az államomnipotenczia kapállódzása a miatt, hogy az 
egyház a maga vagyonszerzési és kezelési önállóságát 
rossz lelkű emberek bolond elméletének feláldozni nem 
hajlandó. A legcsattanósabb argumentum az volt, hogy 
Ferrata nuntius — követ a franczia állam és kormánya 
mellett : tehát a íranczia állam alattvalóival, a milyenek a 
püspökök, közvetlenül nem érintkezhetik. . . . „Mentita est 
iniquitas sibi ! Csürik-csavarják a dolgot, és mindig csak 
az államomnipotencziában lyukadnak ki okoskodásaik. 
Mint a sajtba került kukacz, nem tudnak szabadulni 
álmaiktól, melyek mind az államomnipotenczia őrjöngésé-
töl vannak megfertőztetve. Nem eresztik be a fejőkbe azt, 
hogy az egyház önálló, az államtól független, souverain 
lelki hatalom által kormányzott tökéletes társaság, s 
hogy egy-egy pápai nuntiusnak nemcsak az a hivatása, 
hogy a pápát az illető államfő mellett képviselje, hanem 
minden más diplomácziai képviselőtől elütőleg, bogy a 
pápa mint az egyház feje és az illető ország kath. pap-
sága és hivei közt a pápa belátása és rendelkezése szerint 
bizonyos rendes és más rendkívüli esetekben szintén köz-
vetítő legyen. A szabadelvű „államászok", vagy ha vala-
kinek jobban tetszik „államárok", ugy tesznek, mint a 
struczmadár. Fejőket befúrják a homokba és se látni, se 
hallani nem akarnak arról, hogy az egyház, és minden 
polgár, a mennyiben az egyház tagja, és minden ügy, a 
mennyiben az egyház saját ügye, az állami hatalomtól 
független, önálló, souverain egyházi hatáskörbe tartozik 
s ez az egyházi hatáskör „állami ügygyé" nem változ-
tatható át, se jó szerrel, vagyis szép szavakkal, se erő-
szakkal. 

Fölöttébb tanulságos látványt nvujt ennél a leg-
újabb konfliktusnál is a franczia katholikusok helyzete, 
magatartása és eljárása. Politikai tehetetlenségük ilyen 
konfliktusok elintézésében czégéres és világraszóló. Egy 
jogtipró financziális törvényt s egy hasonló ministeri rende-
letet kellene csak megváltoztatni, s ezzel elesne a kitört 
zaklatásnak minden alapja. Hja, de erre nincs erejök. A 
majdnem tiszta katholikussággal biró ország parlament-
jében a katholikusság csak valamivel több mint nulla; 
mert szólni szólhat ugyan, de az óriás antikeresztény és 
antikatholikus többség minden igyekezetét irgalmatlanul 
leszavazza. Mit tesznek tehát ilyenkor a politikailag tehe-
tetlen franczia katholikusok ? Kiknél a jog és igazság 
fegyvere megkötözött, tehetetlen kézben vagyon, azok 
más, szabadon maradt kezökkel, a szeretet műveinek ke-

nagyon zokon vették e bizalmas levélnek sajtó utján való nyilvá-
nosságra adását. A szerk. 
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zével — csodákat müveinek ! Most is, hogy a kormány a 
legújabb konfliktusból kiindulva sok püspök és plébános 
fizetését felfüggesztette, *) megindult a mozgalom a le-
foglalt fizetések pótlása iránt. A „Denier du Culte", a 
vallás filléreinek intézménye végzi ezt a, kötelességük 
teljesítése, a Krisztus üdvözítő vallásának, e vallás sza-
badságának védése miatt fizetésöktől legújabban megfosz-
tott püspökök és papokkal szemben, a kiknek száma már 
közeledik a százhoz. Van köztük két érsek és 67 lelkész. 
A kormány jogtalan elvonásainak pótlására a Denier du 
Culte valóságos évi budgeteket állit össze. De Ségur mar-
quis egy legújabb felhívásában már most kiszámította, 
hogy egy évre a legújabb hiányok fedezésére sok ezer 
frank lesz szükséges. 

Bámulatos a franczia katholikusok áldozatkészsége ! 
De bámulatos az ő politikai tehetetlenségök is, hogy en-
nek a legker észtén y ebb országnak állami hatalmát sehogy-
sem tudják — kereszténynyé tenni ! 

IRODALOM. 
+ Egyházi ékesszólástani tanulmányok. IV. Latin-

nyelvü szent atyák. 1. Sz. Ambrus. 2. Sz. Ágoston. Irta 
Eudora János hont-viski plébános. Kapható a szerzőnél. 

Budapest, 1894. 8-r. 141 1. 
Hamarjában nem is tudnám megmondani, hányféle 

szolgálatot tesz Kudora plébános ur, midőn egyházi ékes-
szólástani tanulmányait történelmi alapokon és keretben, 

a görög és latin egyházi ékesszólás mestereinek bemu-
tatásával végzi s végzett léleknemesitő tanulmányait velünk 
paptársaival közli. A nagy szónokokul bemutatott szent 
atyáktól tanulhatunk hitet, lelkesedést, nagy példaadást, 
nagyszabású életet, nemes és szent vallásunk isteni dolgai-
hoz igazodó egyszerű és fenséges gondolkodást és beszélést 
szóban és Írásban. Nagyon kívánatos, hogy ezek a tanul-
mányok pap-kortársaink lelkét gazdagon megterméke-
nyítsék. 

= A Kossuth-kultusz és a katholikus egyház. 
Irta. Kcmlmjfy Dániel. Átjavított külön lenyomat a 
„ Kath. Hitvédelmi Folyóirat," f. é. 4. és 5 számából. 
Ára 10 kr, 6 péld. 50 kr, 13 péld. 1 frt. Pozsony, 1894. 
8-r. 20 1. Szerzőnél. 

Ez a „Religio" cz. lap és Kossuth Lajos vallási 
meggyőződésre s vallásügyi politikára nézve félszázadon 
tul kiegyenlíthetetlen ellentétben és harczban álltak. Kö-
rülbelül egy időben kezdték pályafutásukat s a Religio a 
vallási összecsapások elején azonnal észrevette nemcsak 
azt, hogy Kossuth Lajos egy önmagából való kikelésre 
hajló fékezetlen szellem, a ki a nemzetnek nemcsak poli-
tikai, de vallási életében is nagy felfordultságokkal vég-
zetes tabula rasákat képes és hajlandó létrehozni. Innen 
van az, hogy ez a lap már 1848-ban konstatálta a nép 
sejtelmében azt, a mi most már napvilágra került kézzel-
fogható tény, t. i., hogy Kossuth Lajos az atheizmus, a 
vallástalanság szolgálatában tüzet dobot Magyarország 
vallásügyi alkotmányába s a „katholikus Magyarországot", 

*) Francziaországban egyházra és államra nézve végzetes 
csapás volt az egyházi javak saecularizácziója avval a megoldással, 
hogy az állami hatalom fizesse a papságot. 

melyben minden katholikussága daczára, sőt helyesebben 
mondva, éppen furcsa katholikusságánál fogva meglehetős, 
sőt igen nagy kényelemben terjeszkedhetett a haeresis és 
a schisma, — légbe röpítette, természetesen ugy, hogy a 
gimplik számára a régi katholikus Magyarország néhány 
rongygya megmaradjon. Kossuth Lajos, mint lelke mélyén 
atheista, engesztelhetetlen gyűlölettel viseltetett a kath. 
egyház iránt s minden valláspolitikai tette s igyekezete a 
kath. egyház letiprására irányult. Ezt vitatja be a fent 
jelzett történeti tanulmány szerzője alapos történeti tudás-
sal és avatott történetírói tollal. A Kossuth-kultuszra vilá-
gosságot deríteni s azt az igazság ítélő széke előtt kellő 
mértékére szállítani követeli nemcsak az, hogy népünk 
és nemzetünk ítéleteiben általában józannak megtartassék, 
hanem és pedig főképp az, hogy az ország vallásos szel-
leme a Kossuth istentelen szellemének contágióján nagyobb 
s végzetessé válható fertőzés nélkül essen által. Nem min-
den önérzet nélkül esik figyelmünk a Kossuth-kultuszból 
való kijózanodás áramlatára, miután a jelszót, a Kossuth-
kultuszt magát is, mi adtuk be innen a „ Religio "-ból a 
nemzeti élet szótárába. 

— Előfizetési felhívás a nyitrai nagyobb papnevelő-
intézet magy. egyházircdalmi iskolájának „Munkálatok" 
czimü első kiadványára. 

Hat év óta munkálkodik a nyitramegyei nagyobb 
papnevelőinte'zítben, az egyházmegyénk Atyjától, b. e. 
Roskoványi Ágostontól, életet nyert magyar egyháziro-
dalmi Iskola. 

Munkálkodásának szellemét, vezérirányát, törekvései-
nek tudományos és irodalmi értékét, a nyilvánosság terén 
bemutatni óhajtván, alulírottak egy kiadvány közrebocsá-
tására határoztuk el magunkat, bízva ügybarátaink és a 
m. t. közönség szíves pártolásában. 

Kiadványunkat, mely f. é. junius hó közepén „Mun-
kálatok" czim alatt hagyja el a sajtót, három főrészre 
osztottuk fel. 

Az első részben Stentrup Ferdinand, S. I. atya, Az 
állam és az Atheismus, Az állam és az egyház czimű kor-
szerű, s rendkívül érdekes dolgozatait fogjuk közölni. 

A második rész szemelvényeket fog hozni Iskolánk 
pályadijakkal kitüntetett értekezéseiből, köztük : Az em-
beri nem egységéről. Az egiptologia és assyriologia szent-
irás-tudományi jelentőségéről, stb. 

Végül a harmadili részben díszgyüléseink válogatott 
beszédeit és értekezéseit adjuk, változatos tartalommal, s 
a nagy közönség igényeihez alkalmazott keretben. 

Minthogy anyagi nyereségre nem nézünk, kiadvá-
nyunk árát a lehető legcsekélyebb összegben állapítottuk 
meg. A husz, nagy 8-ad rétü nyomtatott ívre terjedő mű 
ára, 2 korona, növendékpapoknak 1 korona. 

Azon t. megrendelők, akik az előfizetési pénzt f. évi 
junius hó 15-ig Iskolánk elnökének megküldik, a müvet 
bérmentve kapják. 

Midőn kiadványunkat a m. t. közönség pártolásába 
ajánlani bátrak vagyunk, tisztelettel maradunk 

Nyitrán, 1894. Mára-hava, 15. 
A nyitrai nagyobb papnevelőintézet magg. 

egyházirodalmi Iskolájának tagjai. 
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V E G Y E S E K . 
*** Laqueus contritus est, et nos liberati sumus. 

Széttiporva a „csapda", és mi meg vagyunk szabadítva! 
Ezt szeretnők irni a czivilbázasságos javaslat kapcsán 
keletkezett válságból való kibontakozásról; de, sajnos, ezt 
írnunk, ezt hirdetnünk nem lehet. Épp az ellenkező eset 
bekövetkezése fenyeget. A „csapda" még nagyobb, még 
széttörhetetlenebb akar lenni ; és mi, nemhogy megszaba-
dultunk volna már a zsidó-szabadkőmives-protestáns szol-
gaságtól, sőt annak még nehezebb jármát készülnek nya-
kunkba tenni. A korona hatalma az oltár tiszteletén alap-
szik. Ha a korona hozzájárul az oltár tiszteletének a 
lerontásához, maga alatt ásta meg az elnyelő gödröt. Az 
oltár tiszteletének hiánya egy feneketlen mélység, mely-
ben a trónok és koronák visszahozhatatlanul elmerülnek. 
Ha ez az ország az egyének vallásában, házas és családi 
életében elzsidósodik, elkereszténytelenedik : akkor a szent 
kereszt a királyi koronán nemcsak fölösleges játék, értel-
metlen multak emléke, hanem valóságos gúnytárgy. Saj-
nos, Magyarország boldogsága, jövője, nagysága — egy 
hajszálon függ. Most vagy soha imádkozzék minden lélek, 
ki Istent féli, vallását becsüli, hazáját szereti! 

— Az erkölcstelen hirdetések ellen. Szabolcsmegye 
közönsége felir a belügyminiszterhez a közerkölcsiséget 
sértő újsághirdetések ellen és kéri, hogy esetleg törvény-
javaslatot terjeszszen a ház elé. Szabolcsmegye átküldte 
a feliratot pártolás végett a többi törvényhatóságokhoz. 
Bizony, itt az ideje, hogy valami történjék. 

— A nagyváradi egyházmegye pápai kitüntetésben 
részesült papjairól már megemlékeztünk. Most névszerint 
van szerencsénk gratulálni a kitüntetetteknek, kikre nézve 
Schlauch bibornok római utja volt az örvendetes alkalom 
a Vatikán kegyeinek megnyilatkozására. Pápai praelatus 
lett Schiffner Ede kanonok, ki nagy adakozással épp most 
tartotta aranymiséjét. Spett Gyula gyomai plébános, a 
magyar Bougaud pápai kamarás, dr Scliiveiger püspöki 
titkár és dr Fesser szentszéki jegyző pápai káplánok let-
tek. Ad multos annos ! 

— Emberfeletti munkát végeznek a katholikus poli-
tikai mozgalomnak vezérei, Zichy Nándor és Esterházy 
Miklós Móricz grófok a haza és az egyház, a trón és a 
vallás ügyeinek a most folyó végzetes és szédületesen 
heves és furfangos támadások közepette. Az a buzgóság 
és áldozatkészség, melylyel kötelességeiket e gondviseléses 
fordulatokkal kapcsolatos napokban teljesitik, oly nagy, 
hogy kath. közönség részéről nem egyszerű tiszteletet és 
hálát érdemel, hanem igaz bámulatot képes provokálni. 
Tartsa meg őket az Isten rettenthetetlen elszántságukban 
s adjon erőt nekik a küzdelmek továbbfolytatására. 
Laudem illorum omnis ennarabit Ecclesia sanctorum. Ha 
az egyházpolitikai válságokon túlestünk, katholikus ügyeink 

izmosodása e két férfiutói sokat várhat. Éljen a két 
vezér ! 

— Sión őrei vigyázzatok! Furcsa mozgalom indult 
meg a tanitók közt a győri egyházmegyében abból az 
alkalomból, hogy az iskola-testvéreket egy helyen meg-
honosítani akarják. A tanítóság tiltakozni készül az iskola-
testvérek letelepítése ellen. Kenyeröket féltik. Nem is 
kellene egyéb, mint hogy kenyérkérdéssé faj aljon el a 
nevelés legszentebb ügye. Vajha 1000 iskola volna a ma-
gyar iskola-testvérek kezében: a katholikusság ereje és 
befolyása százszorta nagyobb lenne — már most ! 

— A nagyérdemű szentferencziek templomát Buda-
pesten, a IV. kerületben, restaurálni fogják. A költségek 
50,000 forintra rúgnak. Ehhez a főváros hatósága 20,000 
frt segélyt szavazott meg évi 10—10,000 frtnyi részletek-
ben. A nagy pasztorácziót teljesítő atyák megérdemlik a 
támogatást. 

— Igy kellene tenni nekünk is! Francziaországban 
a keresztény publicisták vagyis ujságirók testületté szer-
vezkedtek. Ez a testület kiterjed az egész országra. Van 
minden esztendőben közgyűlése. A testület ügyeit időköz-
ben bizottság kezeli. Ezidei közgyűlése jun. 3-án volt 
Párisban. Nemsokára a kath. sajtó és kath lapirók érde-
kében mondunk egy gondolatot, a mely, ha mindenki a 
kit illet úgy akarja, könnyen tetté válhatik. 

— Az egyház legújabb vértanuja Amirdam Ambrus 
Jézus társaságbeli áldozópap, a kit a madurai misszió 
területén vasdorongokkal vertek agyon a pogányok f. évi 
január 9-én. Miután előbb hátulról nyakára mért ütéssel 
egy pogány leütötte, ugy hogy a boldogult térdre esett, 
egy másik pogány szintén hátulról oly ütést mért az 
égre meredt szemekkel imádkozó páterre, hogy feje men-
ten betörött és balfülén patakban kezdett ömleni a vér. 
A szent vértanú félholtan terült el a földön. Vére tócsát 
csinált körülte. Az emberiségből kivetkezett pogányok 
egyre ütötték verték a földön, kivált a mellét. Egy ben-
szülött kereszténynek, saját élete veszélyeztetésével, sikerült 
végre a kimondhatatlanul szenvedőt hóhérjainak kezéből 
kimenteni. Másnap délután 4 órakor meghalt. Requiescat 
in pace ! Imádkozzál érettünk ! 

— A polgári házasság és a felekezetlenség magyar 
híveinek és pártolóinak figyelmébe ! Francziaországban van 
már polgári házasság, polgári temetés, polgári áldozás. 
Legújabban, befejezéseül az Istentől való elrugaszkodás-
nak, az uj pogányság hivei elhatározták, hogy tanfolya-
mot fognak nyitni három tanárral az atheizmusból gyer-
mekek számára. A három tanár közt ott van Lettvillard, 
az „L'Athée" czimű folyóirat szerkesztője. A tanfolyamot 
egy vasárnap, május 20-án kellett volna reggel 10 óra-
kor megnyitni. 10 1/4, ^^H óra; tanítványnak egy lélek 
se mutatkozik. Egy felnőtt ánglius megjelent kiváncsi-
ságból. Azt mondják, hogy beiratkozás utján fognak sze-
rezni tanítványokat. Négy gyermek már be van irva. Az 
észbomlás netovábbja. Magyar felekezetlen uraim, hogy 
tetszik a bolondság ? ! 

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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A betűk versenye. 
Üdvözlő előadás.*) 

Méltóságos és főtisztelendő Bubics Zsigmond kassai megyés 
püspök ur legmélyebb tiszteletére, midőn 1894. évi máj. 
hó 25-ikén a bérmálás szentségének kiosztása végett Sze-

rencsre érkezett. 
Irta Paszlavszky Sándor. 

Előadták a szerencsi czukorgyári iskola növendékei Lintz 
Géza tanitó vezetése alatt. 

Jelige : Isten hoza és óvjon égi kegy, 
Főpásztorunk, Atyánk ! 

I: I vagyok és a szó, a melyet én kezdek, 
Legkedvesebb nekünk széles e világon : 

Az Isten neve az, mely bút, bajt, keresztet 
Elűzve, meghozza az én boldogságom'. 

1 : lm', én is itt vagyok, Igazság kezdője; 
Es talán kérditek : Mi hasznunk belőle ? 
Jó anyaként vezet és Istenhez emel, —: 

És látunk ragyogó, tisztán látó szemmel. 

S: Sóhaj vagyok: szállok az égbe gyors szárnyon, 
Hogy Rád, kedves Atyánk, égi áldás szálljon ! 

S : Ma koszorút fonni Segedelem siet, 
S az örömkoszorú, áldott Atyánk, tied ! 

Sz : Szeretetnék hínak; érzelmeim lángja 
Aldó működésben világunk csodája ! 

*) A betűket személyesítő gyermekek, fiuk és leányok fel-
váltva, egy hosszú sorban állanak, és pedig az ugyanazon betűk 
egymás mellett vannak azon sorrrendben, mint a versezet mutatja ; 
közben-közben hét gyermek magas rudú kis nemzeti zászlóval fog-
lal helyet a sorban, hogy az utolsó gyermek üdvözlő verse után a 
sorakozás gyorsan és könnyen történjék a zászlósok közt, a kik közé 
az üdvözlő mondat egy-egy szava esik. Az egyenlő magasságú és a 
földet érő nyéllel ellátott, paizsalaku kemény és vastag papir-
táblára festett betűk vörösek, fehér mezőben, zöld árnyalattal. — 
A betűk sorakozása ez üdvözletet adja : Isten hoza és óvjon égi 
kegy, Iöpásztorunk, Atyánk! P. S. 

T: Testvériség vagyok: rég várt örömem nagy: 
Mert a testvériség hirdetője Te vagy ! 

T: Találékonyság a szeretet sajátja, 
S örömünk árjának nem lehet ma gátja ! 

Ty : TyrOSOd, kikötőd, lett ma Szerencs város, 
Es itt áldásodért, — hűn szeretett Atyánk, 

A gyermekszív forró hálájával áldoz, 
Mert jöttöd előtt is hiv gyermekid valának. 

E: Engedelmesség a hiven becsült nevem, 
S az erények társul haladnak én velem. 

Ê : Élet ! Mily drága szó. Lelkünk vágya éled, 
Hogy a bérmálásban nyerünk lelki éltet! 
És a szent hit bátor, szilárd megvallása 
Legyen éltünk utján az Isten áldása ! 

É : Én Érzelem névvel állok a sorba itt, 
Mely éltünk áldását ápolni megtanít. 

E: ErŐSSég a nevem, s ez erkölcsi erény 
Leszen pályatársam az élet tengerén. 

N: Nevelés adja meg a lelki értéket: 
Nevelésünk Atyja, üdvözlünk hát téged! 

N : A Nagyság csalfa fény jó nevelés nélkül, 
Mig ezzel kincset hord állandó emlékül. 

N: Nemzetünk jövőjét készíti nevelés, 
Mely nélkül az erő és tudomány kevés ! 

N: A Nép boldogsága szalmafedél alatt, 
Mint farügy, nevelés napfényénél fakad. 

H : De Hit édes anyja igaz nevelésnek ; 
Hit nélkül nemzetek vész útjára lépnek. 

0 : Magas Orom vagyok, melynek sziklacsúcsán 
A hit zászlaja leng, diadalra jutván. 
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O : Óhajtás képében állok itt, kívánva. 
Hogy a hit védőjét Isten kegye áldja ! 

0 : Okosság a nevem, igy tehát jól tudom, 
Nagy becsem örökös lesz az életuton. 

0 : Ore leszek hát én e dicső erénynek, — 
Es ti, társaim, velem legyetek serények ! 

0 : Odaadás vagyok; mi szép, jó és nemes, 
Azt tanulám : mindig pártolni érdemes. 

Z: Mit mondjak köztetek? Ah, Zár az én szivem, 
S e nap örömkulcsa felnyitja azt hiven. 

A: Atyánk, drága vendég! felpattant a szivzár, 
S Atyánkat köszöntni vidám sereg itt vár. 

Á: Áldás kisért ide, áldás környez itten, 
Áldást fog küldeni imánkra az Isten ! 

A : Alázatosságnak karján nőttem én fel, 
S alázatimámnak ereje nem vész el ! 

A: Árb0CZ vagyok, s vihar nem tör meg engemet; 
Mert, Atyánk, áldásod elűz viharszelet. 

V: Verőfény vagyok én szép tavaszi réten, 
Yirágkelyhet nyitva, ünnepünk díszében. 

J : Május szűz kebelén a Jóság mit tehet ? 
Koszorút köt áldott, drága Ayánk, neked! 

G-: Galambszelidség a gyermek diszvirága; 
E virágot keblem ma neked ajánlja. 

6ry: Gyermek vagyok én is boldogabb a mával: 
Eltem örömrózsa áldás harmatával. 

K: Kéz! fölkent szent kezed megáldja gyermekit, 
S az áldás szent tüze hithűségre hevít! 

K: Kereszt a biztatónk! és a kereszt jele 
Homlokunkon : harczunk legbiztosb fegyvere. 

/w Katonává leszek, királyom' szolgálom, — 
A hit harczterén meg majd égi királyom' ! 

F : FŐpáSZtorunk ken fel engem is harczosnak, 
Es áldó igéi vezérelni fognak ! 

P : Püspökünk, jó Atyánk kegyeit megköszönnünk, 
Hű társim ! gyermeki legédesb örömünk. 

R: Előállók én is, mint biztató Remény: 
Aldásfény ragyogjon drága élte egén ! 

U: Végül jövök: Urunk! e kedves szót kezdem, 
Mély köszönetszóval, nagy hálával telten ; 
De mit nem mondott még a betűk versenye, 
Azt sorakozásunk most örömmel tegye ! 
Minden jó kívánat, erény összhangban szép, 
Mutassa hát meg azt — ez a betűsor-kép: 
Isten hoza és óvjon égi kegy, Főpásztorunk, 

Atyánk ! 

A mi iskolai hitoktatásunk szemben a 
protestán sokéval. 

III. 

Az egyházpolitikai prognosis t ehá t igen ked-
vezőtlen volt reánk katholikusokra nézve az ab-
szolutizmus gyengülésével. De nem kétségbeesni; 
nem a világ és pol i t ikától — már akiknek kö-
telességük és hivatásuk avval foglalkozni — 
tel jesen visszavonulni; nem is annak ilyen, vagy 
olyan i rányban egészen kar ja iba dűlni ; hanem 
egyediségünket, hi tczikkeink t a la ján s a haza al-
ko tmánya árnyékában hiven megőrizve a jelent 
javítani, a jövőt biztosítani le t t volna kötelessé-
günk ! Biztosítani különösen a jövőt azon serpe-
nyőben a föld uj Parkái kezében, amelybe az he-
lyezve volt! 

Oda kel le t t volna másodszor is már nem a 
trón, hanem annak kiszemelt uj magyar taná-
csosai elé állani, akik felé maga a trón is biza-
lommal fordult, s akik egyszer már rosszabb kilá-
tások közt maguk keresték a szövetségünket s nem 
csalódtak bennünk. És azt kel let t volna ezen 
poli t ikai matadoroknak mondani : mi is hazafiak 
vagyunk ! az a lkotmány első alapkövét ezer év 
előt t mi fa rag tuk ki, mi szenteltük, mi őriztük 
m e g ! Elvesztését mi fá j la l tuk, mi éreztük, mi 
s i ra t tuk legjobban; fe l támadásáér t nemcsak imád-
koztunk, hanem küzdöt tünk is veletek a sa já t — 
kárunkkal : — mi lesz most már velünk, ha e 
végső erőfeszitésben annak visszavivásáórt tovább 
is helyt állunk, s a közös akcziónak sikerül 
szent Is tván király korát , u j kiadásban, annak 
egy uj dicső u tódja jogara a l a t t a hazára felde-
ríteni ?! Nem fogjátok-e a segítségünkkel kezei-
tekbe j u t t a t o t t kardot még jobban is éppen mi 
ellenünk fordi tani? Amit az idők iskolája az al-
kotmány ezer éves törzsén mint közszükséget a vi-
lágra nemzett, — szabad-e ezen haladásból nekünk 
is a saját létünk, életünk, működésünk feltétele 
képen a részünket reménylenünk?? !... 

S azok a honfiak, akik gazsuliroztak egy 
horvát Kukulyjevicsnek, egy szerb Strat imiro-
vichnak ; akiknek jelszava utáni „fra ternizálását" 
i f j abb honfiainknak az oláhok közt min t túlzást 
sa já t élczlapjaink öröki te t ték meg; akik a hor-
vát népnek fehér-lapot adtak, hogy egyezkedési 
törekvéseink elé felfelé erős akadályokat ne gör-
di tsenek; akik Gráczban, Bécsben német, Olasz-, 
Francziaországban olasz és franczia lapokat ala-
p i to t tak , itthon német lapokba irtak, Brüsszelben 
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saj tóirodát rendezte t tek be emigránsainkkal az 
osztrák és európai sa j tó és közvélemény meg-
nyerésére : bizonyára mindent , de mindent meg-
szavaztak, megigér tek volna nekünk nemcsak 
hasznos szövetségünk fejében, hanem akkor ural-
kodóvá vált elveik alapján is. Hogy a fel lépés 
sikeres le t t volna, m u t a t j a a készség, melylyel 
az 1871-ki au tonomia i kongresszus ál ta luk tán 
nem is annyira megengedtetett, mint tüzetesen sür-
gettetett, elősegittetett ! 

Tennie kel le t t volna pedig ezt az erélyes 
fellépést még a kiegyezés előtt nem azon szent 
emlékű férf iúnak, a ki kora, iskolája, hagyomá-
nyai u tán egészen a múl té volt s a jelenbe egé-
szen beilleszkedni nem tudo t t , a régi elvek fel-
támasz tásának lehetet lenségéről való foga lmakkal 
döntő helyen meg nem i smerkedhe te t t ; hanem 
annak, a ki ezen dolgok t i t k á t nemcsak jobban 
bir ta , hanem személyes m o m e n t u m a i t sem szokta 
ezektől egészen elválasztani! 

Amin t akad t egy másik jeles egyházi vezér-
férfiu, aki a haza integritásáért küzdött széke 
feláldozásával is a száműzetésig, — ugy kel le t t 
volna ennek az egyház integritását kevesebb 
veszélylyel, sőt több kilátással, magasabb öntu-
dat ta l , kötelességgel védeni. 

A következmények s a később is mind szük-
ségesebbnek muta tkozó egyházpolitikai akcziók 
megdöbbentő elhanyagolása mu ta t t a , hogy alig 
t ö r t én t csak valami i s ; pedig meg kel le t t volna 
tö r ténn i mindennek egész a mi falánxaink evo-
kálásáig ; me r t ha a pro tes tán t izmus fo ly ta tha to t t 
épp akkor poli t ikai harczot a maga szabadsá-
gáért a ha ta lom ellen, melynek akkor még a 
saját aka ra t a volt csak a törvénye, és ebben 
még mi sem reste lkedtünk segiteni a protestán-
soknak, — a mi szabadságunkat szinte lehetetlen 
lett volna akár várományos politikai testvéreink, 
akár az egyezkedő hatalom lelki dispozicziójávai 
szemben meg nem tudni menteni !... 

Elmarad t minden, mer t ama férfiút, k i t 
tudománya, esze, erélye, példás magánéle te csak 
ugy mint a hatalom állandó bizalma, kegye erre 
különösen érdemesí te t t és képes i te t t volna, vagy 
há t té rben marad t poli t ikai múl t ja , vagy gyarló 
egyéni számításai ál tal l á t t a magá t megkötve. 
Mind ake t tő felet te szomorú egy ország főpapjára, 
kivált ily összefüggésben az egyház sorsával! 

De lehe te t t egyébiránt az a stagnáczió elvi 
meggyőződés szüleménye is. S ez a legvalószí-

nűbb. Mert mig ő, aki ha t éven á t szolgálta 
elveivel Bachot s befolyt a h í rhedt „ Entwurfbau, 
nem ta r tózkodo t t a 60-as években ünnepélyes 
a lka lommal k i m o n d a n i : „ In t imat i s non regi tur 
Hungar ia !" — ami igen szép nyilatkozat vo l t ; 
— viszont erősen ragaszkodot t az egyházon be-
lül azon abszolutizmushoz, mely a mi tanaink 
és konst i tuczióinknak nem folyománya s csakis 
a pol i t ikai ha ta lommal való százados erős össze-
kö t te tés visszahatása képen je lentkezet t . „Azt 
mondják — igy szólt ő egy izben — bogy a 
káp ta l anok a püspökök tanácsá t képezik; — 
ugyan az én káp ta l anom melyik tag já tó l kér-
he tnék én t anácso t? ! " Máskor meg igy szólt 
k ispapja i egyik vizsgáján: „Emleget ik sokan a 
megyei zs ina toka t ; mi az a megyei zsinat? a 
püspök m a g a ! Az tö r t énhe t ik csak, ami t a püs-
pök a k a r ! " Tehát a ha ta lom és tekintély ked-
véér t képes vol t minden egyházias szelleme 
mel le t t a hasznos, szükséges és köteles, „kanon-
szerű" informácziótól e l t ek in ten i ! 

Ily elvek mel le t t mi sem akadályoz ben-
nünk azon feltevésben, hogy a boldogult nagy 
ember f é l t az ú g y n e v e z e t t „kath. autonómiátóla ;*) 
hogy elvei, szokásainak megfelelőleg inkább aka r t 
ő — a következmények, elvek, törvények rossz 
megfontolásával — egyházi kérdésben bármily 
politikai hatalomtól függni, mintsem alantas papjai 
s híveivel való kanonszerü tanácskozásba leeresz-
kedni ! Közös fogyatkozása ez minden ha ta lom-
n a k ! Például én iskolaszéki elnök vagyok s igen 
soká feszélyezve éreztem m a g a m a t annak össze-
hívásában, egyrészt ugyan annak „kevés teendőia, 
de méginkább annak „magadszólásai" mia t t . És 
mégis még soha sem bántam meg, hogy azt Össze-
hívtam! Sok hasznos, sőt szükséges tudni valót 
s ikerü l t igy „genuinus" és nem spurius in for-
máczió után — azaz nem sugdozás, esetleg igen 
könnyű, hamis, négyszemközti vádaskodás u t ján , 
h a n e m tanuk előtt, felelősség alatt, m e g t u d n o m ; 
sok addig lappangó téves, á r ta lmas felfogást 
eloszlatnom, sok l anyhá t meleggé, sok ellensé-
get jó b a r á t t á á tvá l toz ta tnom! Midőn az Ur 
Jézus a mi alkotmányunkat szerzette, tud ta jól, 
mi ly erő van a b b a n a „hit, remény és szeretetu 

terjesztésére, k ivál t „jó emberek" kezében. „Pax 
hominibus bonae voluntatis." Csak nem kell 

*) Hát bizony furcsán is mutatta be magát az az 
autonomia, nemcsak a congressusi kisebbség handabandái-
ban, hanem magában a többség elaborátumában is. 

A szerk. 
46* 
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m i n d j á r t m i n d e n b e n m i n d e n ü t t s zakadás tó l t a r -
t an i . Sokszor a leg jobb a k a r a t és valódi meggyőző-
dés d i k t á l j a az e l lemondást . A szabadság, az a lkot -
m á n y o s t á r g y a l á s l ehe t u t és a lka lom a szaka-
dásra, de még i n k á b b az egyesülésre, még ped ig 
szívből való egyesülésre, s csak a kezünk ügyébe 
eső eszközök buzgó a l k a l m a z á s á t ó l függ, hogy 
az u t ó b b i s n e az első t e l j e s ü l j ö n be. 

Meg kel lene a po l i t i ka i h a t a l o m minden 
nagy t i sz te lő jének az egyházi t é r e n szemben a 
nyáj j o g a i és k ivánságáva l gondoln ia , hogy 
Krisztus Urunk nyújtott elég garancziát a 
nyájnak a pásztorához való ragaszkodásáról, 
s in t i is őket az ö rökös egységre ,*) — sőt al-
k o t m á n y u n k a l a p j á t ebben r a k t a le az apos to-
l o k k a l ; — de nem biztositott seliol a politikai 
hatalom „állandó" jóindulatáról!!... 

Különben igazolva is l á t h a t t a a nagy elköl-
t ö z ö t t avval is a vázol t m a g a t a r t á s t , hogy vol-
t a k k ö z t ü n k a régi iskola hiveiül t öbben , ak ik 
a 48-ki autonómiáért küzdő szép emlékű vezé-
re inke t sze re t t ék o lyan ha jó sokhoz hasonl ihani , 
akik a szélvész ide jén i j e d t ü k b e n sokkal t ö b b 
r a k o m á n y t k i d o b t a k a t enge rbe , m i n t a m e n n y i -
nek fe lá ldozására szükség vol t a h a j ó m e g m e n -
t é s é r e ! Azaz, hogy messze m e n t e k a k o n t e m p l á l t 
„ a u t o n o m i a " kérdésében. Alig van m a m á r azon-
ban, ak i t az események eddig e t e k i n t e t b e n k i n e m 
j ó z a n i t h a t t a k v o l n a ! ! . . . R.—sz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Szerencs. A bérmálás örömnapjai. — A lelkipásztor-
kodásnak sokszor keservet szerző, de mégis, az Isten sz. 
ügyeért és az emberek földi s majd mennyei boldogsá-
gaért folytatott küzdelemben való lelki emelkedésünket 
tekintve, az örömek nagy vigasztalásával járó napjai közt 
egyik legörvendetesb és legkedvesebb a megyés püspök 
várva várt látogatásának napja, mely alkalommal szere 
tett hiveit a bérmálás szentségének nagy kegyelmében 
részesiti, a hivek ragaszkodásának örömfényét szemléli és 
a hitélet emelkedésének módozatait atyai szavai őszinte-
ségével, munkás szeretetének erejével megjelöli, s hivek 
ügybuzgalmát apostoli áldása kiséretében teszi az egyház 
örömévé. 

A szerencsi hivek amaz örömnapjai köszöntöttek be 
május 25-ikén d. u. midőn méltóságos és főtisztelendő 
Bubics Zsigmond kassai püspök urunk Szerencsre érkezett, 
hogy más napon, május 26-ik napján, a bérmálás szent-
ségét kiszolgáltassa. 0 méltóságának kiséretében kétrend 

*) „Es ismerem enyéimet, és ismernek engem 
enyéim !" Ján. 10, 14 

„És követni fogják az én szómat! U. o. 16. 

beli saját fogatán voltak : nagys. és ft. Medveezky Ede 
prépost, kanonok, és ft. Blent Nándor szentszéki jegyző. 
A bérmálás ez idén Tokajban kezdődött, mely után Tar-
czal következett ; a Hegyaljának világszerte ismeretes bor-
termő helyei azok, fájdalom, ma már, a filokszerapuszti-
tás szomorú idejében, csak a multak dicsőségének fényé-
nél remélik ama helyek az isteni gondviselés által kül-
dendő boldogabb idők örvendetes visszatérését! Szerencs 
is úgy szólhat; de, feledve a nyomorúság sujtoló kezének 
működése mellett feltűnő ostorát Istennek, a mint a hit-
buzgalomnak oly szükséges erősödésére és az égi áldás 
megbecsülésének fontos leczkéjére tanit, — Szerencsen az 
Árpádhegy ormán az öröm tüze lángolt, mert szeretett 
főpásztorát üdvözölhette falai között. 

A mint a méltóságos és főtisztelendő püspök a mádi 
kettőshöz érkezett, a mozsarak üdvözlő hangja hirdette 
az örömünnep kezdetét. A határon Matolay Béla főszol-
gabíró vezetése alatt harminczöt kocsi — a szerencsi úr-
nőkkel és urakkal. — nyolczvan lovaslegényből álló díszes 
bandérium — nemzeti lobogókkal — várta a magas ven-
déget és szeretettel üdvözölt atyát. Miután ő méltóságát 
a diszmagyarba öltözött főszolgabíró beszéddel fogadta, 
és a nemesszivü, leereszkedő nyájassággal szóló főpap a 
hitbuzgóság és honszeretet lebilincselő nyelvén adta meg 
a jól eső feleletet, — Matolay Béláné, született Karsa 
Jolán urnő, gyönyörű virágcsokrot nyújtott át a kegyes 
püspöknek a szerencsi nők öröme és hódolata jeléül. Erre 
a párját ritkító szép menet megindult Szerencs felé. A 
mozsarak tüzelése, a zugó harangok szivhezszóló ünne-
pies hangja, a várakozó nép szívből szálló éljen ! kiáltásai 
egyre fokozták az örömhangulatot. — A czukorgyár igaz-
gatósága által állított díszes diadalkapu zászlói, melyek 
május üde lombjai és illatos virágokból font koszorúi 
közöl mint Isten hozott! ra kinyúló karok intettek a 
távolból, egyszerre csak az üdvözölt főpap és az ő magas 
személyére a diadalkapu alatt várakozó városi küldöttség 
felett lengenek. A város nevében ft. Bányay János g. k. 
esperes és szerencsi lelkész üdvözli ő méltóságát, ki a 
beszédre a legmelegebb hangon felel, megköszönve a 
meglepő elfogadást; ezután Bányay Kornélné urnő ékes 
virágbokrétát ad át a főpásztor kezébe, hogy a nyiló 
bimbók jelképezzék a méltóságos püspök szeretetének 
melegénél virító örömhajtásait a szerencsi közönség mély 
tisztelete díszes fájának ! Mert hát a készület nem közön-
séges volta valóban a mély tisztelet külső nyilvánulásá-
nak jeléül vehető ; s ha az áldást osztó kegyes püspök 
Szerencsre való jövetelének kedves napját az áldásos eső-
cseppek hullása nem zavarja meg, a szeretet köz veteti en-
ségével járó fogadásnál a hódolat meghatóbb nyilvánulá-
sával is találkozunk. 

0 méltósága a templom főbejárata előtt felállított 
lombsátor alá érvén, a harangok üdvözlő zúgása meg-
szűnt, és a tisztelgésre megjelent szomszédos papok sor-
fala közt az egyházilag előirt módon ft. Paszlavszky Sán-
dor szerencsi lelkész fogadta a hivek nevében az egyház-
megye főpásztorát, ki áldásosztással köszöntött be a 
szerencsiek közé. A főpásztort legmélyebb hódolattal fogadó 
szónok rövid beszédében legnagyobb örömét fejezi ki, 
hogy itt Szerencsen, — a hol az ősi Arpadhegy a haza-
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szeretet nyelvén beszél s a multak emlékeinek titkos 
hangján, és a hol a szerencsi várban, mely egykor a sz. 
Benedekrendüek apátsága volt, a hitélet ápolása emléké-
nek szent lángja lobog, — üdvözölheti a méltóságos püs-
pököt, ki mint az egyház hitelveinek alapján erősödő és 
munkálkodó hazaszeretett leghívebb ápolója, az emberi élet 
legtisztább, legboldogitóbb, leghasznosabb öröméinél meg-
szerzésére kalauzol. Továbbá üdvözli őt, mint hegyes atyját 
híveinek, a kikhez most azért vezette apostoli áldásos 
utja, hogy a bérmálás szentségét kiszolgáltassa és hiveit 
az isteni kegyelem kincsével a legmaradandóbb örömek 
megszerzésének, megtartásának és az azokból eredő mun-
kás szeretet nagyrabecsülésének fontos utaira bőségesen 
lássa el. Végül üdvözli ő méltóságát, mint híveinek párt-
fogóját és bölcs tanácsadóját, ki, megismervén ez alkalom-
mal a szerencsi viszonyokat, az örvendetes számmal gya-
rapodott hivek lelki szükségletének kielégitése végett 
mostani szegényes, szük és rozzant templomunk kibővíté-
sének nagy áldozattal járó munkájához áldását, lelkesítő 
tanácsát adja majd, hogy ez örömnapon vett atyai áldásá-
nak legkedvesebb eredménye legyen a szerencsi hivek fel-
buzdulása, a templom elodázhatatlan rendbehozása, kibő-
vítése iránt. A beszédét befejező plébános kéri ő méltó-
ságát, hogy a czukorgyári iskola megmagyarosodott morva 
és cseh gyermekeinek hódolatát fogadja, kik a szerencsi 
iskolások nevében a „A betűk versenye" cz. üdvözlő elő-
adással készültek. A tisztelgés e meglepő neme ugy ő 
méltósága magas megelégedésével találkozott, valamint a 
nézők sorait is kellemesen lepte meg.*) A püspök ő mél-
tósága örömét fejezte ki a gyermekek előtt az emlékben 
maradó hódolat e nyilvánulása felett, mely a leendő édes 
apákat és anyákat az apostoli hivatal méltóságának illő 
tiszteletben való tartására oktatja. Isten áldását kéri a 
szerencsi hívekre s azok gyermekeire. Imádkozni fog éret-
tök, hogy a mai nemes érzelmek tüze lelkökben soha ki 
ne aludjék s legyenek örömére egymásnak, az Istennek és 
a hazának. 

A meglepő fogadtatás után a főpásztor a templomba 
vonulásakor Mester Istvánné urnő „Ki jő itt?" kezdetű 
éneket énekelte az ünnepi napnak teljesen megfelelő 
sikerrel, orgona kiséret mellett. A templomban fehérru-
hás iskolás lányok virágot hintettek a főpap útjára ; mig 
imazsámolyán végezte imáját, a czukorgyári munkafelü-
gyelők dalköre az „Ecce sacerdos magnus'-i énekelte. A 
szokásos imák elvégzésével Farkas Ferencz orgonista a 
„Kinek első sz. Királyunkcz éneke következett, ér-
zésselteljes hangon énekelve. A templomi ajtatosságot 
Mesterné urnő püspökünkért esdeklünkmagánéneke 
zárta be. 

Másnapon, május 26-ikán, szolgáltatta ki ő méltó-
sága a bérmálás szentségét mintegy ezer kétszáznak. A 
szerencsi egyházbeliekhez voltak berendelve a takta-sza-
daiak is és néhányan Mező- Zomborról is jelentkeztek. 
Bérmálás előtt a püspök ő méltósága csendes sz. misét 
mondott a szokott segédlettel. Valamint érkeztekor a 
templomba, úgy UrfÖlmutatás előtt és áldáskor mozsarak 

*) A Religiónak is beküldetett. T. olvasóink gyönyörködteté-
sére fentebb közölve. A szerte. 

hirdették az örömnapot. Sz. mise után ft. Paszlavszky 
Sándor lelkész lépett a szószékre és röviden ismertette a 
kegyes püspök apostoli utjának czélját és a bérmálás 
szentségében nyerendő kegyelmet, kérve a néppel együtt 
Isten áldását a kegyes főpásztorra, ki áldással jött közénk, 
áldást hagy a híveken, hogy áldással teljes legyen életünk, 
a hithüségnek nemcsak szóval, de tettel való hű bizonyí-
tásában is. — A bérmálás szentségének feladása d. u. egy 
óráig tartott ; majd a templomban, majd künn, mig a 
megeredt zápor ismét bevonulást nem parancsolt. Itt aztán 
a templom szük voltát tekintve, fel-felsóhajtottunk : Iste-
nem ! adj módot szegény híveidnek, hogy templomunk 
bővítése csak rövid idő kérdése legyen. 0 méltósága ki-
tartással végezte nagy munkáját. Theophylactus szavaira 
gondoltunk! „Primus character apostoli estpatientiae.lí — 
A bérmálás bevégzése után püspökatyánkat a plébániára 
kisértük, honnan a szerencsi várba hajtatott, hogy gr. 
Szirmay Györgynek tisztelgését viszonozza. A történelmi 
dolgok iránt érdeklődő püspök ur tüzetesen körülnézte a 
nevezetes épületet, mely az ősrégi időkben apátsági épü-
let volt, majd a Rákóczyak várrá alakították. 

A plébánián azalatt különféle testületek várták a 
püspököt, hogy tisztelegjenek. Ámbár az idő nagyon előre 
haladt, ő méltósága mégis, — bár a beszédek sora ter-
hére eshetett, — mindenkinek kegyes választ adott. 
Hatalmának nagysága, nem csoda, ha a tisztelgőket maga 
köré gyűjti; dicsérendő hogy bölcsességének találékony 
szívessége mindenkit kielégít. Már aquinói sz. Tamás igy 
nyilatkozott: „ In apostolatu duo sunt, scilicet altitudo 
potestatis, et claritas sapientiae— Végre a sok szel-
lemi elfoglalás után az ötvennégy terítékű ebéd követke-
zett, a magas vendég tiszteletére rendezve a plébánián, 
hol gr. Szirmay György s a szerencsi értelmiség nagy 
része volt jelen. Mély tisztelettel mondtak többen jeles 
felköszöntőket. 0 méltósága a helybeli plébános szavaira 
atyai kegyeséggel felelt. Fél hatkor folytatta apostoli 
útját. Isten hozta ; Isten vezérelje őt ! Laborcz. 

T Á R C Z A. 
f 

Letört virág.*) 
„Hervadása liliomhullás volt, 
Ártatlanság képe s bánaté." 

(Vörösmarty.) 

Gyönge, tiszta bimbó, liliom-virág volt . . , 
Csókolá a nap hő súgarán,, 
S lángoló ajakján vőlegényi vágy szólt : 
„Ugy szeretlek! légy virág, arám!" 

S ah ez égi csóktól hervadozva dől le, 
Mennybe szállott édes illata . . . 
Harmatos szemekkel áll búcsúzva tőle 
Az iker tő : az anya s atya. 

*) Ezt a megható költeményt Rostynk „vigasztalásul" küldte 
Mócsy Antalnak, a „Kalocsai Néplap" szerkesztőjének. Legyen a 
mi részvétünk kifejezése — ennek a vigasztaló költeménynek átvétele. 

A szerte. 
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Krisztus, az igazság szép királyi napja 
Kedveié e drága gyermeket, 
Hő szerelme szárnyán föl, magasba kapja 
S nyit előtte égi kerteket. 

Májusi királynőnk rózsa-trónja mellett 
Hervadatlan diszben ott virúl . . . 
Üdvtavasz hevíti már a szűzi mellet, 
Eden-illat árad ajkirűl. 

Rája hinti Jézus, Szíve mély sebébűi 
A vigasznak enyhe harmatát, 
Tőle a családnak kín-tövise szépül, 
Rá reményt és szent nyugalmat ád. 

Oh ez enyhe harmat kebletekre hulljon . . . 
— Küldi mennyből boldog lányotok, — 
Jó szülők ! a bús szív szent örömre gyúljon : 
Nem törött le, — él virányotok ! 

S majd ha ti is egykor, föl az égbe szálltok : 
0 fogad az éden ajtaján : 
S így köszönt : „Szivemtől soha el nem váltok ; 
Jöjjetek be, hű atyám, anyám ! 

Rosty Kálmán S. J. 

Egyházi Okmánytár 
Az „élő rózsafüzér társulat" 

győregyházmegyei igazgatósága a ft. egyházmegyei főha-
tóság utján több vitás kérdést terjesztett a S. Congregatio 
Indulg. elé. Ezekre f. é. május 25-én kelt átiratban érke-
zett meg a S. Congret. határozata. 

Többen levén az egyházmegyén kivül, a kik már 
eddig a győri társulathoz csatlakoztak, avagy ujabban 
jelentkeztek, ezek szives tudomására kivánjuk hozni a S. 
Congregatio válaszát : 

Illme ac Rme Dmne. 
Datis litteris .ad S. Rituum Congnem sub die 4 

Februarii huius documentis anni, Amplitúdó tua varia 
dubia proponebat piam consociationem a Rosario vivente 
respicientia, quae deinde ad hanc Congnem Indulgentiis 
Sacrisque Reliquiis praepositam fuerunt transmissa. 

Porro ad examen revocata dubia ab A. T. proposita 
veluti in très classes fuerunt distributa. 

Iam vero relate ad dubia 1-ae Classis quae referun-
tur ad usum coronae benedictae, pro sodalibus piae 
societatis a Rosario vivente addictis, haec retinenda 
sunt : 

1-o. Sodales singulos recitantes suam decadem uti 
debere Rosario benedicto, uti patet ex iis, quae leguntur in 
legibus de Societate a Rosario vivente sub n-o 9. in 
quo expresse dicitur teneri Sodales recitare decadem quo-
tidianam cum corona precatoria „de more benedicta." 

2-0. pariter teneri Sodales ad utendum corona bene-
dicta, si frui velint Indulgentiis concessis a s. m. Bene-
dicto XIII., minime vero si gaudere cupiant tantum Indul-
gentiis sodalibus tributis a Gregorio XVI. Id facile 
eruitur ex ipso summario Indulgentiarum ipsi Sodalitati 

concessarum approbato ab hac S. Congne sub die 2-a 
Februarii 1878. 

3-0 Sodales recitantes etiam decadem unam lucrari 
Indulgentias concessas a Benedicto XIII. Christifidelibus, 
qui saltern quinque decades recitaverint, uti pariter con-
stat ex cit. summ. 

Quoad vero dubia secundae Classis, quae sese rete-
runt ad modum distribuendi Sodalibus singulis mensibus 
mysteria Rosarii, hocc principii loco habendum est: sorti-
tionem mysteriorum vel eorundem distributionem secun-
dum naturalem ordinem rem esse tantum pertinentem ad 
régulas seu statuta sodalitatis, minime vero recensendam 
esse inter conditiones ad lucrandas indulgentias ; quippe 
in Brevi Apostolico quo Indulgentiae conceduntur, haec 
conditio haud apponitur, ac proinde modus distribu-
endi mysteria sodalibus ille seligi potest, qui attentis 
personarum et locorum circumstantiis opportunior vide-
bitur. 

Quoad vero dubia 3-ae Classis quae propius attin-
gunt quaestionem de iis Sodalibus qui Societati a Rosario 
vivente fuerunt adscripti extra tuam Diocesim, res ita 
componi potest : 

Quoad sodales extradioecesanos iam in antecessum 
assumptos attinet, S. Congtio benigne permittit, ut salvis 
Indulgentiis in Sodalitate Iaurinensi et sub moderatore 
dioecesano — a Rmo P. Magistro Generali Ordinis Prae-
dicatorum nominato permanere possint, si velint. Quoad 
futurum vero observentur statuta Sodalitatis et extra-
dioecesani remittantur ad Directores dioecesanos respectivos, 
qui a Provinciali Ordinis Praedicatorum, Viennae in 
Austria residente, facultates necessarias facile obtinere 
possunt. 

Haec habetam quae A. T. propositis dubiis respon-
derem, interea dum ea qua par est observantia me pro-
fiteor. 

Amplitudinis tuae 

Romae ex Secria S. C. Indulgent die 25. Maii 1894. 

addictissimus in Christo 

Alexander Archieppus Nicopolitanus, 
S. Congreg. Ind. Secretarius. 

Ennek kapcsán kérjük az egyházmegyén kivül levő 
ft. társulati igazgatókat, kik eddig a győri társulathoz 
tartoztak, hogy a S. Congregatio föntebb idézett határo-
zata értelmében alulírott győregyházmegyei igazgatóhoz 
czimezendő levélben minél előbb jelentkezni szíveskedje-
nek, hogy szándékoznak-e igazgatóságunk kötelékében 
továbbra is megmaradni ? 

Nyilatkozatunk vétele után számunkra az igazgatói 
okmányt az ujabb szervezésnek megfelelőleg azonnal ki-
állítjuk és az alapszabályokat, a mint sajtó alól kikerül-
tek, haladék nélkül kézbesítjük. 

Győr, 1894. jun. 4. 
Nogáll Károly, 

ozerói cz. püspök, püspöki helynök s az Elő 
Rózsafüzér egyházmegyei igazgatója. 
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KATH. KÖZTEVÉKENYSEG. 
— A nagy-tapolcsányi kath. nagygyűlésre, mely, mint 

azt már megírtuk, e hó 10-én lesz, eddig is több mint 
12.000 ember jelentkezett. A vezetőség élén Odescalchi 
Livió herczeg, Szecsányi Vilmos esperes-plebános és Rud-
nyánszky József tapolcsányi ügyvéd állanak. A gyűlésen 
Zichy Nándor gróf fog elnökölni. Minden valószínűség 
szerint ott lesz gr. Esterházy Miklós Móricz is. Szónokolni 
fognak Zmeskál Zoltán, Árvamegye volt főispánja, Mis-
kolczy István ügyvéd, Tomor Ferencz és egy szolcsányi 
gazda, a ki kiváló népszónok hírében áll; kivülök még 
több lelkész. A rendező bizottságba a megye értelmiségé-
nek nagy része be van vonva. A mozgalom szolidáris s a 
vármegye egész intelligencziájávat s maga a végrehajtó 
bizottság is a legtekintélyesebb nevekből van összeállítva, 
minők: Zamoyszki Jenő gróf, Benkeő László, Bangha 
István dr, Tóth János dr, Babóthy Pál, Szittnyay Ignácz, 
Pongrácz Adolf gróf, Rudnyánszky György, Zerdahelyi 
Adolf, Rudnyánszky József, Ordódy Ferencz, Bruckner 
Ágoston, Blaskovich József, Chvalibogovszky S. lovag, 
Folkusházy Sáudor, Geöreögh József, Miskolczy István, 
Dióssy Imre, Bossányi Rudolf. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
— A Szent-Imre egylet zárógyiilése. Vasárnap tartotta 

meg Budapesten a „Szent Imre-Egyesület" ez évi záró-
gyűlését, melyet ifj. Zichy János gróf nyitott meg elnöki 
beszédével, melyben főképen a mostani politikai helyzet-
tel foglalkozott, kiemelve és megvilágítva azon szép hiva-
tást, mely az egylet tagjaira vár a jövőben. Utána az 
egyes tisztviselők olvasták fel jelentéseiket, kiknek a köz-
gyűlés a jegyzőkönyvi köszönet mellett a felmentést meg 
is adta. Ugyanez alkalommal behatóan tanácskoztak ama 
gyűjtés módja felől, melyet az egylet vagyoni helyzete 
javítása érdkében akarnak megindítani. 

— Az Aquióni-Szent-Tamás-Társaság az 1894-i^ 
évi junius hó 14 én délután 5 órakor Budapesten, a Szent-
István-Társulat gyüléstermében (Királyi Pál-utcza, 13. sz.) 
rendes felolvasó gyűlést tart, melyre a társaság alapító, 
pártoló és rendes tagjait, valamint az érdeklődő közönsé-
get tisztelettel meghívja Budapesten, 1894. junius 6. az 
elnökség. Tárgysorozat : 1. Elnöki előterjesztések. 2. Tit-
kári előterjesztések. 3. Dr Prohászlca Ottokár rendes tag 
felolvasása : A szabadakarat és a testmozgási mechanis-
mus. 4. Dr Beliczky János pártoló tag felolvasása : Az 
indulatok erkölcsi szempontból. 

IRODALOM. 
+ A Czikádori apátság története. Irta Békefi 

Bemig dr cziszterczi rendű áldozópap és egyetemi ma-
gántanár. Pécsett, 1894. lex. 8-r. IV, 151 1. 

A magyar cziszterczi-rend hírneves történetírójának 
legújabb müve. Szerzőnek czélja az egyesitett négyes, 
„zirczi, pilisi, pásztói és szentgotthárdi" élő apátságok 
történetén kívül a kihalt cziszt. r. apátságok történetét 
is megírni. Miután az előbbiek történetét 2 kötetben be-

végezte, most az utóbbiak történetének megírásában és 
kiadásában fáradozik szerző. A hazai cziszterczi rend és 
a magyar tudományosság ezt a nagy történeti publiká-
cziót első sorban Vajda Ödön zirczi apát urnák köszön-
heti, a ki a czimébe fölvett négyes apátságon kívül, a 
nem élő hazai cziszterczi apátságok történetének kiadását 
is elhatározta. 

Jelen mű két részre oszlik. Az első rész „A cziká-
dori apátság történeté "-t, a második meg a kiadatlan 
„okleveleket" tartalmazza. 

A czikádori apátság volt időrendben a cziszt. rend 
első apátsága hazánkban. 

Szerzetes rendeink történetének buvárlása a rendek 
újjászületésének hajnalhasadása. Üdvözöljük az irót és 
munkáját. 

= A görög katholikus egyházban vasárnapokon és 
változó ünnepeken a közistenitiszteleten felolvastatni szo-
kott Evangéliomi Szakaszok magyarázata, különös te-
kintettel a római katholikus egyház közistenitiszteletén 
felolvastatni szokott evangéliomi szakaszokra. Irta ifj. 
Gebé Andor, Munkács e. m. áldozár, a hittudományok 
borostyán koszorúsa s az ungvári püspöki theol. lyceum-
ban az ó- és az uj-szövetségi bibliai tudományok ny. r. 
tanára. Eger, érs. lyc. nyomda, 1894. 8-r. X. 509 1. Ára 
fűzve 3 frt, kötve 4 frt. Papnövendékek fűzve 2 frtért 
kaphatják meg. 

Szerző az „apostoli szakaszok" (nálunk „szent lecz-
kék") és az „evangéliumi szakaszok" magyarázata által 
aere perennius becsű munkát végzett, mely nemcsak a 
görög, de a latin egyház irodalmának történetében is dí-
szes helyet fog elfoglalni. 

Ugyanazon nagyérdemű szerzőtől a következő figyel-
meztetést ajánljuk t. olvasóink figyelmébe : 

Figyelmeztetés. 
Az általam kiadott „Bevezetés az ó- s az uj-szövet-

ségi Szent könyvekbe" czimü szabadon magyarított mű 
két kötetének ára fűzve 2 frt 20 kr, diszkötésben 3 frt 
20 kr ; papnövendékek „Bevezetés az ó-szövetségi szent 
könyvekbe" czimü szabadon magyarosított munkámat 
fűzve 80 krért kaphatják meg; „Bevezetés az uj-SZÖ-
vetségi szent könyvekbe" czimű szabadon magyarított 
művemet fűzve 70 krért vehetik meg. 

A „Bibliai régiségtan" czimü szabadon magyarított 
művem ára fűzve 3 frt, diszkötésben 4 fr t ; papnövendé-
kek ezen utóbbi munkámat fűzve 2 frtért szerezhetik meg. 

„Apostoli szakaszok magyarázata" czimű művem 
ára 1 frt 50 kr ; diszkötésben 2 frt 50 kr ; papnövendé-
kek ezen művemet fűzve 1 frtért kaphatják meg. 

Felszentelt katholikus áldozárok összes müveimet 
„erga sacra persolvenda" rendelhetik meg. Ungvárott, 
1894. január 1. Ifj . Gebé Andor, theol. tanár. 

* Csanád-egyházmegyei zarándoklat Rómába 1893. 
évi április hó 5—11-én XIII. Leo pápa 50 éves püspöki 
jubileuma alkalmából. Vezette mélt. és ft. cserneki és 
tarkeői Dessewffy Sándor csanádi püspök. Képmellékle-
tekkel kiadta és zarándoktársainak emlékül ajánlja dr 
Szentkláray Jenő. Temesvár, 1893. 8 r. 293 1. 

A legszebb zarándokutak legszebb leírásainak egyike, 
melynek felemlitésére azért térünk itt vissza, hogy fel-
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idézzük a Rómába való zarándoklásoknak emlékét s ennek 
a csanádmegyei zarándokiásnak leírását olvasás végett 
t. olvasóink kiváló figyelmébe ajánljuk, mert az igazi 
irodalmi becscsel és a csanádi egyházmegye életére nézve 
történelmi hatással bir. 

= A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi 
osztályának felolvasó üléseiből. 1. sz. Az ezeréves Káró 
lyiak. Kandra Kabos rendes tagtól. Felolvastatott a tud. 
és irod. osztály 1894. jan. 17 én tartott ülésében. Buda-
pest, 1894. 8-r. 23 1. Ára 30 kr. 

A Sz.-I.-T. tud. és irod. osztályának az az eljárása, 
hogy az üléseiben felolvasott értekezéseket kiadja, életre 
való gondolat, mely az osztály működését élénkebbé s 
hatásosabbá fogja tennie. Üdvözlet az első lépésnek. 

H I V A T A L O S . 
A nyitrai egyházmegye papnövendékei közé felvé-

tetni óhajtó IV.—VIII. gymn. oszt. ifjak csődvizsgálata 
julius 3-án fog megtartatni; jelentkezhetni előtte való 
nap az egyházmegye irodájában. 

V E G Y E S E K . 
*** Egy fénysugár a sötétségben. Tegnap, f. hó 

8-án, volt a királykoronázás évfordulója. A király ennek 
a szentemlékü napnak megszentelésében is kitett magáért, 
valóban a „legelső magyar ember"-nek bizonyítva magát 
Isten és emberek előtt. A koronázás napjának tulajdon-
képpen nemzeti ünnepnek kellene lenni az egész ország-
ba n. Minden templomban hálaadó s esdeklő istenitiszte-
leteket kellene e napon tartani mindenfelé. Hajh ! a szunyadó 
vagy kialudt vallásosság, a felekezeti és nemzetiségi 
visszavonás, képtelenné teszik ezt az országot nemzeti 
nagy istenitiszteletek rendezésére, tartására. Államférfiaink 
pedig nincsenek, vagyis nincsenek a kormányon oly 
államférfiak, kik az országot a szárnyaszegedtség állapo-
tából kiemelni képesek volnának. Mintha csak ránk tekin-
tett volna az a franczia politikai iró, a ki a modern po-
litikai és parlamenti életről ezeket a következő sorokat 
irta: „La politique deviennent peu à peu un métier sur 
lequel se rejettent les hommes qui n'ont pas de quoi 
réussir dans les autres, ou les aventuriers qui veulent 
faire une fortune rapide. C'est une industrie où, pour 
prospérer, il faut moins d'intelligence ou de connaissance 
que d'intrigue et d'audace. Aussi, de toutes les carrières, 
est-ce déjà, en certains États, l'une des plus décriées. 
Pour la plupart de ceux qui s'y livrent, la politique n'est 
que l'art de faire ses affaires au dépans du public. Un 
écrivain non moin clairvoyant que spirituel remarquait 
que les partis étaient des sociétés d'exploitation auxquelles 
la nation était obligée d'abandonner la gestion de VÉtat.u  

Mesterien találó a modem, szabadelvű politikai pártélet 
definicziója: „a pártok, úgymond, kizsákmányolási társa-
ságok, melyekre a nemzet köteles (?) az állam kezelését 

bizni." A nemzet páratlan nagy élő költője, a ki azon-
ban, sajnos, maga is politikai komédiásságra vállalkozott, 
Jókai Mór maga is megunta már azt a leírhatatlan poli-
tikai elaljasodást, melybe Magyarország politikai pártéle-
tét a minden áron kormányon maradni akaró szabadelvű 
párturalom lesülyesztette. A Prém Józsefhez irt s tegnap-
előtt nyilvánosság elé került levelében azt mondja, hogy 
— „szeretne a föld alá bújni.11 Mily másképp cselekszik 
a király ! Nem bújik a föld alá, hanem Isten elé járul 
imádkozni s lelkét megerősiteni. Tegnap reggel volt 10 
órakor a királyi hálaadó, Budavárában, a királyi kápolná-
ban. Összesen 21-en voltak jelen a templom hajójában. 
17 millióból csak ennyi került kíséretül a király mellé, a 
ki „tenyerébe rejtett arczczal, mélyen elmerülve imádko-
zott" az isteni áldozat bemutatásának lefolyása alatt. 
Facta loquuntur. Tények szebben és hangosabban be-
szélnek a szavaknál, és azt mondják, azt suttogják, hogy 
— reméljünk és támogassuk a királyt ! 

— Vaszary Kolos bibornok, Magyarország hgpri-
mása, az esztergomi főmegye e. i. főp. körleveleinek 
Yl-ikában közhírré teszi, hogy a f. évi sz. Péter és Pál 
ünnepére, mely péntekre esik, felhatalmazást kért és ka-
pott Rómából a köteles abstinentiától való fölmentésre, s 
a fölmentés kihirdetését pünkösd utáni 5. vasárnapra ren-
deli el. . 

— Francziaország nagy lépést tett a keresztény 
franczia állam feltámasztása felé. A senatus heves vita 
után nagy szótöbbséggel kimondotta tegnap, hogy Jeanne 
d'Arc tiszteletére minden esztendő májusában nemzeti 
ünnep tartandó. 

— A nyitrai egyházmegyéből. Bende Imre nyitrai 
püspök ur négy heti bérmautjáról f. hó 4-én székhelyére 
visszaérkezett ; — a nyarat mocsonoki kastélyában fogja 
tölteni. — Vermessy Kálmán baáni segédlelkész betegség 
folytán állásától felmentetett, helyébe Brestyenszky Dezső 
felső-szucsi káplán lőn kinevezve. 

— A római zarándoklat, mely f. hó 27-én indult 
volna Budapestről Roder Florent sz.-ferenczrendü atya 
vezetése alatt, a résztvevők kevés száma és a meleg idő-
járás miatt, szeptember hóig elhalasztatott. 

— Fáklyásmenet a beszterczebányai püspöknek. Kis-
Selmeczről irják, hogy Rimely Károly beszterczebányai 
püspök bérmautja alkalmával Révay Gyula báró kis-sel-
meczi kastélyába szállt. A vendégszerető báró nagy szí-
vélyességgel fogadta a püspököt. Midőn a lakosság között 
elterjedt annak a hire, hogy a püspök Révay báró ven-
dége, elhatározta, hogy valláskülönbség nélkül fáklyás-
menetet rendez a nemes két főúr tiszteletére. A lakosság 
ezt meg is tette s ezzel a két főúr iránt háláját fejezte 
ki a főrendiházban tanúsított nemes magatartásukért. 

Felhívás. 
Egy nagyobb egyházi könyvtár számára kerestetik a „Religio" 

1851. évi II. és 1852. évi I. és II. folyama. Csak ép és teljes pél-
dányok fogadhatók el. Becses jelentkezéseket, illetve ajánlatokat 
elfogad 

Budapesten e Jap szerkesztősége. 

Kiadótulajdonos ós 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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KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, junuis 13. 47. I. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A mi iskolai hitoktatásunk szemben a protestánsokéval. — A kongrua-bizottság jelentése. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A kormányválság és eredményének kritikája. — N y i t r a : A nagy-tapolcsányi katholikus nagy-

gyűlés. — Egyházi Okmánxjtár : A zsidó vallás reczepcziója. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A mi iskolai hitoktatásunk szemben a 
protestánsokéval. 

IY. 

Nem esik tő lünk messze az a feltevés sem, 
hogy a boldogult , akire czélzunk, ily elvei mel-
l e t t még ar ra is befolyhatot t , hogy az 1871-ki 
autonomiai kongresszus ha tá roza ta i a napirendről 
levétessenek. Mert miér t engedélyezték volna 
azt a kormány részéről, ha nem akar tak volna 
komolyan, de semmit sem? Aztán országosan 
ismeretesek voltak azok a fogások a boldogult 
társalgásában, melyekkel a szellemes au tokra ta 
kitűnő hűségű világi katholikus mágnásaink l eg -
jelesbjei egyházpolit ikai kérdésekben való meg-
szólal tatási kisérletei t szeret te kiparirozni . „Mit 
csinálnak a birkái?" kérdezte a legjelesebbek 
egyik legjelesebbjétől , midőn ez a már is szomorú, 
de nyilván még szomorúbbá válandó egyházi 
közállapotokra t e t t volt vonatkozást . Ily vissza-
utasítással , ugy hiszem, csak egy Sámson élhe-
t e t t volna, aki egymaga egy egész ország ellen 
nemcsak felvehette volna, hanem fel is vette a 
háborút , habár el is bukot t benne ; az u j tes ta-
mentom azonban nem ily elvekre van alapítva. 
I t t mindenki, aki felvette a szent keresztséget, mun-
kában hivatott társa, jutalomban testvére Krisz-
tusnak ! 

Ennek meggondolása helyet t inkább hinni 
látszott a boldogult a hata lomnak, mely felet t 
p e d i g m á r o t t l e b e g e t t Eötvös József báró szel-
leme, ki már régebben azt h i t te és irta (jó l e t t 
volna erről annak idején tudomást venni !) : hogy 

a most Magyarországon létező összes vallásokból 
idő j á r t áva l egy egészen uj vallásnak kell kelet-
keznie ! s mely ha ta lom amaz oldalról t apasz ta l t 
i lyetén maga ta r t á s mel le t t mos t már mindjobban 
elhihet te , hogy i t t az ideje ennek megvalósí tá-
sának első sorban a katholiczizmus minél nagyobb 
lenyügözése, e lsa tnyi tása á l t a l ; s mely ha t a lma t 
aztán a protes tánsok az ez i rányban való hala-
dásra tüzelni egy perczig meg nem szűnve, a 
közös csapás ellen pedig maguka t régi autonó-
miá juk paizsával védve, — sőt ezt már régen a 
haza és a lko tmánya pal ládiumává megtéve a 
királyi pa t róná tusság czime a la t t egy lábával a 
mi táborunkban álló szövetségesükül játszanak ki 
kényök szerint ellenünk. 

De tanulva a tör ténetéből , hagyjunk már 
békét a nagy megholtnak, kinek utolsó évei 
úgyis á l ta la meg nem oldot t ügyeink elmérge-
sedése mia t t nem vol tak rózsásak s a nehéz 
halálba elég küzdelemmel folyhatot t be e fe le j t i 
b á n a t a ! . . . 

Viszont a r ra is kell ké rnem a szives olvasót, 
ne ütközzék meg az á l ta lunk használt oly sok 
„quiproquo-n", melyekkel meggyőződésünk sze-
r in t élni kényte len i t te tünk. Sokkal jobban ismer-
jük ugyanis mind az életet, mind pedig a tör té -
netet , hogy ne tudnók, miszerint, ha igy nem 
irunk, senki sem fog törekvéseinkre ügyet is 
vetni, m i n t nem vete t tek másokéra. 

í r t a k igy a t izenhatodik századi hi tszakadás 
s a nagy franczia forradalom előtt egyes nevesb, 
va lamint obskurusabb emberek, — de jobban 
csak magánlevelekben ; de ha i ra ta ik nem e szá-
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zadban és most jönnének csak napfényre a tör -
ténetkutatás által, hanem ke l tük idején let tek 
volna közkele tűvé: tán eleje lett volna ke-
rülve a hitszakadásnak és a for radalomnak is! 

A papok kötelessége egyetemlegesen és kü-
lön-külön a vallási és a r ra k iha tó nagyobb 
t á r sada lmi ba jokat lehetőleg nemcsak utólagosan 
orvosolni, hanem idején lehetet lenné is tenni. 

A világon nincs veszélyesebb dolog az em-
beri elbizak od ásnál. Tágabb ér te lemben szülő-
any ja szokott az lenni minden ba jnak és vétek-
nek is. Mert mi t csinál minden bűnös ember 
egyebet, mielőt t vétkeznék, minthogy hibás lépé-
sében csak magára hal lgat , Isten és emberek 
törvényétől , tanácsától elszakadkozik % ! Megmu-
t a t t a Is ten ennek veszélyét, midőn az első em-
ber t t e remtve , azt m o n d t a : „nem jó az embernek 
egyedül lennie ! t e remtsünk neki hozzá hasonló 
s e g i t o t !" Azaz olyan segítőt, ki maga is ember 
l egyen ! ki őt jelsőbbségével el nem nyomja, s kit 
ő el ne nyomjon! hanem legyenek egymásra szo-
rulók! 0 segítsége annak, az pedig ő neki ! Mi-
nél több a dolga, minél nehezebb a feladat, annál 
nagyobb szüksége van nemcsak a fizikai, hanem 
a lelki, szellemi t ámoga tás ra is, amin t a munka 
vagy vegyes, vagy anyagi, vagy szellemi. 

Különösen nagy szükségük van a világi 
gondok terhe a la t t roskadozó kormányfér f iaknak 
nemcsak az alat tvalók bajai megfigyelésére, ha-
nem, mer t a közmondás szerint „mindenki leg-
jobban ismeri a maga ba j á t " , azok meghallgatá-
sára is! Ebben áll az a lkotmányosság, s ennek 
ugy az Isten ál ta l a lko to t t fizikai törvényeken, 
min t egyenes is teni ki je lentésen alapulása. Még 
pedig, mer t az ember typusa a lélek, a lelki 
dolgokban még inkább, min t a fizikaiakban 
pzükség van az a lkotmányra , arra, hogy a lelki 
ügyek ne abszorbeáltassanak, a k inyi la tkozta tás 
ke re tén tul a hatalom által se szolgálatába ne 
haj tassanak ! 

Pedig ezt megkísért i minden törvénytelen 
hata lom, s könnyen hajlik rá még a törvényes 
is ; mer t a hatalom „terjengőNemcsak az egyházi 
hatalom élt vissza jogával, midőn az is teni jogon 
tul nyelte el, központosí tot ta , az emberi dolgok-
ban való a lkotmányosságot , azaz mellőzte a 
zsinatokat — átvivén az „ecclesia" — „gyüle-
kezet« (!) — jogai t és kötelmeit , melyben tanács, 
tanácskozás és t apasz ta la t van, a vezető és kép-
viselőre ellenőrzés nélkül, — ki legjobb esetben 

csak a törvényt és sa já t magát , de nem az életet , 
a szükséget, a kormányzandókban a t ehe te t -
lenséget ismeri , — hanem majd örökös harczot 
vív ezért a világi hata lom amavval ellenkezőleg, 
még a lelkiekre is óha j tván jogai t ki ter jeszteni . 

Ha a j ámbor Ábrahám személyesen nem 
mer I s tennek áldozni, hanem ezt a félelmetes 
szép t isztséget Melkizedekkel végezteti : ám áldo-
zik Saul; a magáról különben is megfeledkezett , 
m i n t áldozni k iván t Robespierre ész-istenének, 
m in t szerete t t papi szerepekben látszatni Jul ia-
nus Aposta ta , min t első vágya volt Julius Cae-
sárnak a Pont i fex Maximusságot hol ta napjá ig 
lépcsőül az egyeduralomra m e g t a r t a n i ! . . . 

Ily jelenségekkel szemben Isten igaz pap-
ja inak a kötelessége állani szilárdul a törvények 
mel le t t alázatosságban és igénytelenségben, fel 
és- lefelé, őrizvén az ige és szent példaadás láng-
pallosával a törvényt és tekintélyt , nemkevésbé 
min t a szabadságot, intve Sámuellel a népet, 
óvva a királyt , de nem lázadva fel, se nem szö-
vetkezve az oly hatalommal, mely czéljában és 
tetteiben törvénytelen. R.—sz. 

A kongrua-bizottság jelentése 
a latin és görög szertartású katholikus érsekségek, püspök-
ségek, székes- és társas-káptalanok, javadahnas apátságok 

és prépostságok jövedelmeinek összeírása tárgyában. 

A lelkészi kongrua rendezése ügyében a szükséglet 
fedezeti forrásainak kijelölése és mily mérvű felhasználása 
czéljából a nagyobb egyházi javadalmak jövedelmeinek 
összeírása is szükségesnek mutatkozván, a kongrua-bizott-
ság 1894. január 20-án tartott ülésében elhatározta, hogy 
elnöksége utján felkéri a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztert, miszerint ő felsége legmagasabb engedélyét a 
nagyobb egyházi javadalmak jövedelmeinek összeírására 
nézve szintén kieszközölni kegyeskedjék. 

0 felségének 1894. február hó 4-én kelt legmaga-
sabb elhatározása, mely a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter felterjesztése alapján különbség nélkül az összes 
egyházi javadalmak jövedelmeinek összeírását megengedi, 
ekként hangzik : 

„Megengedem, hogy az 1887. évi márczius 22-én 
kelt elhatározásomban megjelölt kérdések tárgyalásával 
egyidejűleg a latin és görög szertartású egyházi javadal-
mak jövedelmei összeirassanak, az erre vonatkozó utasítás 
azonban előzetes jóváhagyás végett elém terjesztessék." 

A bizottság elkészítvén a plébániai jövedelmek ösz-
szeirására vonatkozó munkálatait, megbízta az albizottsá-
got, hogy a nagyobb egyházi javadalmak jövedelmeinek 
összeírásánál követendő irányelvekre nézve javaslatot ké-
szítsen. 

Az albizottsági javaslat tárgyalásánál a bizottság 
azon egyértelmű megállapodáshoz jutott, hogy a nagyobb 
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egyházi javadalmak összeírásánál is éppen ugy, mint a 
plébániai jövedelmek megállapításánál azon szempont tar-
tandó szem előtt, miszerint az összeírások lehetőleg 
megbízhatók és a valóságnak megfelelők legyenek, mert 
csak ugy fognak azok teljes megnyugvást kelteni mind-
azokban, kik a mutatkozó szükséglet fedezéséhez hozzá-
járulni fognak. 

Ezen czél biztosítása vezette a bizottságot arra, 
hogy a nagyobb egyházi javadalmakat az összeirási mó-
dozatok tekintetében két csoportra oszsza, a szerint, a 
mint azok az 1715 : XVI. t.-cz. rendelkezései alá esnek 
vagy sem. 

Az 1715: XVI. t.-cz. rendelkezései alá eső javadal-
mak u. m. érsekségek, püspökségek, királyi adományo-
zásból nyert apátságok és prépostságok jövedelmeinek 
összeirása a vallás- és közoktatásügyi és a pénzügyi mi-
nisztériumok által sikeresen és czélfelelően eszközölhető, 
mert a nevezett minisztériumok az ezen javadalmak törzs-
vagyonára vonatkozó hiteles adatok birtokában vannak. — 
Ellenben a többi nagyobb javadalmak u. m. : a székes-
és társas-káptalanok, valamint magán kegyuraság alá 
tartozó apátságok és prépostságok törzsvagyona hasonló 
ellenőrzés alatt nem állván, ezek jövedelmeinek összeírá-
sánál az okmányokkal támogatott önbevallás elvét kellett 
elfogadni. 

Az önbevalláson nyugvó összeírásoknál itt is éppen 
ugy, mint a plébániai jövedelmek megállapításánál, a 
bizottság azon alapelvből indult ki, hogy minden jöve-
delmi é® kiadási tétel valamely közhatósági közeg által 
kiállított vagy hitelesített okmánynyal igazolandó. Semmi 
oly jövedelem vagy kiadás a bevallásnál el nem fogad-
ható, mely teljesen hitelt érdemlően és az irányelvekben 
külön is meghatározott okmánynyal nem támogattatik. 

Kellő súlyt helyezett a bizottság arra is, hogy az 
egyes jövedelmi ágak részint jogalapjuk, részint benső 
természetük szerint elválasztassanak. Igy az ingatlanok 
jövedelme elkülönittetett az ingó törzsvagyonból eredő 
bevételtől, majd ez utóbbi az alapítványi tőkékből és a 
kegyúri szolgáltatásokból eredő jövedelemtől stb. 

Hasonlóképen a kiadások, illetve terhek megállapí-
tásánál figyelemmel volt a bizottság arra, hogy csakis az 
állandó és az utódokra is átszálló kötelezettségek vétes-
senek figyelembe, ellenben a merően egyéni akaraton 
nyugvó és ideiglenes jellegű kiadások levonás tárgyát ne 
képezhessék. 

Midőn igy a bizottság a magasabb egyházi javadal-
mak jövedelmeinek összeirási módozatait megállapította, 
gondoskodni kellett arról is, hogy az általa tervezett 
irányelvek tényleg végre is hajtassanak s hogy azok alap-
ján kiadandó miniszteri utasitás ellenére elkövetett téve-
dések vagy szabálytalanságok czélszerü módon helyre iga-
zithatók legjenek. 

Az önbevalláson nyugvó összeírásoknál az alaki 
hibák és hiányok korrekciója szempontjából alkalmas 
közegül tekintette a bizottság az egyházmegyei főhatósá-
got, miért is azon szabályt állította fel, hogy a jövedelmi 
összeírások felülvizsgálat végett először is az egyházme-
gyei főhatóság elé terjesztendők. Az egyházmegyei főha-
tóság azonban az összeírásban foglalt jövedelmi és kiadási 
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tételek helyességének érdemleges elbírálásába nem bocsájt-
kozik, hatásköre csak arra terjed, hogy az okmányokkal 
felszerelt összeírásokat átvizsgálja és ha netalán a minisz-
ter által kiadott utasításba ütköző alaki hibák vagy hiá-
nyok fordulnának elő, az ilyen összeirásokat pótlás, illetve 
kiigazítás végett az illető káptalannak, apátnak vagy pré-
postnak visszaküldi, ellenben az alakilag kifogás alá nem 
eshető összeirásokat a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez felterjeszti. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a felterjesz-
tett összeirásokat érdemleges felülvizsgálat végett a köz-
ponti kongrua-bizottsághoz teszi át, mely a bizottság 
véleménye szerint feladatánál fogva leginkább hivatott 
arra nézve, hogy a bevallott jövedelmi és kiadási tételek 
felett jogérvényesen határozzon. 

Végül a bizottság a javadalmas szerzetes-rendek 
jövedelmeinek összeírására nézve azon álláspontot foglalja 
el, hogy miután a javadalmas tanító-rendek Ferencz ki-
rály visszaállító okmánya szerint a reájuk rótt egyházi 
kötelezettségeken k'vül fenmaradt összes jövedelmüket a 
tanintézetek fentartására fordítani azért is kötelesek, hogy 
ily módon a tanulmányi alap terhei könnyittetvén, ezen 
alap azon helyzetbe hozassék, miszerint a kongrua kiegé-
szítésnél első sorban igénybe veendő vallásalapba évi be-
fizetéseket legyen képes teljesíteni : ajánlja a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter figyelmébe annalt megvizsgálását, 
vájjon a javadalmas tanító-rendek a visszaállitó okmány-
ban reájuk hárított egyházi és iskolai kötelezettségüknek 
teljes mértékben eleget tesznek-e ? 

A bizottság által megállapított irányelveket van 
szerencsénk tisztelettel mellékelni. 

Kelt Budapesten, 1894. május 4-én. 
Dr. Timon Ákos, Dr. Samassa József, 

előadó. elnök. 
(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 10. A kormányválság és eredményé-

nek kritikája. — 
Mi nem találunk csak oly szavakat, melyeket nem 

lehet itt leirni, annak a vakmerő politikai komédiának 
jellemzésére, mely e napokban Bécsben és Budapesten 
lefolyt, s melynek eredménye most az, hogy ott vagyunk 
a hol voltunk, sőt az ország még csúnyább s veszedelme-
sebb helyzetbe jutott. Egyelőre egyszerűen átadjuk a szót 
egy országgyűlési képviselőnek, Tibád Antalnak, a kinek 
a szabadéivüsége is már megsokalta a radikális szabad-
elvüség pusztításait s a ki kérlelhetetlen szigorúsággal össze-
gezi a károkat, melyeket a mindenre kész radikális sza-
badelvöség a mostani kormányválság alkalmából a koro-
nának, a parlamentnek, az országnak okozott. 

Tibád Antal az uj Wekerle-kormányt az „utczák 
kormányá"-nak nevezte el s emlékezetes czikkét, melynek 
a parlamentben is bizonyára folytatása leszen, igy kezdi 
bevezetni : 

„A kabinetváltozás komédiája véget ért. 
Az uralkodó éles szemei nem voltak képesek egé-

szen keresztül hatolni a gondosan előre készített cselszö-
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vény sürü hálózatán. A nemzet nem értette meg az ellen-
zék vésztjelző hazafias kiáltásait. Az ő felsége által más-
fél év előtt kormányra hivott I. Wekerle Sándor meghalt 
ugyan, de helyébe lépett II. Wekerle Sándor, és pedig, 
a mint illik, ezúttal egyenesen az „utczák kegyelméből." 

Mint a XVI. Lajos példája is mutatja, szerencsétlen 
végzete a nemes szivü fejedelmeknek, hogy a helyett, 
hogy csirájában könyörtelenül eltipornák a kiütött tüzet, 
engedményekkel igyekeznek korlátozni a lángok terjedését 
s ennélfogva, midőn a fenyegető veszedelemnek teljes 
tudatára ébrednek, többé nem birnak elég erővel az égés 
elfojtására, mert az erre szolgáló hatalmat apródonkint 
kisiklani engedték kezeik közül." 

A koronához intézett eme burkolt figyelmeztetés 
után igy folytatja : 

„Csakugyan elvégeztetett tehát. Még egy utolsó két-
ségbeesett kisérlet fog tétetni, hogy a kötelező polgári 
házasság intézménye a nemzet nagy tömegének, a koro-
nának és a főrendiháznak ellenére a hazugságok utján, a 
legvakmerőbb terrorizmus segítségével behurczoltassék az 
országos törvénytárba. Budapest átveszi Páris szerepét . . . 
0 lesz ezentúl Magyarország. A Saint-Antoin és Saint-
Marceau külvárosok polgárait a Lipót- és Terézvárosok 
görög tipusu citoyenjei képviselendik. A magyar nemzet-
gyűlést az Abázziábau székelő Ferencziek klubjából fog-
ják dirigálni, hol az a bizonyos „nem egészen ismeretlen" 
pereskedő ügyvéd már fel is ütötte irodáját, várakozva 
a maga idejére. Körülötte sürög-forog az egész táborkara, 
melyből még csak az egyetemességet hivő német szárma-
zású tudÓ3 Anacharsis Klotz,*) sőt a kappanhangu (az 
eredetinek bikahangja volt) Saint-Huruge marquis **) sem 
hiányzik. 

Eddigelé nem fedezhetők fel ugyan a láthatáron, de 
a végzet által kitűzött órára minden bizonynyal pontosan 
be fognak rukkolni Robespierre a rendszercsináló gene-
rális, Santerre a minta polgárkatona, a dobverő Maillard 
Szaniszló, Marat egyenlőség-apostol és Guillottiu csoda-
doktor is, hogy elvégezzék a nagy munkát, melyet a sors 
számukra tartott fenn. Mikor ezek és a többiek, kiknek 
még eljönniök kell, teljes számban itt lesznek, a király-
utcza nevét természetesen, és pedig ezúttal aligha a köz-
munkatanács engedélyével, de nem lehetetlen, hogy a 
Széchenyi Béla gróf tiszteletére, „Egalité"-utczára változ-
tatják át. Még természetesebb, hogy az egyenlőség uj 
szimbólumát sürü egymásutánban sorakozó torlaszok fog-
ják belepni, megnépesülve, elszánt veresszakállas hazafiak-
kal, kik éjjel-nappal készek lesznek a „Mégis hunczfut" 
és »Lajos bácsi azt üzente" lelkesítő dallamaival ajkaikon 
a „haza ellenségeire" rohanni. A „hazafíatlan" főnemesség 
és a papság talán nem is várja be a számüzetési és jó-
szágelkobzási rendelet kibocsátását. Ugy fordulhat a dolog, 
hogy önkényt ki fognak vándorolni a politikai küzdtér 
homokjáról, hogy helyet csináljanak a dr Wekerle Sándor 
negyedik rendjének, a Melchisedekrendnek, melylyel ugyan-
csak terhes az idők titokzatos méhe. 

Es miért történik mindez ? 

I Herman Ottó. 
*) Károlyi Gábor gr. 

Egyedül és kizárólag azért, mert volt Magyarország-
nak egy kormánya, mely, hogy a hatalom birtokában 
megmaradhasson, az általa elfoglalt piedestálról leszállott 
az utczára, s ezt szervezte és vakmerően harczba vitte a 
korona ellen. 

A dicstelen küzdelemben — mint ez közelebbről 
hivatalosan is tudtára fog adatni az országnak — a kor-
mány által vezérelt utcza lett a győztes . . . A korona 
varázsa csak megtörve emelkedhetett ki belőle. 

Szomorú nap lesz ez a magyar nemzetre nézve. 
Eddigelé, ha külellenségeink agyarkodtak ellenünk, 

ha a bécsi reakczió (az igazi s nem a Wekerle által fes-
tett) felütötte hidrafejét, ha a nemzetiségeket meg-meg-
rohanta a nagyravágyás és széthúzás ördöge : utolsó esetre 
mindig volt egy biztos talizmánunk a veszély elhárítá-
sára . . . a korona integritása, melyre illő tisztelettel te-
kintett a külföld s mely előtt feltétlenül meghajoltak az 
ország lakosai nyelv- és valláskülönbség nélkül. 

Kivánom, hogy csalatkozzam feltevésemben, de — 
ismétlem — én azt hiszem, hogy a mai napon csorba 
esett a korona méltóságán, s hogy az a jövőben aligha 
képes lesz azon hatások támasztására, melyeket a múlt-
ban ugy künn, mint benn oly gyakran előidézett az or-
szág javára." 

Erre következik felelősség alá vonása nemcsak 
Wekerlének, Szilágyinak, Csákynak, kik a válságba került 
országnak ezidőszerinti politikát csináltak, hanem azok-
nak is, kik a koronának tanácsot adtak — a radikális 
irány folytatására. 

Nyitra, jun. 11. A nagy-tapolcsányi katholikus nagy-
gyűlés. —*) 

A Vág-völgyét a felbuzdulás munkájában rövid egy 
hónap alatt Nyitra-völgye váltotta fel ; a kath. toborzás 
Zsolnáról lejebb vándorolt s jun. 10 ikén szépen és ün-
nepiesen tartotta meg a kath. nagygyűlések 6-ikát, a 
nagy-tapolcsányit. 

Igazán szép volt ez a gyűlés, mint bármelyike az 
eddigieknek, s ünnepies, mint egy csatára indult impo-
záns hadsereg felvonulása. Nemcsak az a körülbelül 
10,000 nyi népsereg, melyben három megye Nyitra, Bars, 
Trencsén volt képviselve, kölcsönöz neki jelentőséget, de 
első sorban az, hogy a messze terjedő vidék világi intel-
ligencziája volt ez ügyben, e gyűlés megalkotásában szo-
lidáris. 

A gyűlés a plebánia-téren, Isten szabad ege alatt 
folyt le kedvező időjárás mellett. A rendezésen meglát-
szott már az előző gyűlések iskoláztatása, melynél fogva 
igen sikeresen estek által a hallgatóság nyelvi különb-
ségéből eredő nehézségen. Két részre osztották a város 
nagy terét, két tribünnel, az egyik körül a magyar, a 
másik körül a tót nyelvűek csoportosultak. Mindkét he-
lyen egyszerre beszéltek a szónokok, ugy azonban, hogy 
egyik nem zavarta a másikat s az egyes hitközségek he-
lyeit a póznákra emelt táblák jelezték. 

Ezen a nagy hadiálláson, melyet nemzeti zászlók, 
sőt egy 48 as máriás zászló, az alsó-kereskényieké, tarki-

*) A tudósítónak kiváló köszönet. A szerk 
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tottak, nem lehetett öröm s belső megindulás nélkül 
végigtekinteni. Hisz társadalmunk minden rétege volt ott 
található, amint magára a nagygyűlésre nézve is nem 
szükséges, hogy a papság csinálja azt, megcsinálták azt 
javarészben a világiak a papság segédkezése mellett. 

Jelenvoltak a többi között Zamoyszki Jenő gróf, 
Pongrácz Adolf gróf, Lubrich Á. egyetemi tanár, Chvalibo-
govszky lovag, Tarnóczy Béla, Majthényi Bertalan, Leon-
hardi Curt, Geöreögh József, Babóthy Pál és Márton, 
Schmitt Adolf, Deák János, Diossy Imre, Gábor Elek, 
Benkeő László, Zerdahelyi Adolf földbirtokosok, a nyitrai 
káptalan hat legkiválóbb tagja Venczell nagypréposttal 
az élén, a nyitrai kath. kör igen számos tagja stb. 

Egy óra mult délután, midőn Odescalchi Livio her-
czeg, jelentve, hogy Zichy Nándor gróf fontos politikai 
körülmények által gátolva meg nem jelenhetett, rövid 
bevezetővel a gyűlést megnyitotta. Felolvasta a gyűlés 
által ő szentségének, ő felségének, a herczegprimásnak, a 
nyitrai püspöknek, a nagyszombati vikáriusnak és Zichy 
Nándor grófnak küldendő üdvözlő táviratokat. 

Pápa ő szentsége előzetesen értesülvén a gyűlés tar-
tásáról pápai áldását küldte, ezt a gyűlés tagjaira Ven-
czell F . pápai praelatus adta. Azután mindkét tribünön 
letárgyalták a programm pontjait, magyarul Sztranyavszky 
János ügyvéd, Tomor Ferencz, Stiglitz Ferencz győr-
szőllősi és Lassú Lajos dr. nagy súri plébános, — tótul 
Szecsányi Vilmos cz. kanonok, Kelecsényi Béla plébános 
és Babcsan József szolcsányi gazda beszéltek. 

Rendkívüli hatást gyakorolt a hallgatóságra Tomor 
Ferencz tanár és Babcsan beszéde. Tomor kritikája 
a magyar liberálizmusról, iskola- és ujság-ügyről oly 
megkapó, hogy ugy mondjam elragadó volt, hogy a hall-
gatóság az éljenzésekből és tapsokból kifogyni nem tudott 
és, tudom, hogy felejteni nem fogja soha. Ilyen hatást 
beszélőnél életemben nem tapasztaltam. A szarkazmus, 
az elmés fordulatok, a szokatlanul mély kath. meggyő-
ződés, a szép nyelvezet és a szónok gyakorolt volta pá-
ratlanná teszi Tomort a népszónokok közt ; ezen themá-
jával a jövőben tartandó kath. gyűlések egyikéről se lenne 
szabad hiányoznia. 

Babcsan pedig a gyűlés specziálistája volt, a bécsi 
Reichsrath paraszt képviselőinek mintájára. Módos pa-
rasztgazda, megáldva azzal a természetes jó logikával és 
elokvencziával, mely a falusi népnél nem éppen szokat-
lan. A népből való ember a nép nyelvén fejtegette a 
szőnyegen levő egyházpolitikai kérdéseket a népnek, mint 
mikor a család feje családja körében beszéli az élet bajait 
s oktatást ad fiainak a jó életre. 

Kedves jelenet volt az, midőn a néptömeg egyes 
talpraesett megjegyzéseinél éljenezte a paraszt-szónokot, 
ki ott állt és gesztikulált a tribünön, mintha nem is az 
ekevas volna a mestersége. Ugy vettem észre, hogy a 
nép igen jó néven veszi, ha őt a saját véréből való szó-
nokokkal tisztelik meg ; mert ezek legjobban találják be 
magokat eszejárásába. 

Általában a gyűlés lefolyása minden tekintetben 
épületes volt, nagy hasznára a népseregnek, dicséretére 
Odescalchi Livio hg és Szecsányi Vilmos elnököknek és 

a páratlanul buzgó rendezőnek, Rudnyánszky, József ügy-
védnek. 

Csak vonuljon a toborzás tovább Léva, Besztercze-
bánya, Szepes, Eger, Szatmár felé és lefelé az országban, 
akkor a Csáky-éra áldásos lesz mi reánk magyar katho-
likusokra és egész jövőnkre. 

A gyűlés különben a következő határozatokat hozta: 

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, katholikus iskolába 
járatni és vallásos életökre ügyelni. 

Ezért kiki tőle telhetőleg a katholikus egyleti élet 
előmozdítására törekedjék, katholikus ifjúsági, katholikus 
legény- és munkásegyletekben 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 kath. 
férfiakra, és ilyenek hiányában csak arra szavazzon, ki a 
katholikus hitet és egyházat meg nem támadja, hanem 
annak védelmére vállalkozik, és ezt határozottan meg is 
fogadja. 

Ezért bárminemű magán- vagy hivatalos eljárásunk-
ban sem tagadjuk meg hitünket, és egyházunkhoz ily 
állásban is ragaszkodni tartozunk. 

Minthogy az 1868: LIII. t.-cz. és kivált a keresztség 
kiszolgáltatására és anyakönyvelésre vonatkozó miniszteri 
rendelet hitelvünkbe ütközik : ezen rendelet visszavonását 
és ezen törvény módosítását szakadatlanul szorgalmazni, 
minden katholikusnak kötelessége. 

Végre azt is kimondjuk, hogy a katholikus oly tör-
vény alkotásához sem járulhat, mely a keresztség hit-
közösségéből való kiválás, vagy a vallástalanság útját 
egyengeti. 

II. 
Autonomia. 

Mondja ki a nagygyűlés : 
Hogy az apostoli király kegyúri és az állam fel-

ügyeleti jogának sérelme nélkül az egyház, — a katholi-
kus autonomia mielőbb életbe léptetésével, — közegei 
által maga intézze mindazon ügyét, mely jelenleg a par-
lamenti kormány hatáskörébe vonatott. 

III. 
Iskolák. 

A hol annak szüksége fennforog, arról kell gondos-
kodni, hogy katholikus kisdedóvodával bírjunk. Már létező 
katholikus népiskoláinkat fenn kell tartanunk, és min-
denütt, a hol katholikus népiskola felállítását a katholi-
kusok száma megengedi, ilyenek letesitésére kell töre-
kednünk. 

Katholikus középiskoláinkat és jo gakadémiánka 
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igyekezzünk szinte rendeltetésük és alapitványaik értelmé-
ben fenntartani, hogy azok ne csak névleg, hanem tény-
leg is katholikusok legyenek, és ezért kívánnunk kell, 
hogy ott a katholikus egyház befolyása és vezetése érvé-
nyesüljön. 

A katholikus Pázmán-egyetemet mint katholikus 
egyetemet kivánjuk bírhatni, hogy az egyetemi katholi-
kus alapítványok katholikus egyetemnek szolgáljanak. 

IV. 
Házasság. 

Mi, kik hazánkat ugy szeretjük, mint egyházunkat 
és ezt a szeretet hitünkből merítjük, —• annak kegyeletes 
emlékében, hogy Szent István első királyunk a keresztény 
katholika vallás alapján szervezte a magyar államot, és 
hogy az, hála az isteni gondviselésnek, közel kilencz szá-
zad viharait átélni, polgárosodni és megerősödni képes 
volt, — tudjuk és hiszszük, hogy az állam jól felfogott 
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 ajkú 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 
hitűek házassági jogát azok megnyugvásával megállapí-
totta és ezen viszonyaikat rendezte. Ehhez tehát minden-
kor készségesen járulhatunk. 

De más a polgári házasság. Es a házasság dolgá-
ban az egyház 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. 

Nagy-Tapolcsány, 1894. junius 10-én. 

Egyházi Okmánytár 
A zsidó vallás reczepcziója. 

Az igazságügyi bizottság jelentésében. 
A képviselőház igazságügyi bizottsága nevében, Ne-

deczky János előadó májusban terjesztette elő a Háznak 
a bizottság jelentését a zsidó vallás reczepcziójáról szóló 
törvényjavaslat tárgyában. Ez a jelentés, mely a javasla-
tot elfogadásra ajánlja a Háznak, valóságos dicsekvés arról, 
hogy mi mindent tett már az elkereszténytelenedés sza-
badelvüsége a zsidóság és a zsidó vallás szolgálatában. 
Mint az elkereszténytelenedés érdekes kulturtörténelmi 
okmányát, egész terjedelmében mi is közöljük ez érdekes 
és tanulságos iratot, a mint következik: 

„Az izr. vallásról szóló törvényjavaslat, — a melyet 
a közoktatási bizottság 541. sz. jelentésének tanúsága sze-
rint már tárgyalt s részben pótlásokkal elfogadásra ajánl 

— nemzeti intézményeinknek és ezen intézmények fejlő-
désének megfelelően országszerte meggyökeresedett köz-
felfogás elutasithatlan és korszerű követelményét elégiti ki 
akkor, a midőn eddigi jogfejlődésünkhöz hiven az izr. 
vallást „bevett" vallássá nyilvánittatni és aztán ebből 
kifolyólag a vallásnak a többi bevett vallásfelekezetekhez 
való viszonyát rendezni kivánja. 

Az izr. vallás törvény által bevett vallásnak nyilvá 
nitva mindezideig nem lett ugyan, de a mint a törvény-
javaslat indokolásában helyesen kifejtve van, annak gya-
korlása és helyzete nálunk bir mindazon ismérvekkel, a 
melyek ezen vallásnak törvény által való bevételét nem-
csak elegendően indokolják, de a helyes jogfejlődés eluta-
sithatatlan követelménye gyanánt tüntetik fel. 

A közoktatásügyi bizottság jelentésének kapcsán 
kiemelendőnek találjuk, hogy az izraeliták vallásukat 
nálunk háboritlanul gyakorolják, hitfelekezetté alakulva, 
hitközségekben szervezkedtek és hogy már az 1840. évi 
29. t -czikk az izraeliták állapotát addig is, mig a törvény 
bővebben rendelkezik, ideiglenesen szabályozva, egyház-
községeiket éppen ugy, mint a többi bevett vallásfeleke-
zetek közegeit állami megbizásban részesiti, midőn papjai-
kat közhitelességü okmányok létesítésére jogosítja, őket 
az anyakönyvelésben állami orgánumokká fogadta. 

Az izr. vallás törvényes bevételének alaposzlopát az 
1867. évi t. cz.-ben fektette le törvényhozásunk akkor, a 
midőn a hitfelekezetnek polgárait minden polgári és poli-
tikai jog tekintetében többi polgáraival egyenlítette s 
ezzel kimondotta azt, hogy továbbra is szabadon gyako-
rolható vallásuk, a polgári és politikai jogok gyakorlásá-
nak egyáltalán nem áll útjában. Ezen alapot fejlesztette a 
törvényhozás az 1868. évi t.-cz.-ben, a melyben a hit-
felekezetek részére biztosított iskolaszervezési és fenntar-
tási jogát e felekezetre is kiterjesztette. E jog gyakor-

, lására való felügyelet kormányrendelettel van szabályozva 
(8333/1878 rend.) valamint kormányrendeletek (12577/1871 
és 34124/1881.) intézkednek iskoláik alapjának kezelése, 
iskolaadójuk biztosítása és közadók szerinti behajtása 
tekintetében és ugy, hogy e részben az izraelita vallás 
a bevett vallásfelekezetekkel egyenlő jogokban van ré-
szesítve. 

Az izr. vallás elismerésének közvetett, de kétségte-
len bizonyítékát találjuk büntető törvénykönyveinknek ama 
rendelkezéseiben, a melyek a vallás és annak szabad gya-
korlata elleni büntetendő cselekvényeket megállapítják. 
Az 1878 évi V. t.-cz. 191. és 192. §-ának és az 1879. 
évi XII. t. cz. 51-ik §-ának büntetőjogi szankcziót tartal-
mazó rendelkezései nem a „törvényesen bevett", hanem 
az „állam által elismert vallásokat, vallásfelekezeteket s 
ezek lelkészeit veszi törvényes védelem alá ; s vallásgya-
korlatot szabályozó törvényeink és jogszabályaink mellet 
pedig még csak kétség sem fér ahhoz, hogy „az állam 
által elismert vallás" kifejezés alatt a törvényesen bevett 
vallásokon felül csakis az izr. vallás értendő. 

Az izr. vallás közvetett törvényes elismerését tartal-
mazza a véderőről szóló 1889-ik évi VI. t.-cz. 31-ik sza-
kasza is, a mely ellentétben a korábbi véderőtörvénynek 
az 1868. XL. t.-cz. 25. §-ának rendelkezésével, nem tör-
vényesen bevett, hanem az állam által elismert egyházak 
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és vallásfelekezetek papjelöltjeinek és papnövendékeinek 
ad törvényes kedvezményt. 

Az izr. vallásnak az állam által való elismerését 
tanúsítja a magyar törvényhozás már egy negyed század 
óta minden évben uj és világos törvénynyel, a midőn a 
bevett vallásfelekezetekkel egy sorban és egészen azonos 
elbánás mellett, az izr. vallást követő honpolgárokat val-
lási czéljaikra adott állami segélyben részesiti és ily módon 
ennek a vallásnak létérdekeit állami hozzájárulással biz-
tosítja. 

Az izr. vallás szabad gyakorlatát, létjogosultsága 
elismerését, védelmét, támogatását a magyar állam nem-
csak törvényhozása utján eszközölte, hanem e tekintetben 
közrehatottak egész hatalmi erejökkel az államszervezet 
többi tényezői és a fölségjog, a főfelügyeleti és védelmi 
jog megnyilvánulása és az önvédelmi jog érvényesülése 
tekintetében. 

Az izr. vallásfelekezet hivei egyházkormányzati, hit-
felekezeti, közoktatási viszonyaik rendezése czéljából a 
magyar közoktatási kormány indítványára országos érte-
kezletek tartására gyűlvén egybe, szervezetük a kongresz-
szusi határozatok alapján — 1869. évi junius 14-én a 
koronás király által, az orthodoxokra nézve pedig az 
1871. évi 26915. sz. a. miniszteri rendeletben jóváhagyott 
önkormányzati jogukat gyakorolják, önmegadóztatási jog-
gal bírnak, iskolaadójuk a közadók utjáni kedvezményes 
behajtás által államilag biztosíttatik, és hitközségi követe-
léseik még átköltözés esetében is a h.itfelekezet tagjai 
ellenében 3 évre rendeletileg (32399/881.) az egyházköz-
ségek javára biztosítva van. Az állami elismerésnek leg-
főbb bizonyítékát azonban a magyar állam abban nyúj-
totta az izr. vallásfelekezetnek, hogy a jelenleg érvényben 
levő felekezeti házasságjog-rendszer keretében ennél is 
éppen ugy, mint a bevett vallásfelekezeteknél éppen a 
házassági jog tekintetében, mely pedig a családjogra 
való kihatásával az állami szervezetre a legközvetlenebb 
befolyással van, a vallástani alapot elfogadta, az izr. val-
lást követők között egyházi szabályaik értelmében saját 
egyházközségök előtt létrejött házasságát államilag is 
érvényes házasságnak tekinti s a házasság felbontásának 
kérdésében is a vallástani alapot az izr. vallást követőkre 
nézve is alkalmazva, ezeknek házasságügyeit az 1868. évi 
54. t.-cz. 22. és 36. §-aiban a hazai bíróságokra bízta. 
Bíróságaink pedig törvénypotló elvi jelentőségű döntvé-
nyekkel 1869-ik évi november 2-áról 15940. sz. a. kiadott 
s a vallás és közoktatásügyi minisztérium által az 1878. 
évi 17619. és az 1888. évi 18211. sz. a. megerősített 
udvari kanczelláriai rendelet határozmányait kötelezőkké 
tette. 

Ezekből kitűnik, hogy az izr. vallásra nézve a 
magyar állam törvényhozása és kormányzata oly alapot 
létesített, a melyre épitve s a magyar törvényhozás által 
a vallásszabályozás kérdésében elfoglalt helyes álláspon-
ton haladva az izr. vallásnak a bevett vallások közé 
sorozása elutasithatlan követelmény gyanánt tűnik fel. És 
a midőn a törvényhozás a vallás szabad gyakorlatát álta-
lános törvényben kívánja biztosítani ; a midőn törvényt 
alkot, a melyben az állami érdekek megóvására czélzó 
szabályok keretén belől uj vallásfelekezetek is az elismert 

vallásfelekezetek jogaiban részesülnek: akkor e hazának 
izr. vallású honpolgárai méltán igényelhetik : hogy ré-
szökre a magyar törvényhozás adja meg azt a közjogi 
jogosultságot, a melyet a többi bevett vallást követőknek 
megadott akkor, a midőn a vallásukat törvény által a 
bevett vallások közé iktatta. 

Ennek mellőzése esetében vétenénk a korszellem 
követelménye ellen, a mely a kifejtettekre, a törvény 
indokolásában s a közoktatási bizottság jelentésében fog-
laltakra való tekintettel is azt igényli, hogy miután izr. 
polgártársainknak a polgári és politikai jogegyenlőséget 
az 1867 : XVII. t.-cz. már megadta, vallásuk közjogi állása 
is a bevett vallásnak közjogi állásával teljesen egyenlő-
sittessék. 

Az ezekben előterjesztettekre való tekintettel az 
igazságügyi bizottság az izr. vallásról szóló 300. számú 
törvényjavaslatot a közoktatási bizottság 541. sz. jelen-
tésében foglalt szövegezéssel ugy általánosságban, mint 
részleteiben is egyhangúlag elfogadta és a t. Háznak 
elfogadására ajánlja. 

A részletekre nézve csupán azt tartja a bizottság 
kiemelendőnek, hogy a mennyiben az izr. vallásról szóló, 
törvény a vallás szabad gyakorlatáról és a gyermekek 
vallásáról szóló törvénynyel egyidejűleg, avagy ezeket a 
törvényeket követőleg alkottatnék meg ; és ezek a törvé-
nyek az igazságügyi bizottság e részbeni szövegezésnek 
megfelelő tartalommal fogadtatnának el: áz 1868. LIII. 
t.-cz. 14. és 18. § ainak kiterjesztése feleslegessé válnék 
és ennélfogva a törvényjavaslat 2. és 3. §-aiból ezekre a 
szakaszokra való hivatkozás kihagyandó lenne. 

Kelt Budapesten, 1894. május 30-án. 
Teleszlty István, Nedeczey János, 

az igazságügyi bizottság az igazságügyi bizottság 
elnöke. előadója." 

IRODALOM. 
= Köny éS mosoly. Rajzok, elbeszélések. Irta 

Huttliay Lipót (főgymnáziumi hittanár). Miskolcz, 1894. 
12-r. 213 1. 

Szerző ezt a könyvet édes anyjának ajánlotta. „Ezt 
a könyvet, úgymond, édes anyámnak ajánlom." Első pil-
lanatra alig látszik, mily sok van e rövid mondással 
mondva. Először is szerző bizonyára igen sokat köszönhet 
az ő édes anyjának ; másodszor, bizonyára szive szinara-
nyát, lelke java részét igyekezett belé lehelni abba a 
műbe, melylyel édes anyjának akart kedveskedni. Van 
pedig e műben 16 rajz és elbeszélés koszorúba kötve a 
következő sorrendben : 1. A leány-anya. 2. A filozófus. 
3. Pisz&- Panna története. 4. Hősnőnk rút. 5. A talpig-
sziv-ember. 6. A rabbi leánya. 7. A forint meséje. 8. 
Három temetés, egyazon szivek. 9. Kigyógyítva. 10. Az 
utolsó karácsonfa. 11. Csak ígérj. 12. Lázban. 13. Amúgy 
magyarosan. 14. Szegény feje. 15. Márványsziv. 16. Mozaik: 
I. Miért? II. Az iró. III. A részeg. IV. Az élet. V. A 
boldogság. 

Szerző czélja : korszerű burokban keresztény szelle-
met szólaltatni meg az olvasó lelke előtt vagyis lelkében. 

Nagyon jó gondolat, sőt a kath. szépirodalomnak 
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„unum necessarium"-a. Visszahozni a társadalomba a ke-
resztény szellemet: mily magasztos feladat. Méltó min-
denki lelkesedésére, a ki a tollat oly ügyesen és magya-
rosan tudja forgatni, mint szerző. 

-f- Kortársaink. Magyarország népe és ifjúsága szá-
mára szerkeszti Körösi László dr. Első füzet XIII. Leo. 
1894. 16-r. 52 1. 30 kr. Második füzet: I. Ferencz József. 
1894. 16-r. 80 1. 30 kr. Kaphatók Budapesten, szerzőnél, 
Andrássy-ut 25. 

Ez a két füzet megérdemli a terjesztést. 
— Irodalmi jelentés. XIII. Leo pápa szellemi nagy-

sága sokkal ismertebb, semhogy alkotásainak maradandó 
becsére még külön is fel kellene hivni a figyelmet. Leve-
lei és körlevelei már régebben megjelentek a Sz.-István-
Társulat kiadásában. Költeményeinek magyar forditását 
most bocsátom az olvasó közönség rendelkezésére azon 
reményben, hogy ez által, főleg az ifjúság életében oly 
fontos és irodalmunkban mégis oly gyengén képviselt 
verses könyvek számát hasznosan növelem és az ifjúság 
szivében szent Atyánk, hitünk eme talapköve iránt a 
hódolat és ragaszkodás érzelmét erősbitem. E czélból még 
jónak láttam bevezetésként szent Atyánk életének és mű-
ködésének rövid ismertetését is közölni. Igy azt hiszem, 
hogy ifjúsági olvasmányul, vizsgálati, névnapi stb. aján-
dékul vallásos tartalma, diszes kiállítása és jutányossága 
igen fogja ajánlani. Ára 8 iv terjedelemben, igen szép 
papiron, diszes kiállításban füzva 70 kr. ; diszkötésben, 
aranymetszéssel 1 frt 20 kr. — Eger 1894. Greksa Káz-
mér, cziszt. r. áldozópap, oki. főgymn. tanár. 

H I V A T A L O S . 
A pécsi papnevelő-intézeti igazgatóság részéről köz-

hírré tétetik, miszerint a pécsi növendékpapok közé fel-
vétetni kivánók concursalis vizsgálata ez évben julius hó 
2-ik és 3-ik napján fog megtartatni. Azon gimnáziumi 
tanulók, kik a 4 ik vagy 8-ik osztályt jó sikerrel elvégezték, 
illetve az érettségi vizsgálatot letették és a kis-szeminá-
riumba, vagy a 8. osztályból a theologiai tanfolyamra 
felvétetni óhajtanak, iskolai bizonyitványnyal és kereszte-
lési anyakönyvi kivonattal ellátva jul. hó 2-án, a délelőtti 
órákban, a papnevelő-intézeti viczerectornál, a beiratás 
eszközlése czéljából, jelentkezzenek, mely alkalommal to-
vábbi teendőik felől is értesítést fognak nyerhetni. Az 
5., 6. és 7 ik osztályúak közöl csak azon esetben fognak 
fölvétetni, ha marad üres hely és igen jó tanulók jelent-
keznek. 

V E G Y E S E K . 
*** Le roi est mort, vive le roi! Csáky Albin 

gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter lemondott ; ő 
csász. és ap kir. felsége helyette Eötvös Loránd báró egye-
temi tanárt, a tud. egyetem volt rektorát, az Akadémia 
elnökét nevezte ki Magyarország kultur- és kultusz-poli-
tikájának vezetőjévé. Csáky Albin gróf esete ismeretes. 
Jó lélekkel, jó akarattal kezdte ; a protestáns ármány be-
hálózta ; a szabadelvű népszerűség káprázata elszédí-
tette ; következetességnek nevezett makacssága pedig végre 
a bukás szélére sodorta. A szabadelvüség, kath. tudo-
mány-egyetemi iskolázás, kath. szellemű nevelés hiányában 
tönkre teszi Magyarország katholikusságának legszebb 

tehetségeit. A legmagasabb szárnyalású szellemek nem bir-
nak felemelkedni a keresztény világnézlet magaslatára, 
nem képesek belátni azt, hogy mint államférfiunak soha 
és semmiben sem szabad kath. férfiúnak ellenkezésbe 
kerülni a czivilizáczió anyjának, a kath. vallásnak elvei-
vel, dogmáival. Csáky Albin grófot az Isten tízparancso-
latai negyedikének (tiszteld atyádat és anyádat) áthágása 
buktatta meg. Harczba keveredett ősei vallásával, a kath. 
anyaszentegyházzal. Hosszú életű politikus igy nem lehe-
tett belőle. Eötvös Loránd báró tanulhat elődje példájá-
ból, és nagyemlékű édes atyja tanításaiból, melyek nem 
harczot, hanem tiszteletet hirdetnek a keresztény vallás 
iránt. Örökké emlékezetes marad b. Eötvös Józsefnek, 
nemcsak fia, hanem az egész magyar nemzet számára, az 
a mondása, hogy „mindaz, amiben az ókor pogány népeit 
és nem keresztény kortársainkat felülmuljuk — a keresz-
ténységre vezethető vissza." Ebben Eötvös Loránd báró 
a legbiztosabb iránytűt kapta vallásügyi politikája szá-
mára. Attól függ jövője igazán, meg tudja-e becsülni a 
keresztény vallást és annak őrét és gondozóját, a kath. 
egyházat. Mi a legnagyobb rokonszenvvel s őszinte tisz-
telettel üdvözöljük Magyarország kultur-törekvéseinek élén 
mint volt kollégánkat, és sok jót várunk tőle, kivált a 
közoktatás terén, ha a vallásosság hiányától kongó sza-
badelvüség. divatja által meddőkké nem téteti nemes igye-
kezeteit. 

— Főpásztoraink közöl Vaszary Kolos bibornok hg-
primás a mult hét végén Balaton-Füredre utazott el 
Budapestről; Császka Gy. kalocsai érsek ur 8-án délután 
Szabadkára utazott el székhelyéről a bérmálás szentségé-
nek kiszolgáltatására, a hunnan Zomborba, majd Bajara 
fog ugyanazon czélból átmenni ; Dessewffy Sándor csanadi 
püspök ur, ki tudvalevőleg bérmautközben kucsifelfordulás 
következtében megserült, kenytelen volt felbeszakitani a 
bérmautat s most már hála Istennek a gyógyulás ked-
vező stádiumában van; Firczák Gy. munkácsi püspök ur 
Marienbadból székhelyére visszaérkezett. 

— Uj lap. Az Apponyi Albert gróf vezetése alatt 
álló nemzeti párt befolyásával f'. hó 17-én uj politikai 
napilap fog megjelenni „Nemzeti Újság" név alatt. Ez 
lesz a nemzeti párt közlönye. Szerkesztője lesz Günther 
Antal dr a „Pesti Napló" egyik volt főmunkatársa. A 
közönség méltán nagy reményeket fűz ehhez a laphoz is. 

— Az eperjesi növendékpapság sz. Athanázról neve-
zett egyházirodalmi iskolája f. hó 9-én tartotta évzáró 
ünnepélyét gazdag és széptartalmu programmal. 

— Pécsett f. hó 11-én tartotta Reicher Dominika 
irgalmas nénike szerzetesi életének félszázados jubileumát. 
Az áldott lelkű nő 40 év óta működik a pécsvárosi kór-
házban. 

— Rómából érkezett hir szerint Monaco La Valletta 
bibornok mint poenitentiarius major egészségi okokból 
leköszönt tisztjéről s legközelebb a nyugalmasabb maltai 
lovagrend nagypriori állására fog kineveztetni. Kedvező 
fordulatot jelent Oroszországban az, hogy a mohilewi 
érsek f. hó 6-án Rómába érkezett ad visitanda limina. 
Eddig az orosz kormány részéről az ily ut tilos vala. 

— Györffy Gyula országgyűlési képviselő kiadta 
„Országgyűlési Beszédei"-t 1884 —1894-ig összegyűjtve. A 
katholikus Csík-megyeiek vezerének beszédei nagy figyel-
met érdemelnek. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 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: 

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

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Budapesten, junuis 16. 

Ö T V E N H A R M A D I K É V F O L Y A M . 

48. I. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezé<-eszmék és Tanulmányok: Testvéri szózat protestáns atyánkfiaihoz! — Nyilt levél Szapáry Géza magy. kir. főudvar-
mester úrhoz. — Irányelvek. — Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : Rampolla bibornok üzenete hozzánk magyar katholikusokhoz. — 
Kath. Köztevékenység. A zsolnai kath. nagygyűlés felhivás az esperesi kerületek utján Magyarország t. papságához. — Vegyesek,. 

Tes tvér i szózat 
protestáns atyánkfiaihoz ! 

Kevés embernek van némi sejtelme arról, 
a mi most Magyarországban tulajdonképpen tör-
ténik. A közélet eseményei, melyek a felszínen 
oly idegbontó szenvedélyességgel kergeti egymást, 
nyilván, mindenki szeme lát tára tör ténnek; ámde 
a felszinen levő napirend alat t egy, csak kevés, 
igen élesen látó szem által észrevehető napi-
rend folyik arról, hogyan bukjék vagy menekül-
jön meg Magyarország a millennáris lét forduló 
pontján, vagyis milyen irányzat, az emelkedésé-e 
vagy a hanyatlásé, inditsa meg a közéletet 
Magyarországban a második ezredév hajnalha-
sadásán ? 

Vannak e hazában, kik furcsának, vannak, 
kik lehetetlennek, sőt olyanok is vannak, kik — 
például nagyszámú protestáns atyánkfiainak büszke 
zászlóvivői — igen, olyanok is vannak, kik ne-
vetségesnek tar t ják , ha azt mondja nekik valaki, 
hogy Magyarország megmenekülésének és felvi-
rágzásának kérdése a katholikus vallás megerő-
södésének a kérdése, kapcsolatban a specifikus 
magyar f a j vallási visszaegyesülésével az ősi ka-
tholikus nemzeti vallás szárnyai alatt.*) 

Katholikus ember, ha ezt kétségbe meri 
vonni, nem érdemli meg, hogy vele szóba áll-
junk. Nemkatholikus embernél ellenben téves 

*) Ezt a „Debreczeni Protestáns Lap" „A reformá-
tusok pusztulása" czimü bemutatkozása után még vaska-
lapos tejek is már talán nem oly bátran fogják tagadni 
merni, mint eddig. A szerk. 

álláspontjából következetesen folyó dolog levén 
a katholikus vallással való ellenkezés, ennek a 
tételnek kétségbe vonása is természetes dolog s 
igy az nem megvetést, hanem vele való szere-
tettel teljes foglalkozást provokál a mi részünk-
ről, a katholikus részről. 

Hogy Magyarország és különösen a, specifi-
kus magj^arságjövője, növekvése, virágzása csak 
a katholikus vallás elveinek megbonthatatlan 
szilárdságában s erővel teljes egységében birnak 
kellő biztositékot, arról a most folyó vallásügyi 
s egyházpolitikai küzdelmek tanulságai minden-
kit bőven meggyőzhetnek. Nem kell i t t hosszú 
okoskodás; elég egy pillantás. Ma, mikor Ma-
gyarországban a keresztény vallás megtartásáról 
vagy elhagyásáról — az elhagyás irányában tör-
ténik, a honfoglaló zsidóság nagy örömére, nagy 
országos erőfeszités, kérdem : protestáns atyánk-
fiai az országos erőfeszit esnek vájjon mely irá-
nyában érvényesitik erejöket? Némely szerény-
kedő, sőt i t t -ot t szégyenkező kivételek hiján, 
sajnos, a protestáns állásfoglalások és szavazások 
bizony a keresztény vallástól való távozásnak 
irányában estek és esnek folytonosan latba. A 
szabadság zászlója alatt protestáns atyánkfiai 
mind jobban eltávoznak az igazság szolgálatától 
s egyre növekvő végzetességgel az országra nézve 
egyre szenvedélyesebb terjesztői lesznek Magyar-
ország szellemi disszolucziójának, a melyet az 
ország másnemű disszolucziója fel tartóztatha-
tatlanul fog követni. 

Igazán, mondják meg protestáns atyánkfiai, a 
hazánkra rázudult vallásügyi feloszlással szemben 
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ők hol, miben és mily — számba vehető ellen-
akcziót hoztak lé tre és fe j tenek ki ? Ha a polgári 
házasságról van a szó, mely az Is tent és a val-
lást annyiba se veszi, min t a vadász a k u t y á j á t : 
protes táns a tyánkf ia i rászavaznak, mert , azt mond-
ják, ezt követeli a — » szabadság. " Ha a zsidó 
vallás „ tökéle tes" egyenlősítése a ker. vallással 
kerül nap i rendre : pro tes táns atyánkfiai azt is 
„beveszik", mert , szerintök, igy k ivánja a — 
„szabadság." Mikor pedig arról van a szó, hogy 
ki-ki kényekedve szerint válogathasson a vallá-
sokban : p ro tes táns atyánkfiai ismét oda ál lnak 
a közromlás és szellemi közfeloszlás pokoli láng-
gal égő á r amla t a mellé s o la ja t öntve a tűzre 
még házasságbontásokkal és uj házasságok mé-
zes heteivel is csábi tgat ják a kathol ikusokat a 
legszentebb dologgal, a vallással való csereberé-
lésre — s erre is azt mondják, hogy ez a „ sza-
badság" álláspontja. Boldogtalanok! Az elzüllés, a 
tönkremenés , a meggyőződés nélküli vallásváltoz-
t a t á s „szabadságát" már ugyan hogy t a r tha t j á tok 
ti jó tékony, törvényben fen ta r t andó szabadság-
n a k ? ! I t t az idő, hogy k i józanodja tok! Mikor 
Magyarország vallásügyi minisztere a „vallás 
szabad gyakorlása" czimén előter jesztet te az 
elvallástalantdás tv javasla tá t , a t i képviselőitek, 
protes táns atyánkfiai, megi jedtek a „szabadság" 
konzekvericziájától s azt mondot ták , hogy nem, 
Magyarországban „felekezetlen", semmiféle val-
láshoz nem tar tozó ne legyen lehetséges, hanem 
mindenki köteles legyen valamely „bevet t" vagy 
„e l ismer t" vallásfelekezethez tar tozni . Ebből ki-
folyólag a ti országos képviselőiteknek, prot . 
atyánkfiai, nagyon te tsze t t az a „mentő eszme", 
hogy, ha valaki valamely vallásfelekezetből kilép, 
köteles legyen addig m ig más felekezetbe való 
belépését nyilvánvalóvá nem teszi, annak a fele-
kezetnek, a melyből kilépett , t r ibutár iusa, adó-
fizetője lenni. 

P ro tes táns atyánkfiai! Nem veszítek észre a 
következet lenséget? Ha a vallási állásfoglalásban 
csak a szabadság, az egyéni tetszés, mely több-
nyire önkénybe csap át , lehet i rányadó és döntő : 
akkor mi jogczimen nem vagytok hajlandók en-
gedélyezni a val lásváltoztatást egy „bevett" vagy 
„elismert" felekezethez való csatlakozás nélkül, 
vagyis felekezetlennek, val lástalannak való maradás 
mellett, mikor ezt az illető „szabadsága" egyenesen 
követeli? Igen, mi jogczimen akar já tok kötelezni 
a tőletek elszabadult ember t arra, hogy nektek 
kul tuszadót fizessen, mikor se nektek vele, se 

neki veletek többé semmi vallásügyi közös ügye-
tek nincsen? Igen, mi jogczimen követel i tek a 
következetlenség ura lmát? Azt hiszitek, hogy az 
á l ta la tok csinált „vallásszabadság", vagyis nevén 
nevezve a dolgot, a valláspusztitás á ramlatá t , 
mikor az pláne »jog" és „szabadság" alakjában 
jelenik meg az emberek szeme előtt, vallásadó-
ról szóló törvények papiros kor lá t jával lehet 
majd fe l ta r tóz ta tn i? 

Tévedtek, nagyon, végzetesen tévedtek és 
csal játok — m a g a t o k a t ! 

Tegyétek le, jobb lesz, a protestálás német 
szemüvegét s nyissátok meg igazságszerető lelke-
t eke t az emberi szabadság fölöt t uralkodó igaz-
ságnak ! 

Maga az Úr mondja és szól hozzátok: 
„Az igazság megszabadít t i t eke t !" (Sz. Ján. 

8, 32.) 
Meg lehet tek győződve, hogy a ti érdeke-

tekben és a haza érdekében, szavunk nem fog 
elhal lgatni mindaddig, mig válaszul az nem jön 
hozzánk részetekről, hogy a protes tant izmus 
német szemüvegét leteszitek, és szabad magyar 
szemmel mer tek szemébe nézni az igazságnak. 

Ugy legyen. Ámen! *** 

Nyilt levél 
S sap ár y Géza magy. kir. főudvarmester úrhoz. 

A lapok Nagyméltóságod nevét emiitették Festetich 
Tasziló gróf ur neve előtt avval a híreszteléssel, hogy 
Nagyméltóságod még a sikertelen csütörtöki főrendi ér-
tekezlet után is keresi a kormány vallásügyi merev radi-
kalizmusával a „kibékülést". 

Engedje meg tehát Nagyméltóságod, hogy néhány 
nyilt kérdést intézzek itt Nagyméltóságodhoz, mint a 
„concilians"-ok közt első helyen megnevezetthez. Kérdé-
seimre a feleletet lelkiismeretében egyedül magának adja 
meg majd Nagyméltóságod.*) 

Miután a kath. vallás, mely Magyarországban ős idők-
től uralkodó vallás vala, jelenleg a „bevett" vagyis állami 
jogvédelemben részesülni jogosult vallások között sok czi-
mén az első országosan „bevett" vallás ; 

miután országosan „bevett" vallásban élni annyit 
tesz, mint az ily vallásnak minden hitelvét háborítatlanul 
követhetni ; 

miután a kath. vallásnak egyik Istentől felállított 
hitelve, hogy a házasság szentség: 

miképp kereshető a kath. hit és Magyarországnak a 
„bevett" vallásokról szóló alaptörvények sérelme nélkül 

*) Az egyházpolitikai helyzet mindennap változik. Tegnap 
me'g Na gym éltóságod, ma már az „ ifjabb nemzedék" van — a ra 
dikalizmus számára megnyerhetőnek kikiáltva. A mi tehát Nmgod-

nak szól e levélben, ma már szól az „ifjú nemzedéknek". 
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„kibékülés" a radikális kötelező polgári házasságnak me-
rev álláspontjával, a mely kényszeríteni akarja Magyar-
ország 10 millió kath. polgárát, hogy akkor mondják ki 
a nagy és szent szót, hogy házasságot kötnek, a mikor 
vallásuk rendelete és lelkiismeretük szózata szerint házas-
ságot nem kötnek, mert nem is köthetnek, mert a köte-
lező polgári házasságnak erkölcsileg erőszakolt körülményei 
között kötött u. n. „házasság" — szentség nem lehet ? 

Nagvméltóságod kath. hi*e és államférfiúi belátása 
szerint ebben az ügyben már egyszer „nem'-et mondott. 

Hogy micsoda lélekkel mondhatna tehát Nagymél-
tóságod ugyan ebben az ügyben másodszor „igent*-t? 

Vagy tegyük fel: a kormány nem lesz merev; al-
kudni, engedni fog, le egész a „szükségbeli" polgári há-
zasságig. 

Nagyméltóságod mi jogczimen fog kompromisszum-ot 
csinálni a szükségbeli polgári házasság elfogadására ? 

Mint katholikusnak vallásos hite tiltja, hogy a há-
zasság szentségének rovására alkudozzék s némelv ra-
konczátlan „katholikus" számára házasságot, „szükségbe-
lit", segítsen szervezni, a mely a kath. vallás isteni hitelve 
szerint alapjában concubinatus marad minden „törvényes" 
elnevezés daczára. Mi haszna lesz ebből a vallásnak, mi 
haszna lesz a hazának ? 

Mint államférfiunak a kath. vallást „bevett" vallás-
nak tartó magyar alaptörvény tiltja, hogy részes legyen 
nemcsak a kötelező, de a szükségbeli polgári házasság 
behozatalában. 

Miért ? 
Egyszerűen azért, mert a kath. vallásnak a házas-

ságról mint szentségről szóló hitelve törvényesen „bevett", 
azaz törvényes jogvédelemben részesülni jogosult hitelv 
minden katholikusra nézve, minden, akár egyetemleges, 
akár részleges merénylettel szemben. Nagyméltóságod 
tehát, mint államférfiú, nincs feljogosítva a házasságkö-
tésre nézve részleges „feljogosításokat" osztogatni némely 
kötelességfeledett katholikusnak arra, hogy ne szentség-
képp vegye fel a házasságot, hanem vallásával ellenke-
zésben, „concubinatus" alakjában. Erre egyébiránt nem-
csak Nagyméltóságod nincs feljogosítva, de senki ebben 
az országban, még maga ő felsége a király sem. Mert 
praemiumot a kath. vallás elleni fellázadásra semmiféle 
akár legitim, annál kevésbé illegitim hatalom nem adhat 
jogosan senkinek. 

Mikor, kérem, arról van szó, hogy Magyarország 
elkeresztényteledéséhez, tehát a magyar nemzet tönkre-
tevéséhez véglegesen A-t mondjon a törvényhozás fel 
egész az apostoli királyig : akkor mindenkinek joga van 
vigyázz-t kiáltani azokhoz, kiknek közelében a gyilkos 
fegyver megvillanni látszik. 

Ne mondja ki Nagy m éltóságod Magyarország vég-
romlásához az A-t, az első „igen"-t! 

A ki Á-t mond, azt a konzekvenczia lejtője vé-
gig csúsztatja feltartóztathatlanul a Z ig, mint a vallásos, 
a templomba járó Csáky Albin grófot lecsúsztatta a fele-
kezetlenség, a vallástalanság törvénybe iktatásának tör-
vényjavaslatáig. 

Ennyit akartam csak mondani. Most pedig fogadja 
Nagyméltóságod végezetül mély tiszteletem nyilvánítását. 

Budapesten, 1894. jun. 15. 
Dr Breznay Béla. 

Irányelvek 
a latin és görög szertartású katholikus érsekségek, püspök-
ségek, székes- és társas-káptalanok, javadalmas apátságok 

és prépostságok jövedelmeinek összeirása tárgyában. 
(Vége.) 

1. Általános határozatok. 

1. §• 
A lelkészkedő papság congrnájának rendezése czél-

jából okvetlenül szükségesnek mutatkozik a nagyobb 
egyházi javadalmak jövedelmeinek pontos összeírása, hogy 
igy a mutatkozó szükséglet fedezeti forrásai megállapít-
hatók és kellőképen kihasználhatók legyenek. Ezen nagyobb 
javadalmak közé sorozandók egyrészt az érsekségek és 
püspökségek, királyi adományozás alá tartozó apátságok 
és prépostságok; másrészt a székes- és társas káptalanok, 
valamint a magánkegyuraság alá tartozó apátságok és 
prépostságok javadalmai. 

Az apátságok és prépostságok azonban csak annyi-
ban, amennyiben azon javadalmak sorába tartoznak, me-
lyek az egyházjogban bénéficia simplicia név alatt isme-
retesek ; ellenben a lelkipásztorkodással összekötöttek jö-
vedelmeinek összeirása a többi plébániai javadalmakkal 
együttesen az azokra nézve megállapított utasitás szerint 
eszközlendő. 

2. §. 
A nagyobb egyházi javadalmak jövedelmeinek össze-

írásánál is éppen ugy, mint a plébániai jövedelmek meg-
állapításánál azon szempont tartandó szem előtt, hogy az 
összeírások az emberi lehetőség szerint megbízhatók és 
a valóságnak megfelelők legyenek, mert csak igy fognak 
azok teljes megnyugvást kelteni mindazokban, kik a mu-
tatkozó szükséglet fedezéséhez hozzájárulni fognak. 

3. §. 

Az érsekségek és püspökségek, valamint a királyi 
adományozás alá tartozó javadalmas apátságok és pré-
postságok törzsvagyona az 1715: 16. t.-cz következtében 
ugy a vallás- és közoktatásügyi, mint a pénzügyi minisz-
térium által nyilvántartatván és időről-időre részletes fel-
vétel alá kerülvén, ezen javadalmak jövedelmeinek össze-
irása az illető minisztériumok részéről megbízható módon 
eszközölhető. Ellenben a székes- és társas-káptalanok, 
valamint a magánkegyuraság alá tartozó apátságok és 
prépostságok törzsvagyona az előbb érintett ellenőrzés 
alatt nem állván, ezek jövedelmeinek megállapítása csakis 
az okmányokkal támogatott és az egyházmegyei főható-
ság által ellenőrzött önbevallás alapján történhetik sike-
resen és az érdekeltekre nézve is megnyugtató módon. 

4. §• 
A nagyobb egyházi javadalmasok jövedelmeinek 

összeirása végett három különböző összeirási minta készi 
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tendő : az egyik az érsekségek és püspökségek, valamint 
a királyi adományozás alá eső apátságok és prépostságok ; 
a másik székes- és társas-káptalanok; a harmadik a 
magánkegyuraság alá tartozó apátságok és prépostságok 
számára. 

5. §. 

Az érsekségek, püspökségek, királyi adományozás 
alá eső javadalmas apátságok és prépostságok jövedel-
meinek összeirási mintáit a pénzügyi minisztérium a birto-
kában levő adatok alapján tölti ki és átteszi azokat a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, mely az esetleg 
szükségesnek mutatkozó helyesbítések és potlások eszköz-
lése után a központi congrua-bizottság rendelkezésére bo-
csájtja. 

6 . §. 

A székes- és társas-káptalanokat, valamint a magán-
kegyuraság alá tartozó apátokat és prépostokat jövedel-
meik összeírására a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
illetékes egyházmegyei főhatóság utján a bevallásra vonat-
kozó utasítás megküldése mellett szóllitja fel. Ugy a káp-
talanok, mint a magánkegyuraság alá tartozó apátok és 
prépostok kötelesek a püspöki felhivás vételétől számított 
90 (kilenczven) nap alatt az összeirási mintákat két pél-
dányban kitölteni és a jövedelmi, illetve kiadási tételeket 
igazoló okmányokkal felszerelve, az egyházmegyei főható-
ságokhoz beküldeni. 

7. §• 
Az egyházmegyei főhatóságok az okmányokkal kel-

lően felszerelt összeírásokat átvizsgálják és a netalán a 
miniszter által kiadott utasitásba ütköző alaki hibák vagy 
hiányok fordulnának elő, az ilyen összeírásokat pótlás, 
illetve kiegészítés végett az illető káptalannak, apátnak, 
vagy prépostnak visszaküldik azon felhívással, hogy a pót-
lást, illetve kiigazítást, legkésőbb 30 (harmincz) nap alatt 
eszközöljék, ellenben az alakilag kifogás alá nem eső 
összeírásokat 21 (huszonegy) nap alatt a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez felterjesztik. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a felterjesz-
tett összeírásokat érdemleges felülbirálat végett a köz-
ponti congrua-bizottsághoz teszi át, mely véglegesen ha-
tároz a bevallott jövedelmi és kiadási tételek felett. 

9. §. 
Ha az összeirás megtörténte után uj jövedelmi for-

rások keletkeznek vagy egyes régiek megszűnnek, ugy 
nemkülönben ha uj terhek keletkeznek vagy egyes régiek 
megszűnnek, az illető nagyobb javadalmas vagy kápta-
lan köteles ezen változásokat előállásuk napjától számí-
tott 60 (hatvan) nap alatt a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek bejelenteni. 

II. A jövedelmek összeírása. 
10. §. 

A nagyobb egyházi javadalomhoz tartozó földbirto-
kok egyenként felsorolandók művelési ágak szerint, vala-
mint feljegyzendő azoknak térmennyisége a katasteri fel-
vételek szerint és a katasterben megállapított tiszta jöve-

delem. De ezen kívül ki kell tüntetni a haszonbéri jöve-
delmet is. 

A haszonbér jövedelem megállapítása első sorban a 
legfelsőbb jóváhagyás mellett megkötött haszonbéri szer-
ződés alapján történik, ha ilyen nincsen, akkor a hason 
minőségű földekre helyben vagy a vidéken szokásos ha-
szonbérek utolsó öt évi (1889 - 1893.) átlaga szerint. 

Az önbevalláson nyugvó összeírásoknál a katasteri 
tiszta jövedelmet a hitelesített birtokivekkel kell igazolni ; 
a szokásos haszonbér jövedelmet pedig a haszonbéri szer-
ződés másolatával vagy azon község (város) elöljárósága 
által kiállított bizonylattal, melynek területén az illető 
földbirtok fekszik. 

Kis- és nagyközségek területén fekvő ingatlanoknál 
a haszonbér-jövedelem igazolására szolgáló bizonylatot 
a főszolgabíró is aláirja esetleges észrevételének feljegy-
zése mellett. 

A haszonbéri szerződések másolatát az alispán vagy 
a főszolgabíró hitelesiti. 

Nagyobb terjedelmű (1000 katastrális holdat meg-
haladó) vagy több község (város) területén fekvő föld-
birtokoknál az átlagos haszonbér-jövedelmet igazoló bi-
zonylatot a törvényhatósági első tisztviselő (alispán vagy 
polgármester) és a pézügyi igazgató állitja ki. 

* 11. §• 
Külön összeirási lapon tüntetendők fel a nagyobb 

egyházi javadalom önálló bérépületei, valamint ezek tiszta 
jövedelme. 

A jövedelem igazolása a pénzügyi igazgatóság által 
kiállított bizonylattal történik. 

12. §. 
Hasonlóképen külön kell feljegyezni a nagyobb egy-

házi javadalomhoz tartozó bányákat, ipartelepeket és a 
hasznot hajtó jogokat, valamint az ezek után járó tiszta 
jövedelmeket. 

A jövedelmek igazolása a haszonbéri szerződés má-
solatával történik, ha pedig ilyen nincs, akkor a pénzügyi 
igazgatóság által kiállított bizonylattal. 

Ugyanezen jövedelmi lapon kell beirni a kisebb 
haszonvételek u. m. vadászat, halászat, malomtartás, mak-
koltatás stb. tiszta jövedelmét, a mennyiben azok a föld-
birtokkal kapcsolatosan haszonbérbe adva nincsenek, ha-
nem külön használat, illetve bérlet tárgyát képezik. 

A kisebb haszonvételek évi pénzértéke a létező bér-
szerződések hiteles másolatával igazolandó. Ha ilyenek 
nincsenek, az ötévi (1889—1893.) átlagos haszonvételt a 
a községi (városi) elöljáróság által kiállított és az illeté-
kes főszolgabíró által aláirt bizonylattal kell igazolni. 

A bérleti szerződések másolatainak hitelesítése a 
községi (városi) elöljáróság vagy a főszolgabíró által 
történik. 

13. §. 
Részletesen és egyenként tüntetendő fel a nagyobb 

egyházi javadalom ingó törzsvagyona, nevezetesen az úr-
bér, a szőllődézsma és az italmérési jog megváltása vagy 
bármely más czimen a javadalom részére kiutalt kötmé-
nyezett (vinkulált) és nem kötményezett értékpapírok, és 
azok évi tiszta jövedelme. 
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Az önbevalláson nyugvó összeírásoknál ezen jövede-
lem igazolása azon pénztár bizonylatával történik, mely-
nél a javadalmas a kötvények után járó kamatok felvéte-
lére jogositva van. 

14. §. 
Külön feljegyzés tárgyát képezik a vallásalapból vagy 

bármely más közalapból húzott segélyek vagy fizetések. 
Önbevallás esetén az ezen segélyekből húzott jöve-

delmet azon pénztár igazolja, a melynél a kifizetés tör-
ténik. 

15. §. 
Pontosan feljegyzendők mindazon alapítványi tőkék, 

a melyeknek jövedelmét a nagyobb javadalmas vagy a 
káptalan tagjai élvezik. 

Ezen alapítványi tökéknek, valamint az azokból 
húzott jövedelmeknek kimutatását az egyházmegyei főha-
tóság hitelesiti. 

A nagyobb javadalmas vagy a káptalan által kezelt 
külön rendeltetéssel biró alapítványok csak akkor veen-
dők fel, ha azok jövedelme bármily csekély részben a 
nagyobb javadalmas vagy a káptalan jövedelmének ki-
egészítő részét képezik. 

16. § 
Magánkegyuraság alá tartozó apátságok és pré-

postság jövedelmeinek összeírásánál egyenként felsorolan-
dók azon szolgáltatások, melyeket a kegyúr készpénzben, 
terményekben vagy munkákban teljesíteni tartozik vagy 
pedig azon ingó és ingatlan tőkék, melyek a kegyúri 
terhek megváltása czimén átengedve lettek. 

Ugyanezen jövedelmi lap 2-ik rovatában feljegy-
zendő a kegyúr által teljesített szolgáltatások vagy a 
megváltási tőkék jövedelme készpénzben. 

A kegyúri szolgáltatások az alapítási vagy a meg-
váltási okmány másolatával igazolandók. A másolatot az 
egyházmegyei főhatóság hitelesiti. 

17. §. 
A káptalani javadalmak jövedelmeinek összeírásánál 

ki kell tüntetni azt is, hogy a káptalannak hány olyan 
tagja van, a ki a jövedelem élvezetére jogosított és a 
mennyiben a jövedelem felosztási arányában fokozatok 
volnának, ezek is megjelölendők. 

Ha a káptalan valamelyik tagja külön javadalmat 
képező apátság vagy prépostság birtokában van, ezen 
javadalom jövedelmei külön összeírás tárgyát képezik. 

III. A kiadások összeírása. 
18. §. 

A nagyobb javadalmasok és káptalanok jövedelmei-
hői első sorban levonandók a jövedelmekre kirótt állami, 
törvényhatósági, községi és egyéb valamely törvényben 
gyökeredző közterhek, valamint a vizszabályozási költ-
ségek. 

Az önbevallás alapján nyugvó összeírásoknál ezen 
kiadási tételek adókönyvekkel, adóhivatali bizonylatokkal 
vagy fizetési meghagyásokkal igazolandók. 

19. §. 
Hasonlóképen levonat dók mindazon fizetések, a me-

lyek a nagyobb javadalmast, vagy a káptalant valamely 
kötelezettség czimén állandóan terhelik. 

Ide tartoznak : a kegyúri terhek, az ingatlonokra 
főkegyúri jóváhagyás mellett felvett kölcsönök amortisa-
tiója és minden állandó az utódokra is átszálló egyházi 
és iskolai kiadások ; valamint felsőbb jóváhagyáson ala-
puló nyűg- és kegydijak, és oly személyi és dologi állandó 
kiadások, melyek nem a javak és jogok közvetlen keze-
lése vagy hasznosítása, hanem központi intézése, felügye-
lete vagy ellenőrzése czéljából rendszeresitvék, milyenek 
például : az ügyészi, mérnöki, pénztárnoki, számvevői fize-
tések. 

A kegyúri terhek megállapítása az utolsó öt évi 
(1889—1893.) átlag szerint történt s ezen átlagot a kegy-
úri számadásoknak az egyházi főhatóság által hitelesített 
másolatával kell igazolni. 

Az ingatlanokon nyugvó kölcsön amortisatiója czél-
jából fizetett összeg az idevágó ogmány másolatával, 
minden egyéb állandó teher az egyházmegyei főhatóság 
bizonylatával igazolandó. 

20. §. 
A kiadások közé sorozandók azon nagyobb épület-

fentartási költségek, melyek a fennálló törvények és ren-
deletek értelmében a nagyobb javadalmasokat és a káp-
talant terhelik. 

Nem vonhatók itt le azon helyreállítási költségek, 
melyeket a királyi adományozás alá tartozó javadalom 
birtokosának a javadalomba lépés alkalmával az épülete-
ken tapasztalt rongálmányok helyreállítása czimén előze-
tesen kifizetve lettek. 

Úgyszintén nem vonhatók itt le a kegyurasági épü-
letek fentartási költségei sem, amennyiben a nagyobb 
j avadalmas vagy a káptalan ezen költségeket már a kegy-
úri terhek rovatában felszámította. 

A levonható nagyobb épületfentartási költségek 
megállapítása az utolsó tiz évi (1884 —1893.) átlag sze-
rint történik és igazolni kell azt a számadásoknak az 
egyházmegyei főhatóság által hitelesített másolatával. 

21. §. 
Végül levonásba tehetők a nagyobb javadalmas vagy 

a káptalan bérépületeire fordított vízvezetéki, világítási 
és más, a lakhatóság feltételeit biztosító állandó kiadások. 

Ezen kiadásokat a községi (város) elöljáróság iga-
zolja, illetve az igazolásul szolgáló nyugtákat helyesiti. 
Ezen kiadások megállapításánál az utolsó öt évi (1889 — 
1893.) átlag szolgál irányadóul. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, jun. 12. Rampolla bibornok üzenete hoz-

zánk magyar katholikusokhoz. — 
Midőn a Wekerle-kormány az egyházpolitikai tör-

vényjavaslatok alapján megalakult, az egyházellenes libe-
rális tábor emberei ugy a közéletben, mint szabadkőmű-
ves sajtójokban nemcsak ezen törvényjavaslatok szüksé-
gességét kürtölni kezdették, de egyúttal az ezen téves 
irányú felfogás ellen felzuduló kath. felfogást és közvéle-
ményt azzal remélték eiütni és lehetetlenné tenni, hogy 
a gyengék megtántoritására igyekeztek kimutatni és a 
tudatlanokkal elhitetni azt, hogy a kormány egyházpoli-
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tikai törvényjavaslatai a kath. dogmába nem ütköznek. 
Ezen törekvés eredményezte azon elszomorító jelenséget 
is, hogy a katholiczizmus legnagyobb ellenei, kik élet-
czéljukká tűzték a katholiczizmus elnyomását Magyaror-
szágban, mellüket verve, magukat nyíltan „jó katholiku-
soknak" vallani merészelték; és ugyancsak a gondolkodni 
nem tudók megtévesztésére szervezték a liberális nagygyű-
lést Budapesten. 

Midőn azonban a liberálizmus a tőke és a zsidóság 
által fizetett sajtóval belátta, hogy ezen argumentummal 
nem sokra megy, ujabb fogáshoz folyamodtak, ráfogták 
a törvényjavaslatok ellenzőire, hogy a nemzetiségekkel 
paktálnak. Midőn ezen érvelésük is dugába dült, olyanról 
vádolván a katholiczizmust, a mi egész lényével és jelle-
gével homlokegyenes ellentétben áll, lévén a nemzetiségek 
a katholiczizmusnak, legalább nálunk Magyarországban 
nagyrészt nyilt ellenei, akkor a magyar józan közvéle-
mény túlnyomó többsége által perhorreskáit javaslataik 
védelmére és az ellenkező áramlat diskreditálására, egy 
másik módhoz foyamodtak, és ez a magyar h'berálizmus 
által in ultima ratione előrántani szokott bécsi befolyás 
vagy a liberális szótár szerint: a fekete-sárga reakczió. 
Rágalmaik keretébe nemcsak a magyar püspöki kart és 
a kath. aristokratákat, de a római széket is befoglalták, 
rájuk sütvén, hogy a nemzetiségekkel való paktálás és az 
osztrák udvar magyar ellenes befolyásának kieszközlé-
sével törnek a nemzet consolidáczióját czélzó javaslatok 
megbuktatására. 

Annak feltüntetése czéljából, hogy milyen módhoz 
és eszközökhöz folyamodott a merülő liberálizmus utóbbi 
két argumentumának igazolására, mutatják antiszemitává 
vedlett „Pesti Napló" f. é. május 24-ik vezérczikkének 
alaptalan és kigondolt ráfogásai és valótlanságai. 

Egy magyar hirlapiró járt 14 hónap előtt Rómában, 
a hol egy jóhiszemű rászedett magyar főpap és a vatikáni 
magyar nagykövet segítségével a vaticánba, nevezetesen a 
pápai államtitkár ur Rampolla bíboroshoz is bejutott azon 
czélból, hogy miként az interviewoló czikkiró magával 
elhiteti, az államtitkárt a magyar egyházpolitikai és a 
magyar parlament viszonyairól és hangulatáról, melyek-
ről ugy a vatikáni nagykövetség, mint a pápai udvar 
„egyoldalúan" informálvák, kellőképen és a válságnak 
megfelelőleg informálja. 

Hogy miből állott ezen informáczió, azzal a „Pesti 
Napló" emiitett czikkének elolvasása után tiszába jövünk, 
kivált a czikkiró azon csak képzelt, de a valósággal 
egyenest ellenkező, s állítólag az államtitkár előtt is el-
mondott nézete által, hogv az egyházpolitikai törvény-
javaslatoknál az egyház érdekeivel szemben állanak „Ma-
gyarország jogai és érdekei." A ki Magyarországban él 
és annak közéletét vagyis hamisitlan közvéleményét tudja 
és ismeri, az C3ak rosszakarat mellett állithatja ezt. 

Ez a hirlapiró az államtitkárral 14 hónap előtt tör-
tént párbeszédjének, szerinte legfontosabb részét, jónak 
látta a magyar közönség tisztántartására és felvilágosítá-
sára május 24-én a „Pesti Napló"-ban közölni. 

A biboros államtitkár, interwiewoló „feljegyzései" 
szerint, a többi között mondotta volna: „Hja kérem, az 
igaz, hogy a nemzetiségek éppen most fellázadnak szintén 

a magyar állam törvényei ellen. De erről mi nem tehe-
tünk. Az o akaratjuk támogatja a mienket, dőrék volnánk, 
ha ezt a segélyhadat magunktól elutasitanók, elvégre is 
Magyarországnak jelenleg szorongatott helyzete őt köte-
lezi arra, hogy bennünket kiméljen, nem pedig minket 
arra, hogy mi kíméljük őt." 

Es a liberálisok a bécsi befolyásra vonatkozó mesé-
jének igazolására, ezeket mondatja tovább az ismét igaz-
ságra törekvő interwiewoló Rampolla biborossal: rMi 
számítunk arra, hogy a bécsi udvar befolyásának sikerülni 
fog Magyarországon oly hangulatot létrehozni, mely az 
egyházat segiteni fogja abban, hogy a maga jogából egy 
betűnyit se kelljen feladni." 

A ki a mai liberálizmus ferditéseit és kivált a köl-
tött interwiewok képtelenségeit isineri, tekintettel az ál-
lásra és kitűnő személyi és észbeli tulajdonokra, melyet 
Rampolla biboros betölt és illetve, melyek fölött rendel-
kezik : a ki előtt továbbá az egyház és a pápaság lényege 
ismeretes, az ilyen olvasó csak nagy észbeli fogyatkozás 
mellett adhatna hitelt a „Pesti Napló" fentidézett állítá-
sainak. 

S a dolog valóban ugy van. Rampolla bibornok az 
interwiewoló magyar hirlapiró fenti közleményét, melyről 
csak később értesült, magának lefordittatván, azt, s kivált 
annak fentidézett két állítását, a legnagyobb indignáczió-
val, mint az igazságnak meg nem felelő ráfogott valótlan-
ságot és mint a szentszék rút gyanúsítását elutasította, e 
czikk íróját megbízván, hogy ezt a hazai katholikus lapok-
ban az ő nevében a magyar kath. közönségnek a végből 
tudomására hozza, hogv ez az említett interviwoló és vele 
a liberális tábor hasonló állításainak értékéről meggyő-
ződjék. I f j . Bobok József, 

pápa ő szentsége káplánja. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSEG. 

A zsolnai kath. nagygyűlés 

felhivás 
az esperesi kerületek utján Magyarország t. papságához !*) 

Hazánkban jelenleg két párt áll egymással szem-
közt: egyrészről a „Jogállamnak" csúfolt, alkotmányunk 
szellemével össze nem férő politikai rendszer, a mely min-
denhatóságra törekedve az egyént megsemmisíteni óhajtja, 
ennek hivei a pogány világnézlet felé hajolnak ; ezek a 
szabadelvüség formája szerint idomított szabadságot tart-
ják az igazi szabadságnak ; a vallást, a nemzetek életé-
ben nagy szerepet vitt tényezőt mellékszereplésre kárhoz-
tatják stb. ; és mindezt a liberálizmus nevében, annak a 
liberálizmusnak nevében, melynek még definiczióját sem 
tudják adni; másrészről a vagyont, rendet hangoztató 
politikai jogfolytonosság ; • ennek hivei a keresztény világ-
rend uralmát kívánják ; a vallást, mint az észnek és szív-
nek legmagasztosabb megnyilvánulását az államok éltető 

*) Paptársaink lelkes figyelmébe és felkarolásába ajánljuk 
ezt a szózatot mi is. Egyesek hozzászólásait s esetleg az esperesi kerü-
letek csatlakozásairól szóló nyüatkozatokat szivesen fogjuk közölni. 

A szerk. 

1 
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erejének tartják; az embei szabadságát Isten és termé-
szetadta jogra alapítják ; a nemzet szokásait, hagyomá-
nyait, erkölcseit tisztelik s a kor józan haladásával, ösz-
szeegyeztetni óhajtják stb. s mindezt a hazafiság nevében, | 
amelynek gyökere belenyúl az alapitó, ápoló katholicziz-
raus talajába. 

A kapitalizmusnak, utilitarizmusnak és az ezekből 
folyó elvtelenségnek szolgálatába szegődött, kozmopoliti-
kus erjedésbe esett zsidó szabadkőműves liberálizmus nem 
lehet gondolkodó hazafias érzelmű férfiúnak eszménye. 

Szerénységünk teljes tudatában, de hivatkozással 
azon jogczimre, melyet katholikus és hazafias elveink ál-
tal nyerünk, bátrak vgyunk a zsolnai kath nagygyűlés 
határozatainak 6-ik pontja értelmében amely ekképen 
szól : Mondja ki a gyűlés, hogy tekintettel a kath. közvé-
lemény folytonos ébrentartásának és serkentésének szüksé-
ges voltára, a kath. nagygyűlések tartására átirat utján 
Magyarország összes esperesi kerületeinek kath. testvéreit 
felszólítja. Továbbá felkéri a czimzetteket, hogy hatáskörük-
ben odamüködjenek, hogy a tisztességesen gondolkodó olvasó 
közönségtől a vallás gúnyoló fékvesztett napisajtót távol-
tartsa.11 

Tiszteletteljes felhivásunkat főtisztelendőségedhez 
megszivlelés végett intézzük a megyék azon szokását kö-
vetve, amely szerint ezek határozataikat hozzájárulás czél-
jából az ország összes törvényhatóságaihoz küldik és igy 
„adott parancs" szerint előre megformulázott közvéleményt 
csinálnak. 

Alázatos felhívásunknak tehát kettős a czélja: 
1. hithű kath. elemeknek tömöritése kath. nagygyű-

lésen vagy értekezleteken. 
A nagygyűlések hasznos voltának, sőt napjainkban 

szükségességének bizonyitgatása főtisztelendőséged és ked-
ves paptestvéreinknek, akik a politikai viszonyok zilált-
ságát a katholiczizmus helyzetét velünk együtt siratják, 
teljesen fölösleges. 

Annak a ténynek konstatálásán kivül, hogy a nem-
zet zöme nem az alsóház, hanem a főrendiek háta mögött 
áll, ily gyűlések kitűnő előkészületek a jövendő választá-
sokra. A nagygyűlések megtartásának semmi sem áll út-
jában : nem a vidék nyelve; Sopronban magyarok és né-
metek, Szabadkán magyarok és bunyeváczok, Komáromban 
magyarok, Zsolnán tótok gyűltek össze : egy eszme lelke-
sítette őket; a hithűség és hazaszeretet; nem a vidék 
szegénysége ; Zsolna vidéke az ország legszegényebb vidé-
kei közé tartozik s mégis csak a lelkesedés lévén nagyobb 
a szegénységnél, ez utóbbi akadályul nem szolgált. 

Csak egy akadály lehet: a tespedés, a közöny és a 
mint a szineskedők mondják : nagyobb bajok elhárítása 
kedvéért való engedékenység, és békés türésféle elv. 

Ezek szemei elé állítják Zichy Nándor grófot, a ki 
Zsolnán ezeket mondotta: „Öreg vagyok, de ha a vallás 
védelméről van szó, fiatal erőt érzek pezsegni ereimben." 

Az ébredés és tömörülés lévén a főczél : a nagygyű-
lések megindításánál nem azt kell inditó okul venni, hogy 
bukott-e vagy nem a polgári házasság, hanem azon elvet, 
hogy küzdenünk kell folyton az elhatalmasodó liberáliz-
mas ellen. 

A zsolnai nagygyűlés praktikumát a következőkben 
vagyunk bátrak körvonalozni : 5 választókerületünk ales-
peresei értekezletet hivtak össze, itt kötelező határozato-

I kat hoztak ; ezeket a kerületeikbeli papsággal közölték, 
a lelkesedő papság világi hiveket nyert meg az ügynek ; 
azután kerestünk világi férfiút, a ki a mozgalom élére 
állt. Erre megalapítottuk a gyűlés programmját, idejét, 
helyét. A kebelünkből választott bizottság gondoskodott a 
nagygyűlés szellemi és anyagi szükségleteiről. 

Ez volt ami eljárásunk. Bölcs belátás szerint mél-
tóztassék elfogadni vagy rajta változtatni. 

2. czélja, a fékvesztett, szabadelvű sajtónak vissza-
szorítása. 

A magyar liberális hírlapirodalom — tisztelet a ki-
vételnek — az erkölcstelenség posványába esett, előtte 
semmi sem szent ; a vallás gúnyolása, a legbecsületesebb 
szándék gyanúsítása, az ellenvéleményüeknek rágalmazása, 
érdemteljes férfiaknak — ha ellenlábasaik — kicsinylése, 
ócsárlása : mindennapi kenyere. 

Egyaránt szolgálja az opportunizmust, sevinizmust 
és elvtelenséget. 

A politikai helyzet arczulata szerint az alkotmá-
nyos intézményeket megerőszakolni kívánja, valamint 
dicsőíti az ildom, a tisztesség megsértését is, ha ez czél 
jaira szolgál. 

Szolgálatában áll bármily nyomorult lelkű kétes 
existencziának ; az utczai demonstrácziókat „a fenséges 
nép jogosult felháborodásának" mondja, ha azok liberá-
lis eszmék javára szerveztetnek, ellenben utczai söpre-
dék éretlenkedésének. 

Pénzes üzletember a hírlapirodalom piaczán lapokat 
24 óra alatt zsidó pénzért, ellenzéki lapból kormánypártit 
alakit és megfordítva. 

Hová lett az ősi magyar tisztesség ? 
Ennek helyébe a zsidó handlé — bölcselet lépett, 

a mely ma dicsőíti az alkotmányosságot, holnap akár 
az abszolutizmust, csak pénzt szerezzen vele ; napra-
forgó gyanánt híven követi az előnyöket kisugárzó nap 
forgását. 

Es ilyen erkölcstelen lapok csinálják a már a kül-
föld előtt is hiressé vált magyar közvéleményt. 

E végből kérjük kedves paptestvéreinket, hogy ne-
csak maguk ne segélyezzék a becstelen sajtót, hanem a 
mennyire hatáskörük terjed, tőle a tisztességes elemet is 
távol tartsák. 

E felhivásunkat az összes esperes urakhoz intézzük 
és a jó ügy érdekében sürgősen kérjük, miszerint azt 
minél előbb — az aratás előtt — az ad hoc tartandó 
tanácsfeozmáuyban megbeszélés tárgyává tenni és annak 
eredményéről, a „Magyar Allam"-ot tudósítani méltóz-
tassanak. 

A mennyiben a kerületi esperes ur nem lakik azon 
plébánián, a melytől a kerület elnevezve van, kérjük azt 
neki haladéktalanul átküldeni. Ezen átiratot a postabélyeg 
napján Magyarország összes alespereseinek megküldöttük, 
kivéve azon vidékeket, a hol katholikus gyűlést már tar-
tottak. 
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Itt az ideje, hogy várakozó, békéltető, tűrő állásun-
kat elhagyjuk és hadikészenlétbe átmenjünk. 

Kelt Zsolnán, 1894. május hó 30. 
A végrehajtóbizottság nevében : 

Zlatháry János, 
értekezleti elnök, cz. kanonok, 

várnai alesperes-plebános. 
Podivinszky Ferencz, 

cz. apát, zsolnai alesperes-plebános. 
TJskert János, 

kiszucza-ujhelyi esperes-plebános. 
Nemesek Ferencz, 

rajeczi alesperes-plebános. 
Szteszlcál József, 
értekezleti jegyző. 
Tvrdy Ignácz, 

cz. prépost, csáczai alesp.-plébános. 
Tvrdy János, 

turzófalvi alesperes-plebános. 
Sztranyavszky József, 

bittsei alesperes-plebános. 
Kapalluy István, 

ó-beszterczei alesperes-plebános. 

V E G Y E S E K . 
** Korunk egyik legnevezetesebb eseménye, 

hogy Oroszország rendes és állandó összeköttetésbe lépett 
a pápával, az apostoli szentszék mellé residens ministerévé 
nevezvén ki Iswolski urat, eddigi rendkívüli megbízottját és 
ügyvivőjét. Európa két^leghatalmasabb akatholikus fejedel-
mének és országának összeköttetése, ezen összeköttetésnek 
általok táplált érzése, talán képes lesz magyar protes-
tánsainkban is legalább némi figyelmet kelteni a pápai 
hatalom iránt, a mely most már mint tisztán lelki hatalom, 
világi fejedelemség nélkül is képes a legbüszkébb potentá-
toknak is mellőzlietlensége által imponálni. 

— Külföldre utazó paptársaimnak, kik Németország-
ban, Francziaországban fognak járni, három dologra hivjuk 
fel figyelinöket. Az első a müncheni Georgiannm nevü pap-
nevelő intézet. Ez, a mi az egyházművészeti és liturgikai 
felszerelést illeti, valóban párját ritkítja. 18 század egyház-
művészeti fejlődése szemmel látható, kézzel fogható alakok-
ban van ott kiállítva s kápolnájának sekrestyéjében annyi 
minta van összehalmozva, hogy pap annyi és oly minta-
szerű dolgot szint valamely sekrestyében nehezen talál 
együtt. A második a waali passió-játékok Buchloe mellett 
Bajorországban. A harmadik Jézus élete Tissot Jamestől 
képekben megföstve Párisban. A művész 350 képben akarja 
megfösteni Jézus életét. Eddig már 10 évig dolgozott a 
páratlan cykluson és 270 képet készített el. Ennyi látható 
e nyáron Párisban. Ilyen kollekczió több a világon nincs. 

— „Magyar néppárt." Abban a véleményben, hogy 
valószínűleg nemsokára uj választások lesznek az országban, 
a „Magyar Néplap" szerkesztősége aláírási felhívást közölt 
legújabb száma mellett az alakítandó „magyar néppártihoz 

való csatlakozásra. Senki rossz néven nem veheti ! Mindenki 
szabadon ahhoz a párthoz csatlakozhatik, a melyhez jónak 
látja. Csak egy észrevételünk van. Püspöki helyeslés és áldás, 
valamint a főrendiházi katholikus világi vezérekkel való ösz-
szeköttetés nélkül ne induljunk neki az országnak. Meg 
vagyunk győződve, hogy igy történik a dolog. 

— A „Magyar Állam11 -nah, s első sorban a lap 
felelős szerkesztőjének, f. hó 14-én jó napja volt. Az 
esküdtszék 6 szavazattal 6 ellenében nem-bünösnek 
mondotta ki, azért mert a zsidóságot a budapesti kath. 
nagygyűlés és általában az egyházpolitikai törvények 
alkalmából kifejtett provokatív és izgató magatartá-
sáért felelősségre vonta és megfenyegette. 

— Mire jó az ájtatosság. Egy malom árka fölött, 
igy olvastuk a „Die h. Familie" cz. folyóiratban, két 
gyermek játszadozott: a molnár két fia. Egyszerre a há-
rom éves kis molnárfiu elsiklott és beesett a malomra 
sebesen rohanó patakba. Bátyja kapkodott utána, de 
sehogysem tudta kifogni. Már-már kerék alá került a kis 
fiu, midőn egyszerre megállt a malom kereke, mely a kis 
fiút menthetetlenül szétzúzta volna. Minek köszönheti a 
kis fiu élete megmentését? Édes apja ájtatosságának. 
Épp mikor a veszély tetőfokához közeledett a kis fiu a 
ragadó árban, megszólalt az estharangszó, s a molnár 
rögtön megállította a malmot, hogy munkaszünet alatt 
elmondja az „Ur Angyalát." . . . Ave Maria, te vagy a mi 
segítségünk ! 

— Miért találnak a tudományok Németországban a 
legtöbb müvelőre? Ennek több oka van. Egyike az, hogy 
Németország a porosz király császársága alatt való egye-
süléséig, politikával, pláne világpolitikával édes keveset fog-
lalkozott : az intelligenczia tehát a tudományos búvárkodás 
és alkotás terén keresett magának magához méltó foglalko-
zást. Aztán alkalom is bőven nyílott a tudós búvárkodás 
pályáinak megválasztására, mert Németorsz gnak 20 tudo-
mány-egyeteme van, 21-iknek a münszteri kétkarú aka-
démia vehető fel. Ezen a tömérdek számú főiskolán ösz-
szesen 27,689 tanuló volt a jelen isk. év első felében, 
Aschenson „Universitäts-Kalender"-je szerint, kik szakok 
szerint a következő lateiner pályákra a következő szá-
mokban készültek elő: orvosi pályára 8430, jogira és 
államira 7506, protestáns lelkészire 3260, katholikus pa-
pira 1315, a bölcsészeti karok hallgatóinak száma 7178 
volt. Népesség szerint a német egyetemek közt következő 
sorrend mutatkozik : Berlin 4979 hallgató, München 3408, 
Lipcse 3067, Halle 1535, Bonn 1383, Würzburg 1335, 
Boroszló 1238, Tübingen, 1151, Erlangen 1098, Freiburg 
1040, Heidelberg 960, Strassburg 941, Marburg 825, 
Göttingen 770, Greifswald 747, Königsberg 683, Jena 
643, Giessen 517, Kiel 507, Rostock 425. A münszteri 
akadémián 399 ifjú tanult. 

VÖT Felhívás. "VU 

Egy nagyobb egyházi könyvtár számára kerestetik a „Religio" 
1851. évi II. és 1852. évi I. és II folyama. Csak ép és teljes pél-
dányok fogadhatók el. Becses jelentkezéseket, illetve ajánlatokat 
elfogad 

Budapesten e lap szerkesztősége. 

Felhívás előfizetésre. 
Féléves előfizetőiuket tisztelettel kérjük a II. félévre 

szóló előfizetés megújítására. 

Kiadótulajdonos ós felelős szerkesztő : Brsznay 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: 

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 
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. 

KATHOLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, junuis 20. 49. I. Félév. 1894. 

TARTALOM. Vezé-eszmek es Tanulmányok: Mi a mi teendőnk! — Gróf Festetich Tasziló, a fehér ló, és egy tál lencse. — Egyházi 
Tudósítások : B u d a p e s t : Eötvös Loránd báró kultusz- és kulturprogrammjához pontok. — U n g v á r : Tanitóképzőnk jubileuma. — 
F r a c z i a o r s z á g : Mgr Isoard anncyi püspök legújabb röpirata. — Tárcza : Hogy kezdte Kneipp a kneippolást? — Irodalom. — Vegyesek. 

Mi a mi teendőnk? 
Népies beszéd. 

Elmondta a zsolnai katli. nagygyűlésen 1894. május Iá-én 
dr Teszelszky József n.-bittsei plébános.*) 

A ki az egyházban lelkének üdvét elérni 
akarja, azt csak a szentségek révén és azok 
segélyével érheti el. Az egyház és szentségei oly 
szorosan összefüggnek, mint az emberi test és 
tagjai. A ki az egyik ellen vét. vétkezik a má-
sik ellen is, lévén azok elválaszthatlanok. A ki 
ennek következtében a házasság mint szentség 
ellen vét, az támadja az egész kath. egyházat; 
épp ugy, mint az, a ki kezünket megsebezte, 
megsebezte testünket is. 

Hallották már mit akar a kormány? A 
kath. egyház ellenségei az egyház ellen intéznek 
támadást — amaz egyház ellen, mely szeretett 
hazánkat feldajkálta és mely, most már majdnem 
ezer éves fennállását biztositotta. A kath. egyház 
volt ama kapocs, mely hazánk sok nyelvű népeit 
egy erős egészszé olvasztotta, oly egészszé, melyet 
a különféle vallások keletkezéséből eredő viszályok 
és más egyéb háborúk sem voltak képesek szét-
választani. 

Az a kérdés tehá t : mit tegyünk? Első sor-

*) T. olvasóink figyelmét ezennel felhívjuk arra, hogy 
a zsolnai és nagytapolcsányi kath. gyűléseken mondott 
beszédeket közölni fogjuk ; azokat is, 'melyeket a szóno-
kok nem magyar nyelven mondottak el, — ez utóbbiakat 
magyar forditásban. A kath. közügynek teszünk ez által 
szolgálatot. Hadd terjedjen a katholikus gyűlések tartása 
s legyen Magyarországban minden katholikust magával 
ragadó szokássá. A szerk. 

ban szeretetet kell ápolnunk egyházunk iránt. 
Ez azon alap, melyre épithetünk ; ez az a gyö-
kér, melyből hitvédelmünk fája fog felvirágozni. 

Valamint a szülő is azért védi gyermekét, 
mer t szereti, épp ugy a katholikus ember is 
azért védi hitét és egyházát, mert szivvel csüng 
raj ta . Hogy azonban szerethessük egyházunkat, 
kell hogy ismerjük is, vele folytonos összekötte-
tésben legyünk. Az a gyermek, a ki csecsemő 
korában szüleitől elszakadt, elfeledi szüleit ; em-
iékök is elmosódik szivében, következésképen a 
szeretet is. — Kérdem miért? mert nem ismeri, 
elfelejtette őket. Ugy vagyunk mi is. Legyünk 
azért folytonos lelki összeköttetésben egyhá-
zunkkal és akkor szeretni is fogjuk. 

Az egyház iránti szeretetünk elénk tá r ja 
már most a tenni valót is. Es pedig: 

mindazt kerülni kell, a mi hitünket megingat-
ha t j a, az egyházzal való összeköttetést gátolj a, a 
szeretetet csökkenti. E végből mindazt olvasni 
nem szabad, a mi egyházunk ellen szól, ilyenek 
azok az iratkák, melyeket elleneink közöttetek 
terjesztenek oly czélból, hogy megtéveszszenek, 
félrevezessenek, egyszóval, hogy buza közé kon-
kolyt hintsenek. 

Kerülnünk kell oly helyeket, társaságokat, 
összejöveteleket, melyek lelkünk megrontását 
czélozzák. 

Kerülnünk kell oly egyéneket, kik akár hi-
vatalból, akár pedig hitetlenségből egyházellenes 
eszméket terjesztenek, ha pedig az ilyenekkel 
való összejövetel kikerülhetetlen, szilárd hitünk-
ből merí tet t bátorsággal azt kell mondani: „én 
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ka tho l ikus vagyok , szere tem h i t e m e t és egyhá-
z a m a t , azé r t mindaz , a mi az egyház t a n i t á s á v a l 
e l lenkezik, e l l enkez ik h i t e m m e l . É n a szent ke-
resz t ségben Kr i sz tus zász la já ra e s k ü d t e m , s m ig 
e re imben egy csepp vér leend, az t el n e m ha-
gyom." 

K e r ü l j ü k t e h á t mindaz t , a m i h i t ü n k , egy-
h á z u n k ellen van. V a l a m i n t a t u t a j o s is, a k i a 
Kisu tcza és Vág fü rge vizein, számos veszedelem 
közö t t t u t a joz , kerü l i a sziklás és zá tonyos he-
lyeke t . m e r t ezek kis j á r m ü v é t m e g r o n t h a t n á k ; 
épp ugy a k a t h o l i k u s is k e r ü l j e m i n d a m a ve-
szedelmeket , me lyek h i tünk , egyházunk m e g r o n -
t á s á r a tö rekszenek , — m e r t a mi a t u t a j o s n a k 
a j á r m ű , az n e k ü n k a mi h i t ü n k és egyházunk . 

T e n n ü n k kel l t o v á b b á mindaz t , a m i ben-
n ü n k az egyház i r á n t i s ze r e t e t e t ö regbí t i . És 
pedig jó és erkölcsös k ö n y v e k e t o lvasnunk , m e r t 
ezek, mig egyrész t h a m i s i t t a t l a n i g a z s á g o k a t t á r -
n a k elénk, más ré sz t ped ig kel lő erkölcsös fe lv i -
lágosí tássa l szolgá lnak. Már az e g y i p t o m i k i rá ly , 
Osimandyas, is f e l i smer t e a j ó o l v a s m á n y o k hasz-
n á t ; azé r t íp a l eg jobb k ö n y v e k b ő l egy v á l o g a -
t o t t g y ű j t e m é n y t á l l i tván össze, e f e l i r a t t a l jelölé 
a z t : „a lélek gyógy t á r a . " 

Ugyan igy vélekedék Alfonz, A r r a g o n i a ki-
r á l y a ; ké rdez te tvén ugyanis , mik szer in te a leg-
jobb t anácsok , igy f e l e l t : „a jó könyvek , m e r t 
ezek m i n d e n félelem, m i n d e n hízelgés n é l k ü l 
m e g m o n d j á k nekem, mi vá l ik ü d v ö m r e . " 

Ez lévén a jó olvasmányok haszna, szükséges, hogy 
különösen ebben az időben jól fontoljuk meg mit olvas-
sunk. Azért szükséges, hogy minden, az egyházi kérdé-
sekre vonatkozó könyvet, a mit kezeitekbe kaptok, lelki-
pásztorotoknak mutassátok meg, tőle kérjetek hasznos 
olvasmányt vagy pedig útbaigazítást, mit lehet és kell is 
olvasni. 

Az egyház iránti szeretet eredményezi azt, hogy mi 
nemcsak hitben, hanem cselekvéseinkben is egygyek le-
szünk. Azért fohászkodott Krisztus Urunk az ő mennybeli 
Atyjához: „Add, hogy mindnyájan egygyé legyenek, a 
mint Te Atyám én bennem és én Tebenned, — ugy ők 
is mi bennünk egygyé legyenek" (Ján. 17, 21.) 

Ezen egység az együttérzés, az egyetértés és az 
összetartás alapja lévén, kell, hogy az mi bennünk is 
meglegyen, ha csak oldott kéve lenni nem akarunk. Kell, 
hogy összetartás legyen közöttünk, mert e nélkül ellen-
ségeink könnyen győzedelmeskedhetnek felettünk. 

Az, a mi a katonákat erős hadsereggé teszi ; az, a 
mi a csermelyt erős folyammá dagasztja, mi egyéb, mint 
az egy érzésen alapuló egyesülés. Es valamint a katonák | 
zászlajuk alatt egy erős egészszé válnak : épp ugy mi 
katholikusok is a kereszt jelvénye alatt erős várat fogunk 

képezni, melyet ellenségeink nem egy könnyen fognak 
bevehetni. 

A szél egy-két szalmaszálat a legnagyobb könnyű-
séggel emeli magasba, mig a kötött kévével szemben 
tehetetlen. 

Egy veszszőt könnyen eltörhetünk, de köteggé vált 
csomó ellenáll erőnknek. — Szükséges tehát az egyetér-
tés, az egyesülés nekünk is ; azért gyültünk itt össze, 
hogy összetartásunkról ellenségeink tudomást vegyenek, 
és lássák, hogy édes hazánk katholikus polgáraiban csak 
egy érzés van, a mely abban nyilvánul : védeni Krisztust 
és az ő egyházát. 

Az összetartásban van az erő, bizalom és bátorság. 
Az összetartás megfélemlíti elleneinket, súlyt kölcsönöz 
vezéreink szavának, tekintélyöket emeli, tiszteletet paran-
csol személyök iránt. Ha ellenfeleink látni fogják, hogy 
zászlóvivőink nem állanak egyedül mint eddig, hanem az 
ország katholikus polgárai követik őket lelkesedve, helyt 
fognak adni jogos panaszaiknak és kívánalmainak. Példa 
erre Németország. Ott a katholikusok kisebbségben van-
nak, de összetartásuk által annyi hithű képviselőt küldtek 
a parlamentbe, hogy ezek most mérvadók és szavazataik-
kal minden egyházellenes törvényjavaslatot képesek meg-
dönteni. A mit tettek, egy szivvel, egy lélekkel tették, és 
ennek lehet köszönni, hogy már több egyházellenes tör-
vényt eltöröltek és biztat a jövő, hogy rendithetlen vas-
akaratuknak és megbontbatlan összetartásuknak sikerülend 
teljes vallásszabadságukat kivivni. 

Ha tehát azt akarjuk, hogy elleneink rajtunk ne 
diadalmaskodhassanak ; hogy egyházunk közel kétezer 
éves joga az őt megillető tiszteletben részesitessék ; hogv 
Krisztus zászlaja lábbal ne tiportassék, összetartó hadse-
reggé kell válnunk, mert csak az a hadsereg erős, mely-
nek soraiban fegyelem és összetartás van. 

Hogy azonban az összetartás nemes köteléke egye-
sítse sziveinket, kell, hogy egyleteket létesítsünk, oly 
egyleteket, melyek a katholikus öntudatot fejleszteni es 
fentartani hivatvák. Tekintetünk ismét csak Németorszá-
gon akad meg. Némethon katholikus vezérférfiai felfogták 
a kor szellemét, látták, hogy manapság csak az egyesü-
lés, társulás és a sajtó utján lehet valamely eszmét dia-
dalra juttatni. Katholikus egyesületekkel, társulatokkal 
hálózták be az egész országot és ezek révén ébresztették 
és föntartják a katholikus öntudatot. Németországban 
nincs nagyobb falu, hogy valami egyletök nem volna a ' 
katholikusoknak. Minden vidéknek van az úgynevezett 
gazda-egylete — Bauernverein — mely nemcsak a gaz-
dák egyleteit védi és támogatja, hanem tagjaitól megkö-
veteli azt is, hogy vallási kötelmeiket pontosan teljesítsék. 
Ezen egyleteknek saját újságaik vannak, melyek nemcsak 
gazdasági, de egyszersmind valláspolitikai dolgokban he-
lyes irányítást és felvilágosítást adnak. Németországban 
tehát majd midenki valamely katholikus egyletnek tagja, 
büszkén vallja magát katholiksnak és egyesületi uton 
kész szolgálni a katholikus érdekeket is. 

Ez magyarázza meg előttünk a német katholicziz-
mus erejét. Ha katholikus ügyről van szó, felhangzik a 
pápa szava, a püspöki kar óhaja, köztudomásu lesz a 
kath. törekvés czélja és mibenléte — visszhangzik mindez 



RELIGIO. 407 

száz meg száz katholikus újságban, fogékony talajra talál 
a különféle egyletekben, és mig ezen társulatok nyíltan 
lépnek a katholikus ügyek védelmére — addig a templomok 
csendjében az ájtatos társulatok milliói imádkoznak a 
katholikus ügy diadaláért. Ekként azt érte el a német 
katholiczizmus, hogy a vallás befolyása és hatása ma is, 
mint régente, észlelhető a társadalom minden rétegében, 
hogy a vallás eszméi nemcsak a templomi szószéken, hanem 
a nyilvános életben is, magában a parlamentben is dia-
dalmaskodnak. 

Buzdulva tehát német testvéreink példáján, alakít-
sunk mi is egyleteket. Lelkünk, egyházunk, általános bol-
dogulásunk érdekében, kérlek, egyesüljünk szent hitünk vé-
delmére! 

Ne távozzanak emlékezetetekből szavaim ugy, mint 
a nap távoztával a testek mellől az árnyék ; hanem legyen 
a szó tetté. 

Istenünk és egyházunk szeretetében egyesüljünk, hogy 
küzdelmünk sikeres legyen. 

Az ellenséges táborban egyre sorakoznak a zászlók 
alá, melyeknek jelszava : „le Krisztus szellemével." 

Sorakozzunk tehát mi is egy közös zászló alá, me-
lyen Krisztus dicsőséges jelvénye díszeleg — a szent kereszt. 
Es ha e sorakozás Jézus közös imádásából, az egyház 
szeretetéből merített hithű lelkesedéssel történik — ügyünk 
győzni fog, mert ügyünk az igazság ügye, és az igazság 
előbb-utóbb, de győzni fog! 

Gróf Festetieh Tasziló, a fehér ló, és egy 
tál lencse. 

Jun. 20. 

A nemzeti hagyomány szerint Svatopluknak őseink 
egy fehér lovat küldtek küldöttséggel. Svatopluk ezt 
ajándéknak vette; politikus őseink pedig Svatopluk országa 
árának tekintették. Innen származik az ismeretes monda, 
hogy Svatopluk országát eladta egy fehér lóért. 

Ezsauról pedig az van megírva a szentkönyvek ele-
jén, hogy elsőszülöttségi jogát, vagyis szellemi, erkölcsi 
fensőbbségét eladta öcscsének egy tál lencse élvezeteért. 

Mai hirek szerint ugyanezt a műveletet készül Fes-
tetich Tasziló gróf vezetése alatt megtenni néhány „inga-
dozó" főrendi ur holnap a házasság szentségével és ideális 
tisztaságával, a magyar nemzet fennmaradásának megszen-
telt forrásával. 

A fehér ló és az a tál lencse, melyért a trón és a 
nemzet „ingadozó" oszlopai az ország létalapjait állítólag 
eladni készülnek, egy, még az opportunitás nagymestere, 
a „Budapesti Hirlap" által is „fonák"-nak jellemzett ha-
tározati javaslat, melylyel mint csaló étellel akarják 
Magyarország felforgatói a haza „ingadozó" bölcseit tőrbe 
ejteni, lépre csalni. 

Állítólag Keglevich István gróf azt a határozati 
javaslatot fogja holnap benyújtani, hogy mivel „állami 
szempontból is kívánatos, hogy a vallásosság a házasság-
kötésnél is érvényesüljön, és hogy a nép felfogásából el-
hárittassék annak téves föltevése, hogy a házasságnak 
polgári megkötése az egyházi összeadást fölöslegessé teszi", 
a főrendiház által hivassék fel a kormány, miszerint „ren-

deletben" 1. utasitsa az állam közegeit, hogy „minden 
egyes esetben az egybekelt feleket, arra figyelmeztesse, 
hogy a polgári megkötés által az egyházi házasságra lé-
pés tekintetében fenálló vallási kötelességöknek még nem 
feleltek meg", 2. „utasitsa a polgári tisztviselőt arra, hogy 
a polgári házasságkötés időpontját lehetőleg akként tűzze 
ki, hogy az egyházi összeadás a házasság polgári megkö-
tését azonnal követhesse". 

Nos, „ingadozó" főrendiházi urak, hát ez csakugyan 
— közeledés: a kókler közeledése, hogy az ingadozó 
uraknak lábat vethessen, mert hiszen mértföldnyiről nem 
lehet ám senkinek lábat vetni ; közeledése a gyilkosnak, 
hogy áldozatába bele döfhesse a vérontó vasat. 

Ha oly „kívánatos állami szemponthói is, hogy a val-
lásosság a házasságkötésnél is érvényesüljön:" 1. miért 
nem indítványozza a határozati javaslat ennek kötelező 
befoglalását magába a törvénybe ? 2. miért elégszik meg 
az írott malasztok legértéktelenebbjével, a min. rendelet-
tel? 3. miért elégszik meg a meddő, könnyen kijátszható 
buzdítással? 4. miért akarja nevetségesekké tenni a főren-
deket, hogy kapnak egy semmi concessiót, egy fricskát 
az orrukra, s áldozzák fel érte a fődolgot, a lényeget, azt, 
hogy a házasságkötésnél, vagyis szabatosabban mondva, a 
házasságkötésben kötelezőleg, tehát elkerülhetetlenül ér-
vényesüljön a polgárjogi és a vallási momentum együttesen 
és okvetetlen összekapcsolásban ? Ez, ez a dolog lényege. 

Az egész manővernek czélja az „ingadozó" főrendek 
lóvá tevése. I 

Ugyan kérem, méltóságos urak, hogy érezhetik önök 
magukat kielégítve az által, hogy a mit önök az ország 
fennmaradására elhanyagulhatatlanul szükségesnek tarta-
nak a vallásosság, az mint puszta jámbor „kívánság" 
gyarló miniszteri rendeletekben találjon elhelyezést? 

Ennél a „felülésnél" százszorta méltóbb és díszesebb 
állásfoglalás — a jóban és igazságban való állhatatosság. 

Vagy ellenkezik a minden emberben létező termé-
szeti erkölcsi törvénynyel, továbbá a fölöttünk kereszté-
nyek fölött boldogitólag uralkodó evangéliumi törvény-
nyel, mely a házasságkötésnek csak oly módját engedi 
meg, melyben az szentség lehet, végül ezen isteni törvé-
nyekből kifolyólag Magyarország létérdekeivel a radikális, 
kizárólagosan kötelező, a vallásosságtól jogilag könnyel-
műen eltekintő, és arra szemfényvesztő vallási hypokri-
zissel csakis meddő „buzdításokat" és „figyelmeztetéseket" 
osztogató polgári házasság, — vagy nem. 

Ha ellenkezik: ugy az ingadozó urak ne ingadozza-
nak, hanem maradjanak magukhoz is, az igazsághoz is 
állhatatosak. 

Minden országot csak az erkölcsi alapelvekhez való 
állhatatos ragaszkodással lehet fentartani. 

Ha nem ellenkezik : akkor az első szavazáskor miért 
szavaztak az „ingadozó" urak a radikális polgári házas-
ság ellen ? Akkor az urak megbélyegző szegénységi bizo-
nyítványt állítanak ki magukról, saját eljárásuk által hir-
detve, hogy könnyelműek és tudatlanok abban, a mi leg-
főbb kötelességök, az ország javának ismerésében és 
munkálásában. 

Az igazság mától holnapra nem változik meg. Áz 
igazság évezredekre, sőt örökre igazság marad. 

46* 
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Van-e korrupczió a radikális kötelező polgári há-
zasságban. meddő buzdítással vagy a nélkül ? Ez a kér-
dés. Igen vagy nem ? 

Festetich Tasziló gróf és a többi hozzá hajlók, az 
első szavazáskor azt mondották, hogy igenis van, még 
pedig nagy. 

Kérem szépen, hogy mondhatják most néhány hét 
múlva azt. hogy igenis — nincs benne semmi közveszé-
lyes romlás, az most már, öt hét múlva, valóságos közjó, 
áldás ? 

Miért? Mert miniszteri rendeletben megvan — a val-
lásosságra való figyelmeztetés !. . 

„Le ridicul c'est qui tue." Ebben az esetben az ily 
nevetséges eljárásnak hármas áldozata lenne: az „inga-
dozó" főrendek maguk először ; a főrendiház maga és az 
egész főnemesség másodszor ; harmadszor a magyar nem-
zet szellemi és erkölcsi reputácziója s Magyarországnak 
ehhez kötött fenmaradása 

Tessék erre a szerepre vállalkozni; a kinek teszik. 
Mi lehetetlenségnek tartjuk. 

Ha mégis megtörténnék: az ingadozó „gyászmagya-
rok" részvétre igen, de bocsánatra nem tarthatnak számot. 

Oly nagy leszen az ő bünük Isten és a haza ellen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 14. Eötvös Loránd báró kultusz- és 

kultur-programmjához pontok. — 
Eötvös Loránd báró vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter ur eddigi nyilatkozataiban mind vallásügyi, mind köz-
oktatásügyi politikájára nézve rövid ugyan, de azért elég 
világosan tájékoztató nyilatkozatokat tett már. 

Közoktatásügyi politikájára nézve jellemző, a mit a 
minisztérium tisztviselőinek hódoló üdvözletére felelve f. 
hó 13-án mondott. „Az az iskola, igy szólott, a melyben 
én magamnak az ezen tárczához szükséges ismeretekből 
egyet mást megszereztem, nem a politika volt, hanem az 
egyetemi tanári állás, s ez szabta meg azt az álláspontot 
is, a melyről eddig a közoktatásügynek terére tekintettem, 
a melyet, megvallom, legalább jó ideig megváltoztatni nem 
lesz tehetség es." 

Tehát a közoktatásügyi székben „jó ideig" a tudo-
mányos szellem uralkodása várható Bizony, ideje is volt 
már egyszer, hogy ez is domináljon, ne csak mindig a 
dilettantizmus. 

A mi a vallásügyi politikát illeti, erre nézve az uj 
miniszter egy ujságiró, a „Magyarország" riporterje előtt 
a következő kérdésre: „Az egyházpolitikai reformjavasla-
tok mellett kegyelmes ur mindenesetre hivatali elődje in-
tenczióinak értelmében fog állást foglalni ?" — elég vilá-
gosan ezt nyilatkoztatta ki : „Nem vettem részt azok meg-
alkotásában,, először át kell tamdmányoznom s azután 
a kormány progmmjálioz hiven fogok azok törvényre eme-
lése mellett küzdeni.11 

Eötvös L. báró természetes egyenessége nyilatkozik 
meg e szavakban. Nem vett részt a Csáky-Szilágyi-Wekerle 
radikális liberális ministerium vallásügyi tvjavaslatainak ké-
szítésében ; tehát mivel ő felsége mégis rábízta a kultusz-

miniszterséget, előbb tanulmányoznia kell a dolgot, mert 
eddig nem foglalkozott vele. Politikus főhöz méltó nyilat-
kozat ! Nem az ő műve a Csáky müve ; nem vállalkozik 
szolgai folytatására; megbirálja az egészet: — aztán „a 
kormány programmjához hiven" fog az egyházpolitikai 
reformjavaslatok törvényerőre emelése mellett küzdeni. 

A szabadelvű Wekerle-kabinetbe belépett miniszter 
nem is beszélhet másképpen, ezt elismerjük. A kormány 
programmjához hűnek kell lennie. Ezt kivánja a taktika. 
A politika, a politikai genialitás termékenysége, az állam-
férfiúi előrelátás kétélű fegyvere ott villanik ki Eötvös 
Loránd bárónak abban a kijelentésében, hogy „a kor-
mány programmjához hiven" fog eljárni. Ennek a dolog-
nak ugyanis két értelme lehetséges. Eötvös bárót itt ugy 
lehet érteni, hogy ragaszkodni fog a kormány programm-
jához, akkor is, ha az megmarad radikál-liberálizmusnak, 
akkor is, ha az módosul és megváltozik. Mind a két 
esetben kitűnik a — programmhoz való hűség. 

Mi, annál a szeretetnél fogva, melylyel nemes és 
kedves személyiségét a tudományos búvárkodás é3 taní-
tás terén, az egyetemi kathédrában és a rektori mél-
tóságban megszerettük, azt kívánjuk őszinte szívből 
fakadó jókívánsággal, hogy Eötvös Loránd bárónak e ne-
vezetes nyilatkozata következtében a Wekerle-Szilágyi-féle 
kormánynak nem eddigi radikál-liberális, a „keresztény" 
Magyarországban mindent alapostól felforgatni alkalmas 
programmjához, hanem újra átgondolt, javított, megvál-
toztatott programmjához kelljen majd „elvhűségböl" ragasz-
kodnia. Adja Isten, hogy az egyházpolitikai reformjavas-
latoknak általa megigért részéről való tanulmányozás, ezt 
a nagy fordulatot eredményezze a kormányban és a kor-
mánypártban. Ha nem ezt eredményezné : akkor Eötvös 
Loránd báró kultusminisztersége nem uralkodást jelentene 
az eszmék utján, hanem szolgálattételt a magát Csákyt 
is megbuktató Csáky-örökség ápolásában. Eötvös Loránd 
báró, a tudomány-egyetem volt rektor magnificus-sza, a 
magyar tudományos akadémia elnöke, nem lehet — beteg-
ápolóvá, beteg örökség ápolójává! Nem lehet! Nem! 
Nem ! 

Mind a két tárczájának ügyeiben követendő politi-
kájára nézve lövell ki előre Eötvös Loránd báró néhány 
fénysugarat abban a nyilatkozatában, melylyel az ő anya-
tudománykarának;, a tudomány-egyetem bölcsészeti karnak 
üdvözletére, szintén f. hó 13-án felelt. Nyilatkozatának 
vázlata ujságirói terjesztés szerint ez : „Nem tudni ugyan 
egyhamar esetet még, a mikor fizikust választottak volna 
közoktatásügyi miniszternek, de nem is ez teszi Öt ké-
pessé arra, hogy nehéz feladatának megfeleljen, hanem 
tán inkább az, hogy a bölcsészeti karnál alkalma volt 
annyit tanulni és megérteni, annál a karnál, a mely a 
tudományt magáért a tudományért ápolja és az emberi 
elmét minden irányba, a mivelődés minden terére forditja. 
Ez a kar árasztja azt a világosságot, a melynek fé-
nye mellett az ő szeme megnyílt. Mondhatja, hogy 
ezzel a szemmel fogja ő nézni ezentúl is teendőit s meg 
van győződve róla, hogy lángoló szeretete és tisztelete a 
tudomány iránt változatlanul meg fog maradni uj hatás-
körében is " 

Kiváló politikai tapintat emberére vallanak Eötvös 
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Loránd báró urnák eme szavai is. Tudja jól, hogy az 
anyaggal foglalkozó fizikust nem mindenki hajlandó látat-
lanul elfogadni Magyarország ideál-világa kormányzásának 
az élén. Azért kimutatja, hogy mi czimén jogosult ő az 
ország ideális világának irányitására ; kimutatja, hogy ő 
benne a széles látókörű filozófot tekintsük, ne a szaktu-
dós fizikust csupán. 

Az uj vallás- és közoktatásügyi miniszternek eme 
nagyszabású igyekezete, melylyel miniszterségének teen-
dőibe kapva, a szakszerűség szűkebb látóköréből a lehető 
legszélesebb látókörbe emelkedik fel, alapos garancziát 
látszik nyújtani nekünk az iránt, hogy a magas szárnya-
lású filozóf vallás- és közoktatásügyi miniszter, hasonlóan 
édes atyjához, még a bölcsészeti karban képviselt tudo-
mányok látókörének szélességével sem lesz kielégítve, 
hanem a mik azon tul vannak, például a vallásiak, azokra 
is ki fogja terjeszteni szellemének szárnyalásait, azokban 
is, és pedig még boldogult apjáénál is teljesebb és kor-
rektebb otthonosságot fog igyekezni magának szerezni. 
Ugy legyen ! Ezt kívánjuk mi a haza s az uj miniszter 
nevének s igaz dicsőségének érdekében. ? ? 

Ungvár, jun. 17. Tanítóképzőnk jubileuma. 
Az ungvári kir. g. kath. kántortanitóképző-intézet 

folyó hó 14-én ülte meg fennállásának 100-ik évfor-
dulóját. 

Száz esztendő az ember életében ritka tünemény, az 
intézmények életében azonban csak tisztes mult, melyre 
kegyelettel tekint vissza a jelen nemzedék. Az ungvári 
kántortanitóképző 100-éves fennállásának története meg-
okolttá teszi ezt a kegyeletes visszatekintést. A mi kép-
zőnk életében a lefolyt 100 esztendő nagy és nehéz idő 
volt; megszenteli és nagygyá teszi ezt az időt a szebb 
jövőért folytatott szakadatlan erőfeszítés. Olyan e képző 
élete, mint a néptöredéké, melynek kulturális érdekeit 
szolgálja : sanyargó, küzdelemteljes, de egyúttal reményekre 
jogosító. 

Tanítóképzőnk 100 éves fennállásának története ha-
ladásának, tökéletesedésének, szóval életképességének tör-
ténete. 

Királyi kegy alapította a kárpátalji orosz és ma-
gyar g. kath. vallású nép e nagyjelentőségű kulturális 
intézetét és fentartotta a népnek, papjainak, s tanítóinak 
élő szeretete. A királyi kegyelem nem vala bőkezű, az 
intézet küzdelmes életében mindenkor rá volt utalva a 
tulajdonosok szerető gondjára és nemes áldozatkészségére. 

Tanítóképzőnknek a létért, a szebb jövőért folyta-
tott 100 éves küzdelme a küzdelem okainak elhárítása 
tekintetében máig sem vezetett kellő eredményekre, a 
szegénység, a nélkülözés, mely az intézet szárnyait 100 
év óta nyirbálja, fájdalom, még ma sem a mult emléke. 

Tanítóképzőnk ma is három irányban érzi a sze-
génység súlyát. Az intézet impozáns épület, melyet az 
ország népelemének áldozatkészsége emelt ki a várdomb 
talajából, felszerelés és berendezés dolgában ma sem áll 
a kor színvonalán. Nagyjában el van ugyan látva a mű-
velődés eszközeivel, de korántsem kulturális jelentőségé-
hez arányosan. 

A szegénység másik nyomasztóbb baja, hogy növen-

dékeit kellőképpen segélyezni nem tudja. Az a tizennégy 
42 frtos ösztöndíj, mely az intézet rendelkezésére áll, 
csepp viz a szükséglet tengeréhez képest. A képzőintézeti 
köztartás, mely évenkint másfélszáz ifjúnak biztosítja a 
megélhetést s továbbképzést, jóformán semmiből, a szere-
tet lépten-nyomon igénybe vett. ezért nem éppen bőkezű 
adományaiból tartatik fenn. Ezen intézet falai között 
naponkint ismétlődik a 2 hal és az 5 kenyér csodás tör-
ténete. 

Harmadik jelensége a szegénységgel folytatott küz-
delmeknek, hogy a képző az anyagi ellátás gyarlósága 
miatt sohasem volt képes állandó tanári testületet alkotni. 
Egy század lefolyása alatt egymásnak adják a tehetséges 
emberek a kilincset. Az intézet tanári karából 100 esz-
tendő alatt, miként az igazgató jeles jubileumi beszédéből 
tudjuk, egy püspököt, két nagyprépostot, két kanonokot 
adott az egyháznak, számos kitűnő papot tanárai sorából 
az egyháznak és két királyi tanfelügyelőt az ország köz-
oktatásügyének. Olyan jelenség ez, mely egyaránt alkalmas 
az öröm és szomorúság érzelmeinek felkeltésére. 

Van okunk örülni a felett, hogy e szegény közne-
velési intézetünk mindig vonzotta a tehetségeket s ez 
által megóvta önmagát a visszaeséstől ; de van okunk 
szomorkodni is ama tény felett, hogy a kiváló erőket le-
kötni nem bírta. Mivé fejlődött volna ez az intézet a le-
folyt 100 esztendő alatt, minő nyomokat hagyott volna 
a magyar népnevelés történetében, ha a tehetségeket meg 
bírta volna tartani, Isten a megmondhatója. 

Az intézet azonban igy is derekasan betöltötte tisz-
tét. Sok kiváló tanítót adott és ad ma is az egyháznak 
és hazának. Alig van közoktatási intézete az országnak, 
mely nagyobb szolgálatokat tenne a magyar művelődés-
nek, mint ez a szerény szakiskola. Falai között édes ott-
honra talál a magyar szó, belőle mint fénycsomóból árad-
nak szét szegény orosz népünk között a magyar műve-
lődés meleg sugarai. 

Az ungvári tanítóképző növendékei az ország bár-
mely népiskolájában is megállják helyüket, a magyar 
beszéd sikeres tanításában pedig a legelsők között vannak. 
Előljárásuk titka, hogy ismerik a népet, a melyből valók, 
birják a nép anyanyelvét és hozzá tudnak férni a gyer-
mek és a nép szivéhez. 

A letűnt században az igazgató előadása s a mi tu-
domásunk szerint is Popovics Demeter, a megvető, Csur-
govics János az aleotó, a szervező talentum, Popovics 
Bazil, a nagy püspök és a nagy hazafi, Lichvártsik, a 
fejlesztő és conserváló erő, Mondok, a haladás és cselek-
vés férfia, Drohobeczky, a szeretet az áldozatkézség és a 
belső consolidatió embere, Répay, a szorgalmas munkás 
a képző-intézet életében az iráoyjelző oszlopok és kiemel-
kedő alakok. Szerepe van még egy férfiúnak ebben a 
viszontagságai daczára is szép, mert eredményes múltban, 
szerepe van Kaminszky Gézának, a köztartás megterem-
tőjének s fenntartó szellemének, és nagy, döntő szerepe 
lesz egyházmegyénk kitűnő fiának és atyjának, Firczák 
Gyula megyés püspökünk őméltóságának. A jövő század 
történetének ő a kimagasló oszlopa. O képviseli a mult 
és a jelen század hatáskörét képzőnk életében. O győzte 
meg az irányadó köröket a felől, hogy intézetünket az 
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idők szellemének megfelelőleg a teljesített nagy hazafias 
szolgálatok jutalmául ki kell emelni elhagyatott helyze-
téből s egyenrangusitani kell minden tekintetben az ál-
lami képzőkkel. Az ő nevéhez fog fűződni a mű befeje-
zésének dicsősége. Kelet. 

Francziaország. Mgr Isoard anneyi püspök leg 
ujabb röpirata — »Les quinze dernières années. Lettres 
adressées aux pouvoirs publiques" czim alatt *) épp most 
hagyta el a sajtót. Egy nagy darab történet Franczia-
ország történetéből. Az egésznek a veleje az előszóban 
benrejlik ; azért azt egész terjedelmében közlöm. 

Az aixi érsek ur ezt irta: „Mi nem köztársaságban 
élünk; mi szabadkőművességben vagyunk." 

Ez a néhány szó a lehető legrövidebben és legsza-
batosabban jellemzi a helyzetet, melyben a papság és a 
katholikusok 15 év óta vannak. Legnagyobb részök min-
dig kész és hajlandó volt bármely kormányt elfogadni, 
ha az nem bántja az egyházat és tiszteletben tartja a 
vallásosság szabadságát. Tizennégy év óta hangosan hir-
dették, hogy készek elfogadni a köztársasági államformát 
hazájuk számára. Es mi történt? Köztársaság neve alatt 
— „szabadkőművességben vagyunk" ; és a szabadkőmű-
vességnek ez igazságtalan, zsarnok uralma ellen a papság 
és a katholikus hivek nem szűnnek meg harczolni teljes 
erejökből. 

Valamennyi püspöki levél hazánkban, abban a mér-
tékben. a mint az egyház szabadságával ellenkező törvé-
nyek és miniszteri rendeletek napvilágot láttak, feltünteti 
azt a különbséget, mely a köztársasági kormányforma és 
az emberek közt van, kik a kormányzást az egyház 
elnyomására használják. Szentséges atyánk ezt a dolgot 
teljes világosságba állította a franczia papsághoz és nép-
hez intézett levelében. 

Ilyen a szelleme minden levélnek, melyet én is kö-
teles voltam püspökségem e 15 éve alatt irni, s a melye-
ket én most összegyűjtve ebbe a kis füzetbe óhajtok a 
közönség használatára adni. Csak néhány szóval emlitem 
e közzétételnek okait. 

Francziaországban gyorsan felednek az emberek ; és 
minthogy a mult idő sebesen elrohan előlünk, az embe-
rek beletörődnek a jelenbe, megbarátkoznak avval az 
eszmével, hogy a jelen az a minek lenni kell. Ebből kö-
vetkezik, hogy nálunk nagyon könnyen ráadják a fejő-
ket egyesek arra, hogy azt gondolják, miszerint örökre 
végök van azon helyzeteknek, melyek az egyház szabad-
ságára nézve szükségesek s melyeket föltétlen jogunk 
van — birni és elfoglalva tartani. 

Ily viszonyok között nagyon idején való dolog fel-
frissíteni azokat a hatásokat, melyek elpárologni és el-
múlni látszanak köztünk. Szükséges mindenek fölött az, 
hogy egymás mellé állítsuk a szabadkőművesség által 
vezérelt vállalkozásokat, melyek állandó siker koroná-
zott, legelső és legszentebb ama jogunk ellen, hogy Isten-
nek szolgálhassunk, a mint szent hitünk parancsolja. 

*) „Az utolsó 15 esztendő. Levelek a közhatalmakhoz." Ná-
lunk is tanulságokat ontók ezek a püspöki levelek az állami ha-
talomhoz. Mi is, azt hiszszük, hogy királyságban élünk, holott már 
a szabadkőművességben — vagyunk. 

Még egy óhajt táplálok a közönséggel szemben, 
midőn ezt a néhány iratot összegyűjtve kiadom. Abban a 
korban, melyet elértem, nem szokás már más czélból dolgozni, 
mint azokért, kik utánunk jönnek. Ilyenkor az ember sza-
kadatlanul a jövő nemzedéket tartja szem előtt, mely üre-
sedésbe jövő helyeket elfoglalja a társadalomban. Az em-
ber igyekszik neki előkészíteni szükségleteit, s nemes 
harczokat s végleges győzelmeket kiván neki. Azt olvas-
suk pedig több szent ember életében, hogy egy-egy is-
meretlen ember által idézett szava vagy mondása a szent-
írásnak nekik alkalmul szolgált arra, hogy egész életöket 
az Isten szellemének vezetésére bízzák. 

Abban a reményben élek, hogy ezek a lapok né-
mely nemes lélek előtt egész rendszerét fogják leleplezni 
ama végzetes cselfogásoknak, melyek az ő hitök ellen 
irányulnak, az ellen, hogy szeretik az Istent, a mely csel-
fogásokat, szerzőik és híveik gonosz képmutatással ügye-
sen tudnak leplezni. Ennek világos látásánál, ezek a 
nemes lelkek aztán az igazság és jogosság szolgálatába 
avval a gondolattal fognak beállani, hogy az Isten és az 
ő Krisztusa ügyeért való áldozat minden élet és lét leg-
főbb, souverain czélja. 

Gyakran igen csekély dolog kell nagy eredmények 
létrehozására ! 

T Á R C Z A . 
Hogy kezdte Kneipp a kneippolást? 

F. hó 5., 6., 7-én volt Münchenben a Georgianum 
nevü országos papnevelő-intézet négyszázados fennállásá-
nak ünneplése. Erre az ünnepre megjelent vagy 400 vol' 
georgianista ; köztük az öreg Kneipp bácsi is, a ki most 
már pápai praelatus ám, mert kneippolása érdemeinek 
czimén méltónak találtatott már arra is, hogy a pápával 
egy tálból egyék. De nem cseresnyét. Fejedelmek, her-
czegek, — az öreg urnák mindennapos „védenczei." Neki 
egyébiránt minden pácziens, hallomás szerint, csak — 
második személyü per „du". Harmadik személyü „er^-ig 
menni megőrizte az öreg urat az ő természetes sze-
rénysége. 

A vizgyógyitás módjának atyamestere szintén nö-
vendéke vala egykor a Georgianumnak. 0 is megjelent 
tehát az ünnepélyen, még pedig mint— szónok, de mint 
ilyen, nem a maga akaratából, hanem, mert az intézet 
jelenlegi igazgatója nem hagyott az öreg urnák békét 
addig, mig az ünnepi szónokok sorában ő is fel nem 
szólalt. 

Az öreg ur „előadása" humoros elmondása volt 
annak, hogy lett ő belőle a szemináriumban beteggyó-
gyitó ember. A • szónokok előtte helyökről beszéltek. 
Kneipp a szószékre ment fel. Ezt a tettét is jóizü hu-
morral indokolta. 

A nagy uraságok, igy kezdte beszédjét, a nagy ura-
ságok földszintről beszéltek. En, mert csak egyszerű 
parasztplebános vagyok, felemelkedtem ide a magasba, 
hogy néhány szót intézzek önökhöz. Az igazgató ur nem 
hagyott békét, és én elmulasztottam a felhívást megelő-
zőleg elmenni. 
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Most bát mit mondjak én önöknek ? Elmondom 
először, hogy én is itt voltam egykor a Georgianumban, 
és másodszor, hogy oly nyomorúságos beteg állapotban 
voltam itt, hogy senkinek se mertem elmondani, attól 
tartva, hogy nem fognak felszentelni. Szónok itt bővebben 
leirta egészségének akkori állapotát. Gyakran kénytelen 
volt hallani : Meddig fog ez a Kneipp még élni, mig 
meghal? A mi a kosztot és a házirendet illeti, igy szó-
lott tovább, a Georgianumban nagyon meg voltam elé-
gedve. Hanem testi állapotom igazán nyomorúságos volt. 
Ekkor és e miatt lettem én vizkurás. A dologra pedig 
ugy jöttem rá, hogy kezembe került egy kis füzet a viz-
gyógy-módról, és minthogy az orvosok lemondtak rólam, 
elkezdtem ebben a szalmaszálban bizni. Növendéktársaim 
igen jók voltak irányomban ; röviden csak „Vater Kneipp"-
nak nevezgettek s gyakran mondogatták, hogy csak 
Kneipp atyát kell híni, majd csinál az rendet. Alig vol-
tam félévig a szemináriumban, egy szenvedő társsal is-
merkedtem meg, a ki szintén betegeskedés miatt rettegett, 
hogy nem kap az ordinatióhoz egészségi bizonyítványt. 
Egyszer csak ez a gondolatom támadt: nini, hiszen ne-
ked használ a vizkúra: hátha ennek is fog használni. 0 
is belekapaszkodott a szalmaszálba, s igy kezdtem én meg 
a vizkurát magamon és máson még itt a Georgianumban. 
De hallják csak, hogyan kellett a dolgot nyélbe ütnöm ! 
Éjjel 12 — 2 óra közt a második dormitoriumból titokban 
lementem az auditóriumba s onnan az ablakon kiszöktem 
a vizmedenczéhez és ott végeztem a vizkurámat. Meg-
íürdöttem s evvel visszamentem az ágyba. Ezek voltak 
az én vizkuráim kezdetei. Később magammal vittem be-
teg társamat. Langenmeier volt a neve. A csillagok és a 
félhold világitottak minekünk. Holdtölténél nem mertük 
volna tenni. (Derültség.) Langenmeiernek a vizmedenczé-
ben egy-két leöntést adtam, miután előbb magam meg-
íürdöttem. Neki is jót tett az eljárás, és mikor a próba-
predikácziót tartotta, oly erővel beszélt, hogy az akkori 
subregens csodálkozva mondá : Ennek a Langmeiernek 
még sem megyen oly rosszul a dolga; hisz feltűnő erősen 
beszélt mostan. A praefectus erre azt a megjegyzést tette : 
„Kneipp atya" kúrálta ki. Igen ? Hát mit csináltak ? 
Hát mind a ketten felkeltek éjjelenkint, kimentek az 
ablakon, vizkurát vettek és most mind a kettő egészséges. 
Igen, mondá az alkormányzó, hát hogy merte ezt „Kneipp 
atya" tenni; hiszen orvostudományt nem tanult soha? 
Aztán megidéztetett magához és kikérdezett. S mikor igy 
vallatóra fogott és a kérdést feltette, én azt feleltem, hogy 
nem tettem semmit, csak gyógyítottam. Nos, hát mit 
tett mégis ön tulajdonképpen ? A mit kellett, — felelém 
én. Es miből állt ez ? Erre aztán zavarba jöttem, de meg 
kellett vallanom mindent. Volt is aztán egy kis csete-paté ; 
de az nekem nem fájt. Csak az a jó a dologban, feleié 
az alkormányzó, hogy nem tudtam róla, mert ha 
igen, akkor meg kellett volna tiltanom önnek. De nem 
is volt ám szükséges, válaszolám én, hogy alkormányzó 
ur tudjon róla. Még egy másik beteg társam is volt akkor 
az intézetben. Még él; most jezsuita; Flugernek hiják. 
Ot is kikúráltam. En annyira kigyógyultam, hogy akadály 
nélkül fölszenteltek ; de azért a dologról mindaddig mélyen 
hallgattam ám, mert attól féltem, hogy kiküldenek. Mikor 

kikerültem az életbe, a lelkipásztorságba, folytattam a 
vizkurát, és 1852 óta, a mikor fölszenteltek beteg még 
nem voltam. Sokszor gondolok vissza itt ebben a Geor-
gianumban végzett vizkúráimra. S valahányszor vissza-
gondolok, hálával telik el lelkem Isten iránt. Es azóta 
nekem minden viz jó, csak nedves legyen és hideg. (De-
rültség.) 

Ezután az öreg ur tüzetesebben szólott az ő gyógy-
módjáról, a mostani impraktikus életmódról, ruházko-
dásról és táplálkozásról, a viz gyógyitó erejéről, gyógy-
módjának sikereiről stb. 

Záradékul azt kivánta, nagy derültséget keltve hall-
gatóinak, hogy soha „Wörichshofenbe ne kelljen kerül-
niök." 

Igy kezdte Kneipp negyvenkét év előtt magán és 
másokon a kneippolást ! —z— 

IRODALOM. 
+ A budapesti páli szent-Vincze-egyesület mű-

ködésének kimutatása az 1868—1893. XXVI. egyleti 
évről. Budapest, 1894. 8-r. 47 1. 

A nagyérdemű szent-Vincze-egyesület jelenlegi buzgó 
titkárja, Gabler Lajos pénzügyi tanácsos ur, rendkivüli 
szorgalommal összegyűjtötte a budapesti szent-Vincze-
egyesület negyedszázados történetének adatait s azokat az 
ezidén tartott jubiláris közgyűlés előtt beszéd alakjában 
elmondotta. Erre a beszédre, ha nem ebben, a jövő fél-
évben bizonyosan visszatérünk, mert az a budapesti kath, 
hit- és társadalmi élet újjászületésének történetéhez rend-
kívül becses tényeket és adatokat szolgáltat s egyúttal 
jegeczedési középpontiul szolgál az ország több vidékén, 
több városában átalakult sz.-Vincze-egyesületi katholikus 
hitéleti és társadalmi csoportosulásoknak. A fáradhatatlan 
szerző beszédjéhez függelékül összeállította a budapesti 
értekezlet tisztikarának, működő és pártoló tagjainak tel-
jes számát. A három sorozatban félezernél több névvei 
találkozunk. Huszonöt év alatt az értekezlet gondozott 
894 családot 1204 gyermekkel; ideiglenes segélyt adott 
1017 esetben, s összesen 50,560 frt 37 krt hozott a ker. 
charitas oltárára. A statisztikai adatok, kivált 1887 óta 
az egyesület nagyobb emelkedéséről tanúskodnak. Vívat, 
floreat, crescat. Zichy Nándor gróf keze nyomai itt is 
meglátszanak. 

V E G Y E S E K . 
*** A szerencsétlen Francziaország nem bírja nya-

káról lerázni a szabadkőműveseket. A legújabb Dupuy-
kormá-ny 11 tagja közül 7 tag szabadkőműves. Maga a 
miniszterelnök is az. A „Croix" czimű lap elsorolja nevei 
ket a szabadkőművesség bizonyításának okmányaival 
együtt. A gyászos névsor a következő : Dupuy miniszter-
elnök, bel- és vallásügyi (!) mimszt^r, Hanotaux külügy-
miniszter, Félix Faure tengerészeti miniszter, Leygues 
közoktatásügyi miniszter, Viger földmivelésügyi miniszter, 
Lourties kereskedelmi miniszter, Delcassé gyarmatügyi 
miniszter. Mind hárompontu testvér. Ha majd eljutunk 
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odáig, a hol Francziaországban vannak, hogy minden 
katholikus papra 3—4 szabadkőműves fráter esik, akkor 
aztán az apostoli királyság, mely most is már „semleges", 
az konzervativ főrendek, kik már most is kompromisszumo-
kon alkudoznak az elkereszténytelenedéssel, a sutban lesz-
nek kénytelenek némán és tehetetlenül szemlélni és fáj-
lalni az eseményeket ; mi katholikus közkatonák pedig a 
törvények paragrafusaihoz kötött kezekkel és lábakkal 
leszünk kiszolgáltatva a szabadkőműves világuralom ke-
gyetlen önkényének. Sión, Sión, magyar Sión ! Előzd meg 
a szabadkőművességet a kath. értelmességnek társulataid 
és gyűléseidbe való összeterelése által ! Mindenek előtt 
kath. egyetemet alapíts s a középiskolai nevelés-tanitást 
tedd erősen kath. szelleművé ! 

— A Szapáry grófi család a jelenlegi magyar 
kulturharczban előkelő, mondhatni páratlan szerepet 
játszik, Isten jogai mellett, a trón s az ősi magyar 
szellem és jellem védelme érdekében. A Szilágyi-Csáky-
Wekerle - féle, mindent felforgató radikálizmus addig 
nem férkőzhetett fel a trónhoz, mig Szapáry Gyula 
gróf volt a miniszterelnök. A cselszövény megdönt-
ven Szapáryt, a radikálizmus elárasztotta az országot s 
paczkázni kezdett a trónnal. Még nagyobb érdeme van 
azonban az oltár és trón védelmében Szapáry Géza gróf 
kir. főkamarásnak és családjának. Tehetség és erély, vallásos 
hit és lelkesedés, áldozathozás és rettenthetetlenség pá-
ratlan ebben a családban. Az Isten oltáraihoz és az apostoli 
királyi trónhoz vezető utak sokat tudnának a magyar kultur-
harcz történetéből a Szapáry-család dicsőségére elmondani. 
Miért intéztünk mégis az oszlopos katholikus család fejéhez 
nyilt levelet? Miért? Mert a királyi tekintélyivel kortes-
kedő cselszövény vakmerősége megdöbbentett. Az apostoli 
királyság vallásügyi semlegességéről szóló elméletet oly 
ügyesen dobta be a radikálizmus közéletünk alapjai közé, 
hogy már a csillagos ég beomlása sem látszott lehetetlen 
dolognak. Az „apostoli semlegesség" dynamitját szeren-
csére azonban az ég csatornái időközben jól átáztatták és 
ártalmatlanná tették, s a megtentált Szapáry-név ott ra-
gyog, mint a magyar katholikusság csillagos bolthajtásá-
nak sarkoszlopa teljes fényben és épségben. Ha a radi-
kálizmus háttérbe szorul, ebben a gr. Szapáry-családnak 
halhatatlan érdeme lesz. 

- f A nagy csata. Hétfőn a főrendiház elhatározta, 
hogy a polgári házasságról szóló végzetes tvjavaslatnak 
holnap, csütörtökön legyen 2-ik tárgyalása. A főrendiház 
hétfői ülésében főpásztoraink közöl résztvettek Samassa 
érsek és Steiner püspök urak. 

— Mi lesz holnap ? Isten tudja. Ha a főrendiházi 
ellenzék egyik-másik tagjával érintkezünk, lehetetlen nem 
hinni, hogy a kormány javaslata el fog bukni, még 
pedig nagyobb szótöbbséggel mint múltkor. Megerősíteni 
látszik ezt a kormányt pártoló lapok egynémelyikén végig 
futó furcsa hang, mely unalmat mutat s reménytelenséget 
rejt magában. Egyébiránt, mikor a király „semleges", a 
miniszterek mindent megtehetnek, s a politikai pálya 

amugyis a rászedések és csalódások sikamlós pályája. 
Tehát az ellenkező is lehetséges .Annyi bizonyos, hogy az 
Istentől elvadult liberalizmus, ha most visszaveri is a 
főrendiház, élni fog s hatalmas lesz tovább is s a keresz-
tény lét alapjait végzetes csatában meg fogja támadni 
újra. Addig is, az ostrom-állapot, apró csatározásokkal és 
térfoglalásokkal a liberálizmus, és térveszteségekkel a ka-
tholikusság részéről, tartani fog egyre. Végül minden 
attól függ, vissza tudjuk-e hódítani a képviselőházat a ker. 
vallásnak. 

— Ez aztán silier! Tiz évvel ezelőtt a franczia 
katholikusok „La Crois" (A Kereszt) czimen lapot ala-
pitottak, melynek ma összesen 370,000 előfizetője van. A 
lap tulajdonosai egy részvénytársaság, mely az ország 
szine-javából állott egybe. Egyes vidékek is összeállnak 
egy-egy kath. napilap kiadására. Például, előttünk van 
épp most a „Le Nouvelliste de l'Ouest" czimü napilap, 
melynek czime mellett a következő városok u. m. St. 
Nazaire, La Roche-s-Yon, Angers, Laval, Rennes, Saint-
Brieuc, Vannes, Quimper városok érdekeltsége van jelezve. 
Nálunk is miért ne lehetne például egy-egy vidéki ka-
tholikus nagygyűlést egy-egy vidéki katholikus napilap 
alapitására alkalmul felhasználni. Egyes városokban létező 
kath. hetilapjainkat ilyen és hasonló vidéki szövetkezések 
által lehetne napilapokká felemelni. A következő kath. 
nagygyűlések ne feledjék ezt az ügyet ! Sietve kell előre 
törnünk ; máskülönben ellenségeink irgalmatlanul meg-
tipornak. Gyűlések, körök, lapok — mozgás, élet! Ez 
kell nekünk. 

— Nekünk is igy fog kelleni tenni, ha nem akarunk 
elmerülni a kozmopolita zsidó-szabadkőmüves gazdasági 
versenyben és pénztengerben végkép elnemzetietlenedve. 
A franczia keresztény földbirtokosok és tőkepénzesek orszá-
gos gyűlések tartását kezdették meg önállóságuk és bol-
dogulásuk védelmére és megerősítésére. Az első e nemű 
nagygyűlés, mult hó 15—17-én folyt le, melynek határo-
zatait szórói-szóra fogjuk közölni, mert azok igen tanul-
ságosak, már csak azért is, mert megtanuljuk belőlük, 
hogyan emaczipálja magát a keresztény társadalom Fran-
cziaországban, belátva, hogy a korrupczió szolgái és esz-
közei a keresztények mindenütt mindaddig, mig nem 
emanczipálják magukat nemcsak erkölcsileg, de nemzet-
gazdaságilag is, az Önzés és önbálványozás kultuszára 
szervezett szabadelvüség uralma alól. 

fftT" Felhívás. 

Egy nagyobb egyházi könyvtár számára kerestetik a „Religio" 
1851. évi II. és 1852. évi I. és II folyama. Csak ép és teljes pél-
dányok fogadhatók el. Becses jelentkezéseket, illetve ajánlatokat 
elfogad 

Budapesten e lap szerkesztősége. 

QST Felhívás előfizetésre. 
Féléves előfizetőinket tisztelettel kérjük a II. félévre 

szóló előfizetés megújítására. 

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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Felhivás kath. gyűlésre Pozsonyban. — Vegyesek.. 

t : 
alakuló 

Kath. Köztevékenység. 

Magyarország felforgatása. 
Velamen habentes malitiae libertatem. 

S. Paul. 

Isten í téletet t a r t o t t Magyarország felett . 
Az elmúlt millennium utolsó felének Ma-

gyarországa a „bevett" vallású magyar állam 
f. hó 21-én meghalt . 

Kivégezte Szilágyi Dezső, Wekerle Sándor 
hóhérsegéd támogatásával. 

Katonai ótalmat és diszőrséget szolgáltatott 
hozzá az apostoli király. 

A vádlevelet, melynek alapján a zivataros bár, 
de sokérdemű múlt halált szenvedett, szerkesztette 
Tisza Kálmán és hűséges csatlósa, ki t főispánból 
ad hoc miniszterré te t t , gróf Csáky Albin. 

Ebben a vádlevélben ráfogták a múltra, hogy 
ő a hibás, holott a bűn a vádló urak vallási és 
egyáltalában nagy dolgokban való tudat lanságá-
ban és lelketlenségében rejlett . 

Mert Tisza K. beugrasztot ta Csáky Albin 
grófot, és mer t ez kiadta a februári rendeletet, 
a rendelet végrehaj thatat lansága miat t az állam-
férfiúi kudarcz leplezésére kikiál tot ták az állam-
férfiúi butaságnak engedni nem akaró katholikus 
egyházat ellenségnek s kiadták ellene a megalá-
zás parancsát ; a hadjára t jogcziméül pedig 
kitűzték a szabadságot értve ez alat t nem az 
igazság és jog tiszteletének szabadságát, hanem 
a maguk botor ötleteinek és önkényének fékte-
len zsarnokságát. Velamen habentes malitiae li-
berta tem : a romlás takarójául használják a sza-
badságot ! 

Tehát csakugyan megszűnt volna a régi 
Magyarország, mint „bevett" rendszerű keresz-
tény állam. 

Meg az mindenestől: oltárostól és trónos-
tól — megszűnt az a réginek folytatása lenni. 

Még állnak benne a régi oltárok s állni 
fognak valószinüleg az idők végezetéig, egyesek, 
családok és társadalmi rétegek számára. Még 
szent István t rónja is fennáll köztünk; ámde a 
t rón viszonya az oltárhoz gyökeresen megválto-
zott. A trón az oltár jogai ellen foglalt á l lást ; 
az állami hatalom ajkaira vette, sőt kötelezővé 
t e t t e az oltárokkal szemben a vallástalanságot. 
Ezzel tág kaput ny i to t t Magyarországba az anar-
chiának minden téren. Az Isten elleni lázadás 
kötelezővé t é t e t e t t Magyarországban minden 
házasságkötésnél. 

Mert csakugyan, mi is tör tén t voltaképen 
junius 21-én Budapesten? 

Caesar kimondta, hogy nem bánja ő, mit 
tesznek egyenkint az ő alattvalói utóbb, de ő 
nem adja meg, nem engedi alattvalóinak sem, 
hogy megadják a házasságkötés pil lanatában az 
Istennek a mi az Istené. A vallást kiszoritotta, 
kizárta, ki t i l tot ta a házasságkötés aktusából s 
egyetemesen kötelezővé te t te a családalapításnak 
Isten nélkül való megkezdését. A pogány álla-
miság alá sülyedtünk le. Annak elve vala: „a Jove 
principium", a mienk : „a te istened az igazság-
ügyminiszter és az ő helyettese, a nagypipáju biró". 

Evvel két nagy dolgot mivelt a magyar 
állam törvényhozása. 

Kidobta a kath. egyházat, a legelső „bevett" 
50 



414 RELIGIO. 
AU 
vallást, az a lkotmány védő sánczaiból az ő házas-
ságról min t szentségről szóló dogmájával. S a 
kidobást gnnymosolylyal tetézi. 

Másodszor bevet te az a lkotmány sánczaiba 
az Istennel való nem törődés, az Is tentől való 
elpártolás, az Is tenre való nem tekintés, szóval 
a vallástalanság jogosultságát a házasságkötésnél. 

Es ezt a protes táns hi tval lás oszlopos kép-
viselőinek, Szász Károlynak és tá rsa inak támo-
gatásával t e t t e a magyar állam. Manet a l ta 
menta repos tum! 

Vár ja tok csak pro tes táns testvérek, majd a 
t i h á t a t o k r a is rá fog já rn i a val lástalanság út-
já ra t é r í t e t t magyar állam rúdja, még pedig nem-
sokára. Az ál ta lok a házasságkötésre megszava-
zott „ki a pappal," hogyha majd az iskolára fog 
szólni, mi t fogtok akkor mondani? 

Hodie mihi, eras tibi. De fog rá tok is kö-
vetkezni az Is ten Ítélete. Persze, hogy veletek 
kevesebb baja. lesz az istentelenségnek, m e r t hi-
szen kevés a t i közösen elfogadott dogmáitok-
nak a száma, vagy ta lán már végképp semmi. 
De h á t vannak még ós lesznek mindig nála tok 
is is teni dogmákat valló lelkek. Ezek majd nem 
tudom hogy köszönik meg nektek a „bevett" 
dogmák kilökésének e lméletét s ez elméletnek 
lelkes uralomra-emelését Magyarországban. 

A régi, „bevet t" vallású Magyarország t e h á t 
meghalt . 

Mi lesz már most velünk ? . . . 
Az a kórdós, mi a halál, mi az élet? 
Mi a halál? 
Átmene t az élet egy másik módjába. At tól 

függ i t t minden, milyen az életnek az a másik 
módja, melybe a halál képezi az á tmenete t . Ha 
jobb, akkor haladásra, ha rosszabb, akkor ha-
nyat lásra vezete t t a halál. 

S mi az élet? 
Mig i t t a földön élünk, az élet szintén csak 

á tmenet az elhalás egy másik módjába. Megint 
a t tó l függ i t t is minden, milyen az elhalásnak 
az a másik módja, melybe az élet folyása képezi 
az á tmenete t . Ha jobb, akkor tökélyesülósre, ha 
rosszabb, akkor romlásra, esetleg végpusztulásra 
vezethet az élet. 

Nincs kétség benne, hogy a régi Magyar-
ország halála, egy uj Magyarország életre kelését 
jelenti , s viszont, Magyarország uj életre kelése 
nem egyéb, mint a halál u j módjába való á tmenete . 

Hámozzuk ki az i rányi tó igazságot a filo-
zófiai okoskodás kötelékeiből.! 

Magyarországot Szent István, a nagy király, 
vallásos, keresztény, kathol ikus á l lammá te t te . 
Fölöt te az Is ten akara ta s az ő egy igaz kinyi-
l a tkoz ta to t t vallása uralkodott . Normális állapot! 

A protes tant izmus megvá l toz ta t ta a magyar 
állam vallásügyi pol i t ikájának normális állapotát, 
s csinált Magyarországban egy abnormis vallásügyi 
állapotot, a mely abban áll, hogy több egymással 
ellenkező vallás „bevet t" s az ál lam által ellentéteik-
ben is egyenlően, persze hogy nem következetesen 
hanem majd ide, majd oda hajlólag protegál t 
vallás gyanánt érvényesült Magyarországban. 

Ebből az abnormis, az emberi józan észszel 
ós igazságszeretet tel ellenkező vallásügyi állapotból 
most Magyarország kormánya á tmenés t erőszakol 
egy valóságosan monstruózus valláspolitikai álla-
potba. A magyar állam a kötelező polgári házas-
ságkötés elfogadása ál tal p roklamál ta az Is tentől 
való elszakadás, a vallástalanság korszakának 
„kötelező" megkezdését. Ez az anarchia törvé-
nyesítése, a legfőbb romlás. 

Most t ehá t minden a t tó l függ, vájjon a 
„bevet t" vallású abnormis vallásügyi állapot 
halála hogyan fog lefolyni, vagyis hogy a vallás-
talanság és anarchia á l lapotába való ez a mos-
tan i á tmenete l oly auspiciumok közt történik-e, 
hogy a jobbrafordulás várható, vagy oly auspi-
ciumok közt, a melyek semmi reményt sem 
adnak a jobbrafordulásra. 

Ez utóbbi esetben — finis Hungáriáé. 
A zabolátlanság, a legerősebb ember szer-

vezetét is lassankint megőrl i ; a gyenge test-
alkatú sirba dőlését rohamosan sietteti . 

I lyen az államok élete. Az óriás sokáig 
megbir küzdeni a vallástalanság által inaugurál t 
anarchia pusztí tó erejével : a vérszegény vézna 
.aós egyes tag ja i ra nézve béna ál lamot egy-egy 
lázroham elsorvasztja. 

Ne vágjunk az Is ten dolgaiba. A jövőt csak 
ő tudha t ja . A végpusztulásnak is, a jobbrafor-
dulásnak is jelei sürüen mutatkoznak. Amazok 
közt legveszedelmesebb a romlás szabadságához 
való országos csökönyös ragaszkodás. Emezek 
közt legvigasztalóbb, legbiztatóbb a katholikus 
vallásos öntudat országos ébredezése ós sürgős 
tevékenységbe perdülése. Kimondhata t lan Isten-
áldása rejlik a kath. körök sürü alakulásában s 
a kath. gyűlések sürü megnyilatkozásában. 

A világtörténelem háromra t an i to t t meg: 
1. hogy jó erkölcsök nélkül állam sokáig fenn 
nem á l lha t ; 2. hogy az erkölcsöknek nélkülöz-
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h e t e t l e n t á m a s z a a va l lás ; 3. h o g y a va l lásnak 
egyedül b e v á l t őre a k a t h o l i k u s egyház. Ezen-
kivül a va l lás i s t e n i d o g m á i csak m i n t egyén i 
és á l l ami k ó t y a - v e t y e t á r g y a i szerepelnek. 

A ka tho l i kus ság ú j jászüle tése Magya ro r szág 
m e g m e n e k ü l é s é t j e len t i . Csakhogy s ie tn i ke l l á m 
k a t h o l i k u s t a lp raá l l á sunkka l . Ez óv végéig m i n -
den egyházmegyében k a t h . gyűlésnek kel l l e n n i 
s m i n d e n v á r m e g y é b e n k a t h o l i k u s k ö r n e k kel l 
a lakulni , m i n t Yasmegyében t ö r t é n t . J a j a m u -
l a sz tóknak , j a j a f e le lőseknek! H a n e m a k a t h o -
l ikusság ú j jászü le tésének le fo lyása m i n t m i n d e n ü t t , 
n á l u n k is n a g y küzde lmek ós szenvedésekkel lesz 
egybekötve . 

Szórói-szóra fog be te l j e sü ln i a Szilágyi mi -
n isz ter á l t a l „ J u d i a m i n d e n k incse ive l" fe lcsufol t 
m a g y a r k a t h . papságon , a m i t m a g á r a nézve sz. 
Ignácz a n t i o c h i a i püspök szükségképp b e k ö v e t -
kezendőnek j ó s o l t : „Den t ibus b e s t i a r u m mola r , 
u t Chr is t i hos t i a efficiar." 

Kr isz tushoz m é l t ó á ldoza tokká ugy leszünk 
csak, h a előbb a poko l v a d á l l a t j a i n a k foga i m e g -
őr lenek . 

Az üldözések, a szenvedések k e z d e t ö k e t ve t -
t ék . Még csak a kezde tné l vagyunk . Még kevés 
k ö n y e t o n t o t t u n k ; m é g kevese t á ldoztunk, m é g 
kevese t dolgoztunk. 

A legnagyobb m e g a l á z t a t á s u n k I s t en ü g y e i é r t 
— a j obb ra fo rdu l á s záloga, a m a g y a r h a z a m e g -
menekü lé sének h a j n a l h a s a d á s a leszen. 

E g y e t ezen tú l m á r soha ne f e l e d j ü n k : h o g y 
egészen m a g u n k r a vagyunk hagyva . R a j t u n k n e m 
segit m á r senki, csak I s t en és m a g u n k . 

Május 10. és junius 21. 
Vagyis: mi és lük, hogyan buktatták meg a keresztény 

Magyarországot ? *) 

A május 10-én és junius 21-én végbement szavazá-
sok közt a következő különbségek vannak : 

Május 10-én leszavazott összesen 257 főrendiházi 
tag; junius 21-én pedig 252; tehát a második szavazás-
nál öttel kevesebb főrendiházi tag szavazott. 

Május 10-én a javaslat ellen beadatott 139, a javas-
lat mellett pedig 118 szavazat; ennélfogva a javaslat ellen 
21 szavazatnyi többség volt. 

Junius 21 én a javaslat ellen beadatott 124, a javas-
lat mellett pedig 128 szavazat ; igy a javaslat mellett 4 
szavazatnyi a többség. 

*) A főrendiházi általános és részletes vitájának bírálatos 
ismertetése jövő számunkra marad. Azt mondhatjuk, hogy ily óriási 
ügyben ily beteg állásfoglalásokat, s ily gyenge szónoklatokat még 
nem hallottunk. A szerlc. 

Ebből kitűnik, hogy most a javaslat mellett szavazók 
száma szaporodott 10-zel ; a javaslat ellen szavazók-é pedig 
fogyott 15-el. Az igy mutatkozó 25 szavazati különbségből 
levonva a múltkori 21 ellenzéki többséget, kikerül a mos-
tani 4 határozati többség a javaslat mellett. 

Azok a főrendek, kik május 10-én a javaslat ellen 
szavaztak, de a mai szavazástól elmaradtak a következők : 

Dessewffv Sándor csanádi püspök, Grujics Mihály 
károlyvárosi püspök, gr. Pálffy András m. kir. testőrka-
pitány, herczeg Windisch-Grätz Lajos, gr. Eszterházy 
László, gr. Eszterházy Miklós József, gr. Fes'.tetich Tasziló, 
gr. Hunyady Kálmán, gr. Karácsonyi Aladár, ifj. gr. 
Pálffy János, gr. Serényi Béla, gr. Starhemberg József, 
br. Balassa István, gr. Batthány Elemér, gr. Fesztetich 
Vilmos, Gervay Mihály, Luczenbacher Pál, Melczer István, 
Uzovich Pál. — Összesen 19. 

Viszont május 10-én távolmaradtak, de ma a javas-
lat ellen szavaztak a következők : Dulánszky Nándor 
pécsi püspök, gr. Apponyi Géza, gr. Zichy János. gr. 
Zichy Henrik. — Összesen 4. 

Ez utóbbi 4-efc levonva az előbbi 19 bői, marad 15 ; 
vagyis ennyivel fogyott a javaslat ellen szavazók száma. 

Ezzel szemben május 10-én távolmaradtak, de ma a 
javaslat mellett szavaztak, a következők: 

Gr. Erdődy István kir. főlovászmester, gr. Bolza 
Géza, gr Dégenfeld-Schomburg Sándor, gr. Draskovich 
György, gr. Korniss Károly, gr. Pejacsevich Arthur, gr. 
Széchenyi Bertalan, gr. Teleky László, br. Ambrózy 
Gyula, br. Ambrózy István, br. Kemény Árpád, id. gr. 
Eszterházy Ferencz, br. Jósika Samu, br. Üchtritz Zsig-
mond és Zuber József. Összesen 15. Ezek között vannak 
azok, kik május 10-ike után nyertek főrendiházi jogot. 

Ellenben május 10-én a javaslat mellett szavaztak, 
de ma távolmaradtak : 

Herczeg Batthyány-Strattman Ödön, gróf Bánffy 
Miklós erd. ev. ref. egyházkerületi főgondnok, gróf Berchtold 
Arthur, gróf Forgách Károly, Ormós Zsigmond. Ösz-
szesen 5. 

Ez utóbbi 5-öt levonva az előbbi 15-ből, marad 10, 
vagyis ennyivel szaporodott a javaslat mellett szavazók 
száma. 

Mindezekből egyúttal kitűnik, hogy se a javaslat 
pártolói, se a javaslat ellenzői tényleges szavazatot egyet 
se hódítottak el egymástól, hanem tisztán csak a távolma-
radások és az uj szavazatok változtatták meg az ará-
nyokat. 

Vagyis : taktika és elvtelenség, és a mi fő, nem tu-
dása annak, a mi történik, sodorták az ősi keresztény 
vallásos magyar államot a ker. vallástól való elpártolás 
útjára. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, jun. 20. Vissza az Istenhez! — 
Annak az áldatlan harcznak, melyet az az emberi 

észlényi természettel homlokegyenest ellenkező törvény 
okozott, a mely a vegyes házasságból született gyerme-
kek vallását 18 éves korukig az ember testi szervezetéhez 
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köti le, egy testi szervtől teszi függővé, vannak rossz, 
vannak jó következményei is. Bona mixta malis. Egyik 
jó következmény az, hogy az üldözések és fenyegetések 
felkeltették a katholikusok keblében az alvó lelkiismere-
tet s mindenki kénytelen erősen gondolkodni s belemar-
kolni az országra zuduló bajok és veszélyek elhárításá-
nak módjaival. 

Az ország közvéleményének tévútra vezetésére tör-
tént lapvásárlásoknak szintén megjött a jótékony hatása. 
A közönség undorodva fordul el a venális tollúktól s 
uj életre pezsdült lelkesedéssel sorakozik összetartó fa-
lanx szá alakulva a kipróbált régi jó lapok s a lapvásár-
lások hatása alatt keletkezett uj vagy megújhodott napi 
közlönyök köré, melyek közöl kivált a „Hazánk" cz. 
független politikai lap, mely a Szápáry Gyula-féle árnya-
lattal van összeköttetésben, és a „Nemzeti Újság", mely 
az Apponyi Albert gróf által vezérelt nemzeti pártnak 
nyilván hirdetett hivatalos közlönyéül mutatta be magát. 
Ebben a két lapban, bár nem azonosithatjuk a magunkét 
az ő állásfoglalásuk minden irányával vagy árnyalatával, 
igen sok jó eszme kerül forgalomba. Igy például, a „Hazánk" 
most csütörtöki számában itj. Zichy János gr., a bpesti 
Sz.-Imre-Egyesület máris nagynevű elnökétől, a ki az első 
budapesti kath. nagygyűlésben mondott hatalmas beszéde 
által tűnt ki, alapos felfogással s stringens okoskodással 
támadja meg korunk szabadelvű államférfiainak uralkodó 
tévedését, az Istentől s a ker. vallástól elidegenedett ál-
lami mindenhatóságot, s ellenállhatatlanul bebizonyitja, 
hogy a modern felekezetnélküli, hitetlen állam — az er-
kölcstelenség, a tönk felé hanyatlás állama, melytől ha-
zánkat megmenteni csak az Istenhez és a keresztény 
vallás-erkölcsi elvek követéséhez való visszatérés által 
lehet. 

Ezt a nevezetes államférfiúi nyilatkozatot szórói-szóra 
közöljük, a mint következik : 

„T. Szerkesztő ur ! 
Modern közjogi felfogásunknak legveszedelmesebb 

jelensége nyilvánul abban a törekvésben, mely az állami 
mindenhatóságot kivánja közéletünk minden institutiójá-
ban megvalósitani. 

A modern állam, mely büszkén vallja magát feleke-
zetnélkülinek, mindent önmagába akar foglalni, erőt, te-
kintélyt, polgárai cselekvésének összeségét s ezeket a ma-
guk egészében, épp ugy mint részleteiben saját hatalma 
növelésére fordítja. Az állam teljesen elfelejti, hogy tu-
lajdonképpen — interkonfesszionalis lévén — nem bir 
erkölcsi alappal, a melyen megállhatna. Képzelhető-e er-
kölcs vallás nélkül? Képzelhető-e hatalom, tekintély, er-
kölcsi alap nélkül ? Es mégis a mai állam oly különös 
óriási hatalmi piramis, melynek alapja szilárd erkölcs 
helyett a demoralizáczió futóhomokján áll, s melynek 
csúcsa az a bizonyos arany tű, melybe minduntalan bele-
csap a fenyegető zivatar lángja. Alul a veszedelem a talaj 
bizonytalansága, felül a tornyosuló felhők villámcsapása. 
Ugy áll a mi államunk, mint egy divatos bábeli torony, 
melynek építésénél bármely pillanatban várhatjuk azt a 
bizonyos zűrzavart, melyet követni fog ez óriásnak látszó 
épület rombadőlte. S ez nem csupán hasonlat, hanem 

tény. Mert az állam alapja, talpköve a tiszta erkölcs, mely 
ha elvész, Róma megdől s rabigába görnyed. 

E jelenségeket ugy látszik csak kevesen veszik 
észre. A nagy közönségről nem is szólok, hiszen ez a 
modern közvélemény gyártóinak politikai sugalmazásai 
folytán oly óriási indigeszczióban szenved, hogy annak 
gyógyítására valóban nem tudom minő drasztikus orvos-
szerre lesz szüksége. 

A tudósok, akik az állam manifesztácziójának theo-
riájából indulnak ki és ismét oda térnek vissza, nem gon-
dolva a dolog praxisát, folyton maguk előtt látják e 
gyönyörű óriási alkotást, a mindenható államot, mely 
csakugyan jól fest a papiroson. 

Az uralomra vergődött államférfiak pedig — fájda-
lom — nagyobbrészt fittyet hánynak annak az erkölcs-
nek, melyet mi keresztény hittel, az Isten fogalmával 
hozunk kapcsolatba. 

Nem akarják számításba venni azoknak az erköl-
csöknek óriási hatalmát az emberi cselekvésre, melyeknek 
alapja a vallás, sőt mi több, a pozitív hitetlenséggel 
együtt haladva, küzdenek az erkölcsök ellen is, melyek 
a vallási rendszerekből folynak. Az erkölcs helyébe ma 
már nem is igyekeznek valami nemesebb eszményt he-
lyezni, hanem támaszkodnak a hatalom fentartásáért egy-
szerűen a - korrupczióra, a vesztegetésre, a kapzsiságra, 
melylyel venni és eladni lehet mindent. Igy terjed köz-
életünkben pusztító módon az elvtelenség, mely nem is-
mer meggyőződést, csupán az anyagi siker és a boldogu-
lás szempontjait. Ily alapokon épül föl azután a souverén 
állam, eszmények nimbusa és erkölcsi tekintély nélkül. 
Vájjon lehetséges e, hogy ily tartalommal az az állam 
közelebb viszi az emberiséget a boldoguláshoz? 

Mikor fogják már meglátni azt a tátongó mélységet, 
a mely felé állami életünk gravitál, hogy egy irtózatos 
katasztrófa elébb-utóbb beledöntse? Hát miért tanultunk 
történelmet, ha nem azért, hogy belőle okulást ment-
sünk ? Miért lapoztunk a franczia forradalom véres köny-
vében, ha nem azért, hogy becsülni tanuljuk a vallást, 
mint társadalmi és állami bázist és gyűlölni tanuljuk a 
mammont, az arany borjut, mely eszköze és alapja az er-
kölcstelenségnek ? Felekezetnélküli hitetlen állam — er-
kölcstelen állam. 

Fájdalom ugy van. Nem beszélek specziálisan ha-
zánkról, hol a sok felekezet khaoszából diadalmasan kezd 
az ujabb időben kibontakoznni az istentelenség nemtője, 
hanem azokról a modern államokról emlékezem csak meg, 
a hol szintén volt egykor uralkodó vallás, uralkodó er-
kölcs, s most van uralkodó erkölcstelenség. Oda fogunk 
jutni mi is. S talán már nincs is olyan messze ettől az 
idő. Az állami omnipotenczia kezd már lassan elnyelni 
mindent, közigazgatást, családot, vagyont, mi marad meg 
nekünk ? A szabadság arany bilincsekkel ! Politikai jogaink 
gyakorolhatása és az a lehetőség, hogy ezeket aranyra 
beválthatjuk. 

Mi, a kik szabadságról álmodoztunk, ha tetszik be-
szegődhetünk bérért az állami mindenhatóság zsoldjába, 
de ha független meggyőződésünket vele szemben hirdetni 
merjük, kíméletlenül eltipor bennünket! 

Az állam egyre nő és izmosodik. A társadalom pe-



RELIGIO. 417 

dig beteg és szenved. A megoldatlan szocziális kérdések 
irtózatos kérdőjel gyanánt emelkednek fel előttünk, piros 
zászlók lobognak mindenfelé, s a nyugodt társadalmi mun-
kát megzavarják a folytonos merényletek. S mindez miért ? 
Mert a kevesek kezébe mesterségesen összeszaporitott va-
gyont nem arra használják fel, hogy alamizsna legyen a 
szegénynek, ír a szenvedőnek, orvosság a betegnek, bol-
dogulás a szerencsétlennek, kenyér a koldusnak, hanem 
hogy biztos eszköze legyen a demoralizácziónak, segítője 
és szépitője a bűnnek. 

Óh irtózatosan félelmes állami mindenhatóság, mely-
nek alapja nem a vallás-erkölcs, hanem az arany, te kö-
veteled tőlünk, hogy tátongó moloch szádba dobjuk, most 
még családi életünket; te kivánod kezedbe venni, szabá-
lyozni a házasság intézményét a legszentebb viszonyt, 
melynek erkölcsi hatalma a szivekben rejlik ; te akarod 
aranytól megfertőztetett kezeddel megkötni azt a frigyet, 
mely eddig az égben köttetett és egyszerű szerződéssé 
lealacsonyítani azt, mit eddig szentségnek tekintettünk ! 

Oltár helyett, fizetett közigazgatási közeged pulpi-
tusa szerepel, áldás helyett az anyagias szerződés aláírása, 
lelkész helyett, a kitől összetett kezekkel kértünk Istentől 
áldást frigyünkre, — ott fog állani az államhatalom bi-
zonytalan közege, kinek személyét nem veszi körül az 
isteni küldetés varázsa. Mindent áldozatul követelhet tő-
lünk az állam, ha alapját a valláserkölcs képezi ; de egy 
állam mely nem ismer Istent, azért, mert felekezetnélküli, 
nem követelheti tőlünk azt az egyet, a mi anyagias küz-
delmeinknek egyedül ad nimbuszt, vallási meggyőződé-
sünket. Mi egy szabad államnak szabad polgárai akarunk 
lenni, nem pedig dresszirozott állatok, a melyeket akarat 
nélkül foghatnak a hatalom igájába. 

Ne áltassák a hiszékeny közvéleményt azzal, hogy 
az állam a házasság szentségét nem érinti akkor, midőn 
azt polgárilag köti meg. Az állam, mely minden tekin-
télyt vindikál magának, egyedül ezen ténye által is már 
diskreditálja az egyházi házasságot, annyival is inkább, 
mert ma már ugy is divattá vált az állami mindenható-
ság érdekében ócsárolni, rágalmazni egyházat, klérust és 
minden egyéb vallási tekintélyt. 

Pusztítsák, döntsék csak romba a tekintély elvét, 
melynek alapja a valláserkölcs ; kövessenek el mindent 
közvetve és közvetlenül arra, hogy a vallást és a vallási 
dolgok iránti tiszteletet a nép szivéből kiirtsák : nemso-
kára nálunk is lobogni fognak a társadalmi forradalom 
lángjai s az oltárok fölé fogják emelni az aranytrónuson 
ülő erkölcstelenséget. Akkor majd az államhatalom kép-
viselői hiába fognak hivatkozni isteni és emberi törvé-
nyekre, hiába a fegyveres erő hatalmára, melynek szuronyai 
eltompultak, mert mögöttük nem áll tekintély többé. 

Ne pusztítsa tehát ki az állam mesterségesen alattvalói 
szivéből a valláserkölcsöt, hanem támaszkodjék a vallások 
nevelő és szelídítő szellemére, az egyedüli erkölcsi hata-
lomra, mely erősebb milliónyi szuronynál, mert olyan dol-
got ad, a mit az emberi hatalom soha nem tud adni : 
bizalmat és reményt. Ne fokozza az állam minden téren 
mindenhatóságát, hanem fektesse széles alapra az autonó-
miákat. 

Adjon az egvénoek kis körben teljes szabadságot, 

vagy legyen valláserkölcsi alapon álló omnipotens hata-
lom, mely az egyházakkal együtt működik polgárainak 
anyagi és erkölcsi felvirágoztatásán. 

Az istentelen állam, mely mindent magához ragad, 
a legrettenetesebb zsarnokságot képviseli, mely nagyobb 
a forradalom zsarnokságnál azért, mert a legfelsőbb 
tekintély nevében, történelmi tradicziók alapján és törvé-
nyes formában küzd a valláserkölcs ellen. 

I f j . Zichy János gróf.11 

Nagytapolcsány. A király liöszönete. — A Nagy-
tapolcsányban tartott kath. nagygyűlés hódoló feliratára 
a felség köszönetet küldött. Az erre vonatkozó értesítés 
igy szól: 

110/94. szám. 
Nyitra vármegye főispánjától. 

Tekintetes Főszolgabíró ur ! Belügyminiszter ur ő 
nagyméltósága f. hó 13-ról 2440. sz. a. hozzám intézett 
magas leiratában értesített, miszerint ő császári és apos-
toli királyi felsége legkegyelmesebben meghagyni méltóz-
tatott: hogy a f. hó 10-én Nagytapolcsányban megtartott 
katholikus népgyűlés által táviratilag kifejezett hódolatáért 
legfelső köszönete nyilvánittassék. Felhívom főszolgabíró 
urat, hogy erről az említett népgyűlés elnökeit megfele-

lőleg értesítse. 
Nyitrán, 1894. junius hó 16-án. 

Thuróczy Vilmos, s. k. 
főispán. 

Beküldő : Szecsányi Vilmos cz. kanonok. 

Szombathely, jun. 20. A vasvármegyei róm. kath. 
kör alakuló közgyűlése. — 

Ma ment végbe az a nagy horderejű esemény, melyre 
Vasvármegye egész közönsége mélyreható érdeklődéssel, 
s bátran mondhatni viharos, de vegyes érzelmekkel tekin-
tett : a vasvármegyei Kath. Kör alakuló közgyűlése. 

A kath. lakosság nagy tömegei igaz lelkesedéssel, 
biztató reménységgel néztek a pillanat elé, a mikor a 
kath. ügynek valóságos aziluma, a kath. kör megalakul; 
politikai ellenfeleink pedig nemcsak idegenkedéssel, de 
aggodalommal teljesen várták be a mai nap eseményeit, 
melynek sikere vagy sikertelensége kétségtelenül döntő 
hatással lesz e vármegye közönségének további magatar-
tására nézve. *) 

A várva-várt nap elérkezett s bátran mondható, 
hogy a siker minden várakozást felülmúlt. A kör 11,000 
tagja közül mintegy 1000—1200-an jelentek meg az ala-
kuló közgyűlésen, élükön a vármegye közönségének színe-
javával. A lelkes hangulat, mely uralkodott a közgyűlé-
sen, biztosítása azon munkára való készségnek, a kath. 
ügy iránt való igaz fellángolásnak, mely a közgyűlés 
összes résztvevőit áthatotta. 

A közgyűlést megelőzőleg a közönség a székesegy-
házba vonult, hol maga Hidasy Kornél megyés püspök 

*) Igy kell tenni minden vármegyében, különben mindenre 
kész, mert szabad ehü ellenfeleink remcsak kigúnyolnak,de valóságo-
san összeaprítanak és megesznek. A szerte. 
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ő mlga tartotta a „Veni sancte"-t. A templomból átvo-
nultak a püspöki elemi iskola udvarára, hol Bohrer 
László ügyvéd, a vármegyei közéletnek ezen veterán 
tekintélye, mint a végrehajtó bizottság elnöke örömének 
adott kifejezést afölött, hogy daczára a zordon időnek, 
oly nagy számban sereglettek össze a kath. hitsorsosok a 
katb. hitelvek védelmére és ápolására. 

Előterjesztette ezután a végrehajtó bizottság jelen-
tését, melyben tudomására hozza a közönségnek, hogy a 
kör alapszabályai jóváhagyattak s a tisztviselői kar és 
igazg. választmány tagjainak kijelölésére egy bizottságot 
hoz javaslatba. — E bizottság tagjaivá választattak : Puli 
György nagyprépost, gróf Erdődy Gyula, Szegedy György 
cs. és kir. kamarás, Eredics Ferencz kir. tanácsos, Kő-
falvi Vidor főgymnáziumi igazgató és dr Schaffer Imre 
ügyvéd. 

Ezután Puli György nagyprépost előterjeszti a tag-
gyüjtésekről, szóló jelentését. — Ezen jelentés szerint a 
körnek eddigelé is körülbelül 11,000 tagja van s ezek 
közül 23 alapitó, 700 rendes, 1550 kültag és 8000-en 
felül pártoló tag ; *) a gyűjtő ivek még mind nem érkez-
tek be s az aláírások még folyvást folynak be. Különös 
lelkesedéssel és zajos éljenzéssel fogadta a közgyűlés a 
nagyprépostnak azon kijelentését, hogy a megyés püspök 
ő méltósága a julius 1-én a püspökség tulajdonába át-
menő gymnáziumi épületet szerződésileg a kör rendelke-
zésére bocsátja. Ezalatt a kijelölő bizottság javaslatait 
előterjesztette, melyek egyhangúlag és nagy lelkesedéssel 
elfogadtattak. A választás eredménye a következő : 

Védnök : Hidasy Kornél szombathelyi püspök. Tisz-
teletbeli elnök : gróf Szápáry Géza m. kir. főudvarmes-
ter. Elnök : gróf Batthyány Iván főrendiházi tag. Társ-
elnök : dr Stegmüller Károly püspöki helynök, apát-kano-
nok. Alelnökök : mezőszegedi Szegedy György cs. és kir. 
kamarás ; herényi Gotliard Sándor nagybirtokos, a Fer. 
József-rend lovagja. Titkár: Eredics Ferencz kir. tanácsos. 
Másodtitkár: dr Gaál Sándor szentszéki jegyző. Ügyész: 
Borsányi József ügyvéd. Háznagy: dr Er nus zt Géza ügy-
véd. Pénztáros : Fejes János tanitó. Könyvtáros : Pálffy 
Boldizsár polg. iskolai igazgató. 

Az igazgató választmány rendes tagjai : gr. Batthyány 
Béla, dr Bolla László ügyvéd, Brenner János építész, 
Egerváry Miklós jog és jószágkormányzó, gróf Erdődy 
Gyula, Gaár Frigyes kir. közjegyző, Háczky Sándor nagy-
birtokos, dr István Vilmos prépost-kanonok, Köberl János 
prépost-plébános, Kőfalvi Vidor a Ferencz-József-rend 
lovagja, főgymn. igazgató, Mayer Ede gyáros, Nagy 
Ignácz esperes-plebános, gróf Batthyány Károly nagybir-
tokos, Csiffány József nagybérlő, Puli György pápai 
praelátus nagyprépost, Guáry Emil nagybirtokos, Szalay 
László gazdatiszt, gróf Széchenyi Jenő, báró Szegedy 
Ensch Károly nagyb rtokos, mezőszegedi Szegedy Béla 
cs. és kir. kamarás, Szabó Ernő nagybirtokos, Sövegjártó 
János ügyvéd, Rohrer László ügyvéd, szarvaskendi Sibrik 
Kálmán nagybirtokos, dr Schaffer Imre ügyvéd, Vidos 
Lajos püspöki titkár, dr Bezeredj Adorján nagybirtokos, 

*) Nagyszerű eredmény. Szombathely fölött szemmel látható 
az Isten áldása. Angyala nagyon kedves lehet az Isten előtt, hogy 
imájára ily sikereket ad. A szerk. 

Horváth István prépost-plébános, Okolicsányi Dénes nagy-
birtokos. 

Póttagok : Brutscher József, dr Bonczy Sándor, 
Nigsty József, dr. Ivánóczy Ferencz, Dómján László. 

A választás után Rohrer László az elnöki széket át-
adta dr. Stegmüller Károly társelnöknek, a ki gyönyörű 
és emlékezetes beszédben fejezte ki mély háláját saját és 
a tisztikar nevében a megválasztásban nyilvánvaló biza-
lomért és hangsúlyozta, hogy a kath. kör különös fela-
datát a nézetek t;sztázása képezi és reményét fejezi ki, 
hogy a nézetek ezen tisztázása az egy véleményen levő-
ket megerősíti, azokat, a kik megtántorodtak, visszatéríti, 
az ellenvéleményüeket pedig a szeretet és méltányosság 
szavával kibékíti. 

E nagyhatású beszédet lelkes éljenzéssel fogadta a 
közönség s azután vármegyei közéletünk kitűnő vezérfér-
fia Eredics Ferencz kir. tanácsos, az ügyvédi kamara elnöke, 
lépett a szónoki emelvényre s szintén igen hatásos szó-
noklatott tartott. Kiindult a hazaszeretet és egyház iránt 
való hűség szoros kapcsolatából és ezeknek szükségét 
Magyarország nemzeti tradiczióiból, a kath. egyház sza-
badságának jogfolytonosságából bizonyította és megjelölte 
egyúttal a kath. kör működésének egyik főeszközét a fe-
lebaráti szeretetben, mint a vallási és polgári kötelessé-
geknek alaptörvényében, mely akkor, midőn mindenkinek 
jogát biztosítja, saját jogait is védelmezi. 

Ezután Horváth István prépost-plébános szólalt föl 
és ismert ékesszólásával hangsúlyozta az egyesületi mun-
kálkodás szükségét és üdvös voltát és végül javaslatba 
hozza, hogy gróf Szápáry Géza ő excellencziájának mint 
t. elnököt és gróf Batthyány Iván elnököt, ugy gróf 
Zichy Nándort és gróf Esterházy Miklós Móriczot mint 
a katholikus ügy lelkes vezérférfiait is táviratilag üdvö-
zölje a közgyűlés. 

A kath. legényegylet és püspök-iskolai növendékek 
vegyes kara a közgyűlés kezdetén a pápai himnuszt, vé-
végén pedig a Szózatot énekelte. 

A vármegye és város előkelőségei közül jelen vol-
tak : Erdődy Gyula gróf, Széchenyi Jenő gróf, Puli György 
nagyprépost, Batthyány Károly gróf, Batthyány Miksa 
gróf, Szegedy György, Szegedy Béla cs. és kir. kamará-
sok, gróf Széchenyi Miklós jáki apát, báró Oerzen Vil-
mos, Laky Kristóf cs. és kir. kamarás, kir. kúriai biró, 
törvényszéki elnök, Rohrer László, Egerváry Miklós, 
Eredics Ferencz, Sövegjártó J., Kemény Alajos k. p. ü. 
igazgató. Háczky S., Hertelendy Gyula, Csiffány J. nagy-
bérlő, dr István Vilmos, dr Stegmüller K., Schwarz Mihály, 
Illés Ferencz, Ratkovich Vendel kanonokok, Horváth Ist-
ván és Körberl János prépost plébánosok, Legáth Kálmán 
apát, Kovács Károly, Mennyey László tvszéki bírák, dr 
Ernuszt Géza, dr Rhorer Ödön, dr Knebel Kornél, dr 
Hodály Antal, Koller Ernő, dr Schaffer Imre ügyvédek, 
dr Markovics Sándor orvos, Török Károly árvaszéki ül-
nök, dr Takács Benedek, dr Schaffer Endre orvosok, 
Brenner János építész, Brenner Tóbiás városi főjegyző, 
Sankovics József rendőrkapitány stb. stb. 

A közgyűlés után a Hungária-szálló nagytermében 
200 terítékű díszebéd volt, hol dr Stegmüller társelnök 
mondta az első felköszöntőt a pápára és a királyra, mit 
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a közönség állva hallgatott végig. — Utána Egerváry 
Miklós a szeretett megyés püspökre, ki hivei iránt való 
szeretetének és gondoskodásának oly fényes jelét adta. Kö-
vetkezett ezután a lelkes felköszöntők egyéb sorozata, 
majd véget ért az ünnnepély, mely Vasvármegye kath. 
közönségének emlékezetében örökre élni fog. 

T Á R C Z A . 
Szent Bernárdnak egy eddig ismeretlen levele. 

A párisi Études religieuses 1894-ik évi jun. 15-ki 
füzetében Satabin szent Bernárd clairvauxi apátnak egy 
eddig ismeretlen levelét közli, melyet a douai könyvtár 
kéziratai között Sieger 12-ik századbeli benczés szerze-
tesnek másolatában födözett fel (Ms. 372. vol. II. Epist. 
297, f. 92.). A levél hitelességéhez Satabin fejtegetései 
szerint semmi kétség sem férhet. 

Szt. Bernárd ezen levele Péter, clugny-i apáthoz van 
intézve a keresztes-hadjárat ügyében. A levél igy hangzik : 

Ad Petrum Abbatem Cluniacensem. 
Venerabili Domino et amico carissimo Petro Dei 

gratia Cluniacensi Abbati Frater Bernardus Clarae Vallis 
vocatus Abbas salutem et intimam dilectionem. 

Negotium Domini grande et grave apparuit in uni-
versa terra. Grande plane quia Rex coeli perdit terram 
suam, terram haereditatis suae, terram ubi steterunt pe-
des ejus. Agitant manus suas inimici ejus super montem 
filiae Syon collem Jherusalem. Prope est ut auferatur de 
terra lectulus floridus et decorus, in quo virgineus flos 
Mariae linteis et aromatibus conditus est, ut jam non sit 
sepulchrum ejus gloriosum, sed ignominiosum ad perpe-
tuam ignominiam fidei ehristianae. Minantur contaminare 
loca, prophetarum oraculis, Salvatoris miraculis insignita, 
consecrata Christi sanguini (sic.) et conversationi (sic.) Quid 
erit hoc nisi tollere fundamenta salutis nostrae, divitias 
populi christiani? 

De coelo respicit Dominus ut videat si est intelli-
gens aut requirens eum, si sit qui doleat vicem ejus ; 
sed non est qui adjuvet. Intepuerunt corda principum ; 
sine causa gladium portant: pellibus mortuorum anima-
lium reconditus est, rubigini consecratus. Nec exerunt 
eum, cum Christus patiatur, ubi et altera vice passus est, 
nisi quod tunc in uno angulo, nunc in toto saeculo mo-
lestior ista passio prospectatur. *) Recurrit et ad vos Filius 
Dei tanquam ad unum de maximis principibus suis domus 
suae. Homo enim iste nobilis qui abiit in regionem lon-
ginquam, multum vobis tarn intefioris quam exterioris 
substantiae suae commisit; et necesse est ut in necessi-
tate sua sentiat auxilium et consilium vestrum. 

Nostis quod in Carnotensi conventu de negotio Dei 
aut parum aut nihil factum est. Ibi multum et expetita 
et expectata est praesentia vestra. Indictus est alius con-
ventus apud regium Compendium Idus Iulii, ubi vestram 
interesse sublimitatem et supplicamus et exigimus. Sic 
oportet fieri, sic exigit nécessitas et nécessitas magna. 

De caetero Gaucherium vestrum, nepotem Gaucherii 
nostri, immo et vestri, vestrae gratiae commendamus, 
juvenem qui vos multum diligit tanquam alumnus vester. 
Sit de familiari familiarior propter nos, ut semper nove-
rit propter intercessionem nostram sibi aliquid accedisse. 

Salutat vos Nicholaus vester ut vester, vester est 
enim. 

A levél Írásának idejét Satabin 1150 május 7. és 
junius 15-ke közé helyezi. Május 7-én volt ugyanis a 
Chartres i zsinat, — junius 15-ére volt hirdetve a com-
piègne-i zsinat, melyre Péter clugny-i apátot a doktor 
mellifluus e szép levéllel hívta meg: 

Dr Mihályft Áh os. 

Egyházi Okmánytár 

Pituk Béla felebbezése. 

Lapunk e. i. 39. számában közöltük a nagyváradi 
gör. kath. püspöki hatóság ítéletének okmányát, mely 
szerint Pituk Béla nagyváradmegyei gör. kath. áldozópap 
excommunicatio alá esése kimondatott s ugyanő minden-
nemű egyházi ténykedésektől eltiltatott s 300 frtnyi nyug-
dijjától megfosztatott. Pituk Béla ez ellen az Ítélet ellen 
Rómába a pápához felebbezett. Felebbezését szabálytala-
nul, mert egyházmegyei hatóságának mellőzésével, Vaszary 
Kolos bibornok hgprimásnál nyújtotta be, avval a kérés-
sel, hogy ő emja közvetitse azt a pápánál. A hgprimási 
szentszék a kánoni perrend értelmében a felebbezést fo-
lyamodónak az eljárt alapbiróság utján visszaadandónak 
Ítélte. A hgprimási szentszék Ítéletéről szóló okmány szó 
szerint imitt következik : 

8194. herczegprimási sz. szék. 

Végzés. 
Jelen folyamodvány vagy felebbezés, illetve semmi-

ségi panasz, a kánoni perrend szabványainak megsértése 
nélkül az eljárás alapjául el nem fogadható s igy ugyan-
azon egyházi törvények értelmében hivatalból elutasitandó 
lévén, folyamodónak az eljárt alapbiróság révén vissza-
adandó. 

Megokolás. 
A kánoni perrend szigorú pontossággal szabja meg 

azon módozatokat, amelyek a perorvoslatok esetleges 
igénybevételénél irányadók. Igy nevezetesen a C. 59. 73. 
X. de appell. — C. í . de apell. in VI. — c. 1. de apell. 
in Clem. (cf. c. 29.) — §. Dees autem C. II. 9. 6. egy-
házi törvények előirják, hogy a felebbezést, a panasz 
pontos megjelölésével (c. 59. 70. X. de apell. c. 1. 3. §. 
Cum autem de apell. in VI. o.) azon perbiróságnál kell 
benyújtani — még pedig záros időben, mely a neheztelt 
Ítéletet hozta. Azonfölül a felebbezés az összes periratok 
kapcsán hivatalos kisérő levél mellett terjesztetik fel az 
illetékes felsőbb bírósághoz (C. 6. de apell. in. VI. o.) 
tiltva lévén egyúttal a közbeeső bíróságok mellőzésével 
egyenesen a legfelsőbbhöz felebbezni (c. 66. de apell. 
II. 280 

Ezen inditó okoknál fogva fenti elutasító végzést 
okvetlenül meg kellett hozni és a tévedésből ide felter-
jesztett felebbezést mellékleteivel együtt vissza kellett adni. 

Esztergom, 1894 május 31-én. 
A hgprimási sz. szék. 

Dr Klinda Teofd, s. k., 
szentszéki jegyző. 

*) Hát most ! A szerte 



420 RELIGIO. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSEG. 
Felhívás Katholikus gyűlésre Pozsonyban. 

F. hó 29-én Pozsonyban vidéki katholikus nagygyűlés 
lesz a végett, hogy a pozsonyi és a város környékén 
lakó katholikusok ünnepélyesen kifejezzék azt, hogy csat-
lakoznak a január 16 án Budapesten tartott országos kath. 
nagygyűlés határozataihoz. A rendező bizottság a jelzett 
pozsonyvidékinagygyűlésre a következő meghivást adta ki: 

„Pozsony szab. kir. város és vidékének t. papi és 
világi katholikus polgáraihoz ! Szent atyánk a római pá-
pának és ő eminencziája Magyarország hgprimása kegyel-
mes urunk és főpásztorunk tanácsát és kívánságát gyer-
meki engedelmességgel követve, és szem előtt tartva a 
f. évi jan. 16-án Budapesten megtartott országos katho-
likus nagygyűlés határozatait, — kötelességünknek ismer-
tük egy vidéki kath. nagygyűlés pozsonybani megtartását 
előkésziteni a végből, hogy a katholikus erők tömörödését 
ezen vidéken is a bennünket alkotmányilag megillető jogi 
helyzetünk védelmére, a társadalmi téren a hitből kiin-
duló közélet fejlesztésére közvetitsük. Midőn erről czime-
det van szerencsénk értesíteni, egyszersmind tudomására 
hozzuk, hogy a nagygyűlés 1894-iki junius hó 29-én dél-
után 4 órakor fog megtartatni. A nagygyűlés helye a 
belépti jegyeken lesz jelezve. A belépti jegyek kiadása, 
illetve posta utján leendő megküldése, hogy késedelmet 
ne szenvedjen, kérjük czimedet, hogy megjelenését minél 
előbb „Pozsonyi katholikus nagygyűlés rendező-bizottsá-
gának" czime alatt Lőrinczkapu-utcza 11-ik szám II. 
emelet tudomásunkra adni méltóztassék. A belépti jegyek 
után, a nagygyűlés költségeinek fedezésére 20 kr fizetendő 
és készpénzben vagy levéljegyekben a fenti czim alatt a 
jelentkezés alkalmával beküldendő, illetve átadandó. A 
belépti jegyek névre szólanak és másra át nem ruházha-
tók. A nagygyűlés lefolyásának programmja a belépti 
jegyekkel fog megküldetni. Midőn végre a szentügy érde-
kében arra kérnők czimedet, hogy saját hatáskörében a 
katholikus elemet nagygyűlésünkben részvételre buzdítani 
szíveskedjék, maradtunk 

teljes tisztelettel 
a pozsonyi katholikus nagygyűlés rendező bizottsága. 

V E G Y E S E K . 
*** Legújabb hírek Rómából. A pápa encyklikája 

szétküldetett. A lapokban megjelent kivonatos ismerteté-
sek csupa gyarlóságok annak magasztos s a világtörténet 
folyásába mélyen belenyúló tartalmához képest. Ha XIII. 
Leo életében több encyklikát nem is irt volna, evvel az 
egygyel a legnagyobb akcziókat kezdeményező pápák 
sorába lépett volna. Nevezetes esemény az is, hogy 
Oroszországban nuntius helyett a mohilewi érsek fogja a 
pápát az orosz császárság mellett hivatalosan képviselni. 
Jövő évvel megszűnik a regensburgi Pustet czég pápai 
kiváltsága a liturgiái könyvek kiadására nézve. A pápa a 
római congregatiók adminisztratív és financziális újjászer-
vezését határozta el. 

= „Junius huszonegyedike." A „Budapesti Hír-
lap" látszik tudomásával bírni annak, hogy magas fokú 
elfajulásnak tolmácsolására adta ő rá a fejét f. hó 21-én, 
mikor elhatározta, hogy a fent kiirt czim alá kerekített 
vezérczikkében kihirdeti, hogy „akár pártolja, akár nem 
pártolja" valaki az egyházpolitikai javaslatot, s „akár a 

j javaslat bukásával, akár győzelmével történjék meg" a 
döntés, — az mindegy, csak megtörténjék. Hát már el-
felejtette, a mit a Szilágyi-féle tvjavaslat napirendre ke-
rülésekor mondott, hogy az — ezeréves vallás-erkölcsi 
multunkkal való radikális szakítást jelent, melyet még az 
utolsó pillanatban is jól meg kell gondolni ? Hej az az 
opportunitás ! Beh sikamlós pályája van azon az ember-
nek ! Hátha még a gyenge lábakhoz az optikai csa-
lódás is mint megrögzött betegség hozzájárul ! Ily 
gyógyíthatatlan optikai csalódásban sínylődik a „B. H." 
vezérczikkirója a szabadéivüségre nézve. Azt meri mon-
dani, hogy „ennek az országnak egész nagy intelligens 
tábora, akár pártolja, akár nem pártolja a javas-
latot. mind a szabadelvüség zászlajához tartozandó." 
Nos, hogy ebben az országban a szabadság szeretete minden-
kor lelkes hívekre talált, az világhírű tény. Hogy azon-
ban a szabadság eme szeretete oly bolondos természetű 
volna, hogy mellette a szabadság és szabadelvüség álarcza 
alatt kezdeményezett orgiákat konzervatív ellenmondás és 
országos ellenállás nélkül lehetett volna valaha, vagy 
lehetne hazánkban most űzni, az valóságos rágalom és 
oly sértés, hogy azt múlhatatlanul vissza kellett utasíta-
nunk. Igenis ugy van; mindnyájan e hazában szeretjük a 
szabadságot s vért is készek vagyunk a közszabadság érde-
kében ontani bármikor ; ámde a megbolondulás, az Istentől 
és a változhatatlan erkölcsi elvektől való elrugaszkodás fékte-
lenségét van ez országban annyi egészséges gondolkodás, 
hogy senki józanul nem fogja a szabadság nevével meg-
tisztelni s van annyi konzervatív erő is az igaz, az egész-
séges gondolkodás mellett, hogy országosan meg tudjuk 
akadályozni vagy az országból kiverni. A „B. H." az ő 
kétkulacsos opportunitásával ennek igazságáról, ha a tör-
ténelemből és a magyar nép psychologiájából nem tud 
következtetni, az eseményekből, ha addig él, meg fog 
győződhetni. 

— Nyitraegyházmegyei hírek: Farkas János Drieto 
máról Felső-Szucsára ; ifj. Déra Ignácz Turnáról Drieto-
mára és Vermesy Kálmán Baánból Turnára segédlelkészi 
minőségben áthelyeztettek. — A megüresedett Kesseleökeö-
Podhragy és Trencsén plébániákra julius 15-ig pályázat 
hirdettetik. 

— Ezekben van az egyház reménysége. Uj kath. egye • 
sületekről tehetünk itten ismét jelentést. A belügyminisz 
terium f. évi 43,385. sz. alatt megerősítette a győri Kath. 
Kör alapszabályait. Hir szerint Abonyban „Kath. munkás-
egylet" alakult s a belügyminisztérium annak az alapsza-
bályait is megerősítette. 

SVT" Felhívás. 
Egy nagyobb egyházi könyvtár számára kerestetik a „Religio" 

1851. évi II. és 1852. évi I. és II folyama. Csak ép és teljes pél-
dányok fogadhatók el. Becses jelentkezéseket, illetve ajánlatokat 
elfogad 

Budapesten e lap szerkesztősége. 

&ÊF Felhívás előfizetésre. 
Féléves előfizetőinket tisztelettel kérjük a II. félévre 

szóló előfizetés megújítására. 

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

Budapest. 1894 Nagy Sándor köayvnyomdáiából. íPapnörelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- § 
ként kétszer : : 

szerdán és szombaton. ï 
Előfizetési dij: \ 

félévre helyben s posta- \ 
küldéssel 5 frt. \ 

Szerkesztő lakása : \ 
Budapest, jj 

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

küldemény czimzendő. Ë 

l Előfizethetni 
[ minden 
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, junuis 27. 51. I. Félév. 1894 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: A főrendiház czivilházasságos ülésének lefolyása f. hó 21-én ós 22-én. — A keresztény 
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A főrendiház czivilházasságos ülésének 
lefolyása f. hó 21-én és 22-én. 

A) Az általános vita és a döntés. 
F. hó 21-én. 

Már előző számában lapunknak jeleztük a 
tö r t éne lem számára, hogy „ily óriás ügyben ily 
beteg ál lásfoglalásokat s ily gyenge szónoklato-
k a t még nem hal lo t tunk." Ennek a szavunknak 
akarunk ma állni. Be fogjuk bizonyi tani maguk-
ból a kormány radikál is tv javas la ta i „konszer-
vat iv" ostromlóinak beszédeiből, hogy a radikál is 
s egyátalában, az emberi önkény t s egyéni t e t -
szést legfőbb törvényül proklamáló szabad elvü-
ség diadalának mi magunk, a mi gyenge állás-
foglalásunkkal és még gyengébb, mondha tn i 
semmitrtiondó, tehetetlen t ámadásunkka l vagyunk 
az előidézői és okozói. 

Azaz, bocsánatot kérünk, mi, i t t a „Religio"-
ban nem vagyunk oka semminek. A mi állás-
foglalásunk és támadásunk a radikál is és min-
denfa j tá ju igazi polgári házassággal szemben e 
lap mul t évi decz. 6-iki és 30-iki számában a 
keresztény lét összes jogainak és fegyvereinek 
együttes állásfoglalását, t ámadásá t kezdet te meg 
a házasságkötésnél az Istentől való e lpár tolás t 
kötelezővé tevő tv javas la t ellen. K i m u t a t t u k o t t 
jókorán, hogy a király megesküdöt t a kath . 
egyház minden hi tágazatának szabad követhetésére 
vonatkozó jogára , ennek védelmére, csorbí tat lan 
fentar tására . Végül harmadszor f e l tün te t tük ka-
tholikus államférfiaink szeme előt t a hozzájok 

egyedül illő, egyedül méltó, a reájok nézve egye-
dül köteles ós a cselekvés minden jogczimével 
fe l ruházot t ál lampoli t ikai , vallásügyi végczélt a 
házasságra és a családi é letre n é z v e : — a házas-
ság egysége, szentségi jellege és f e lbon tha ta t l an -
sága is teni elvének és ideál jának emberi törvé-
nyek részéről való sérthetetlenségét. 

Senki sem mondha t j a , hogy nem volt vilá-
gosan fe l tün te tve ez a végezel, a melytől egy 
hajszálnyira sem kel let t volna a kath. akczió fér-
fiainak eltérni, a melyből egy körömnyi t sem 
volt volna szabad elengedni, lealkudni. 

A kormány házasságjogi és családügyi vég-
czélja a mi keresztény-kathol ikus ideálunknak 
épp a megford i to t t j a , épp az ellenkezője, isten-
te len gúnynyal tetézve. Mi azt mondjuk : egy 
lépést se Is ten nélkül, semmiben, még a házas-
ságkötés p i l lanatának első gondola tában sem. A 
kormány radikál is tv javas la ta azt mond ja : m i t 
nekem a t i Is tenre való tek in tés tek ? Mi közöm 
nekem ahhoz, hogy a házasság szentség? „Tedd 
parancsom, gyáva szolga!" Köteles, azaz, én, ma-
gyar állam, ugy rendezem a dolgot, hogy kény-
telen minden magyar honos házasuló a házas-
ságkötésnél Is tentől e l tekinteni , akár tetszik 
neki ez, akár nem ; akár t i l t j a neki ezt val-
lásos hite, akár nem. Ti katholikusok, t i a 
házasságban há rmas sérthetetlenséget t isztel tek : 
az egységét, a szentségét, a fe lbonthata t lanságét . 
íme, i t t van az én törvényjavas la tom : az gyö-
kerestől fe l forgat ja a t i há rmas sér thete t lenség 
egész világát . Szentségtekre nem adok semmit , 
f e lbontha ta t l anság toka t rontom-bontom, s kiho-

I V Lapunk jelen száma tiz oldal. 
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zok bontás ál tal a t i egységes házasságtokból 
annyi uj házasságot, a hány az emberi önkény-
nek csak te tsz ik! 

íme, a radikális kon t rasz t ! 
A keresztény világnézlet ideális fenköltsége 

és emelkedet tsége egyfelől; másfelől az Is tentől 
való elszakadásnak a romlás és pusztulás lej tőjén 
való egyetemes lesiklása, mindenestől való lezu-
hanása ! 

Amarra „feszitsd meg"-e t esküdöt t a pokol 
és „le velé"-t p rok lamál t a szabad elvüség or-
szágszerte. A maga á l láspont já ra nézve pedig 
k imondot ta a, Kossuth Lajos szavaként az „ör-
döggel" szövetkezet t magyar szabadelvüség, hogy 
abból nem enged egy jó tá t sem. 

Es a szabad elvű kormány á l lo t t is sza-
vának. Nem engedet t j ó t á t sem az Isten 
ellen való házasságkötési lázadás „kötelező", 
kényszerítő kegyetlenségéből, s ennek a konok 
állásfoglalásnak diadalmi ú t j ába bámulatos t ak -
t ikával beletörték a királyi tek in té ly t és ez á l ta l 
a főrendek ellenállását is. 

Ellenben a katholikus akczió férfiai két 
óriási baklövést , ké t világraszóló t ak t ika i hibát 
követ tek el. Az egész óriás had já ra t a la t t a kath. 
akczió férfiainak 1. soha sem volt ha tá rozo t tan 
körvonalozot t , minden ellenzéki tag ál tal elfo-
gadot t positiv végczélja; mindig csak ar ra a 
meddő negatióra szorítkoztak, hogy nem kell 
a kormány radikális polgári házassága; a király 
esküjére pedig senki nyilvánosan nem m u t a t o t t r á a 
döntés előtt. A par lament i döntés után hivatko-
zott rá az egy „M. Állam", 2. egyes körei a 
kath. akczió férfiainak, h iva tásukkal és köteles-
ségökkel homlok-egyenest ellenkezőleg, az in-
t rans igens kormánynya l az alkudozás és egyez-
kedés terére léptek, s némelyek az ideál tól any-
nyira lesülyedtek, hogy a keresztény egységes, 
szent és fe lbontha ta t lan házasság i s ten i t aná tó l 
e lpár to l tak a fakul ta t iv , az egyéni önkény sza-
badj ára bocsátot t polgári házasságkötéshez, a 
teljes, kizárólagos á l lami joga lkotás és judika-
tu r a ál lamomnipotencziás elméletével kapcsolat-
ban. A kik a szükségbeli polgári házassághoz 
szegődtek át, azok a „kathol ikus" főrendek még 
talán a legnagyobb — de bizony magában véve 
igen-igen gyenge — mentséget abban ta lá lha t ják , 
hogy hiszen az ördögnek csak azért voltak haj-
landók egy vékony kis fagygyu gyer tyá t meg-
gyúj tani , hogy Isten ol tárain annál zavarta la-

nabbul éghessenek tovább a viaszgyertyák soka-
ságai, a régi bevet t jó és szent szokás szelle-
mében. 

Felhivom e lapok olvasóit, olvassák el a 
főrendiház u. n. konszervat iv ellenzéke szónokai-
nak összes jun. 21-iki beszédjét s ki fog tűnni , 
hogy valamennyien beadták a derekukat , vala-
m e n n y i e n polgári házasságos beszédet t a r t o t t a k , 
nemcsak a p ro tes táns Zay Miklós gróf, hanem a 
többi „kathol ikus" mágnás ur is. Legtöbbet 
vá r tunk Széchen Antal gróftól , mer t az a hire 
já r t , hogy ő fog az Esterházy Miklós Móricz 
gróf u rná i t a r t o t t ellenzéki főrendi konferenczia 
nevében beszélni. S a király közvetlen közeléből 
le jöt t főúr egy aulikus lelkesedésével szált is 
sikra a „par lament i népsouveraini tás" ellen a 
trón souverainitása m e l l e t t ; de m á r az Isten sou-
verainitását megtámadó Szilágyi-féle javasla t ta l 
szemben a nemes gróf ur igen gyenge legény-
nek bizonyult be. Teljesen meghódol t a radikális 
polgár i házasságról szóló tv javas la t „ tudomá-
nyos jel lege" előtt , sőt egy szerencsétlen pilla-
na tban annyira elszólta magát , hogy ha, a mit 
mondot t , igaz lenne, ő nmgának törvényhozói 
képessége igen gyenge lábon állna. Ezt mondá 
szórói-szóra: „Képzettségem nem jogosit fel arra, 
hogy akár helyeslő, akár nem helyeslő véleményt 
mondjak . " Az impotent ia á l láspont ja . Tudásra 
nézve ilyen „kathol ikus" á l lamférf ia ink vannak 
nekünk ! . . . A kath. tudomány-egyetemi nevelés 
és tanulás szükségessége, e t anu lás és nevelés 
elodázhatatlansága, még most sem — szemet-
szuró? H á t mikor lesz már azzá? Meddig vár junk ? 
Legkiválóbb, az apostoli királyi t rón közvetlen 
közelében élő és működő kathol ikus állam fér-
fiaink csak megbámulni tud ják a házasságkö-
tés is tente len theor iá jának „tudományos jelle-
gét" , megczáfolni képtelenek ! Magyar Sión ! kath. 
tudomány-egyetemi nevelést adj fiaidnak; más-
különben a val lástalan tudomány legjobb fiaid-
nak derekát összetöri mindig, összetöri végképp! 

Szilágyi Dezső miniszter, ez az óriás szel-
lem, az ő rögeszméinek gránitszerü merevségé-
vel és ha ta lmas logikájának kérlelhetet len ke-
gyetlenségével roppan to t t a össze a jun. 21-iki 
szónokokban megnyilatkozot t alkudozó czivilhá-
zasságos „katholikus" főrendi ostromlók derekai t 
sorban egymásután s a megsemmisí tő gúny nála 
szokásos a thlé ta i póz-szávai vetet te szemökre a 
megnyi la tkozot t „kathol ikus" főrendeknek, hogy 
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„positive", alkotólag semmit sem produkál tak*) 
a polgári házasság elfogadására vagy elvetésére 
nézve, vagyis köteles ka thol ikus elvi ál láspont-
juk fen ta r tásá ra vagy feladására nézve pedig 
nem ju to t t ak tovább a tehetet lenségnek amaz 
állapotánál , hogy köztük „nincs egyetér tés" . 
„Konsta tá lnom kell, — igy szólt az apostol i kirá-
lyi t r ón t rosszul vá lasz to t t semlegességéből 
„apostoli" kötelességeivel ellenkező, is tentelen 
aktusokhoz formális kooperáczióra legörbesztő 
miniszter , — kons ta tá lnom kell, hogy nemcsak posi-
tiv alkotásra nézve a mélyen tisztelt főrendiházi 
ellenzék kebelében nincs egyetértés, de még azon 
felszólalók közt sincs egyetértés, a leglényegesebb 
pontokra nézve, a kik a fakultativ polgári házas-
ság intézményét elébe teszik a kötelező polgári há-
zasság intézményének." 

Főrendiházunk, egy szóval, gyenge s tehe-
te t len volt, ka tho l ikus is teni j ava ink érvénye-
sülésének, is teni ideáljaink köteles t iszteletének, 
szóval a lkotmányvédte kath . jogainknak fen ta r -
tásában ! Az apostoli vagyis kath. h i t te r jesz tő 
királyból „semleges" apostol l e t t ; katholikus 
főrendeink pedig az általános vi ta végén bekö-
vetkezet t szavazás ál tal „ver t hadsereg"-gé vál-
tak. Némelyek már a szavazás előt t megszöktek 
a döntő csata elől, mások a vereséges csata u tán 
hagy ták abba a keresztény ideálok t isz te le teér t 
folyó küzdelmeket. A távol m a r a d t „katholikus 
főrendek" lelketlensége és á l lha ta t lansága oka a 
vereségnek. Akármi lyen gyenge szónoklatok mel-
le t t győzni l ehe te t t volna a szavazatok többségé-
vel. Csak szavazat, szavazat ; mai világban ez a 
döntő! 

Ezzel a ve r t s feloszlásnak indul t hadsereg-
gel men t Yaszary Kolos bibornok, Magyarország 
hgprimása a végzetes tv javas la t részletes t á r -
gyalásába bele. A diadalmas szabad elvüség min-
denben leszavazta ; Szilágyi Dezső, Szász Károly 
ev. ref. „püspök" támogatásával , l ehurogta a leg-
szentebb ideáloknak pa rdon t kérő főpásztort . 
Mondják, hogy sir va ment el. Az utcza aztán 
fo ly ta t t a az Istennek az emberek házasságaiban 
nyilvánuló jogai t megt ipró királyi minisztér ium 
radikális, felfordultságos el járását . A miniszter 

*) Nem is kellett volna alkotniok, csak fentartaniok. 
A ker. házasságjogi hármas ideál sérthetetlenségét ; a kath. 
vallás alkotmányos „bevett" jellegéből folyó teljes vé-
dettségét ; a koronának a házasság szentségére vonat-
kozó eskü által való szent jellegű lekötöttségét. 

gúny já t az utczán a zsidóság a főpapok és pap-
ság megpökdösésére vá l to t t a fel. 

Szépen vagyunk! 
De lássuk a jun. 21-iki szónokok beszédében 

az Isten-tisztelő keresztény magyar államiság, a 
kathol ikus főrendiség és apostol iság összeomlá-
sának gyászos képé t ! 

Elnök. Szlávy József, „katholikus" koronaőr, az 
„apostoli" király nevében a radikális kötelező polgári 
házasság mellett a házasság szentsége ellen főrendi ve 
zérkortes. Igy beszélé a „fama". 

A szabad elvű szónokokat se nem idézem, se nem 
ismertetem, bár kultúrtörténeti szempontból érdekes 
dolog volna a furcsa gondolkodású urak bemutatkozása 
kritikai megvilágításnál. Csak a „katholikus", illetve a 
„konszervativ" ellenzék férfiai fognak előttünk szóhoz 
jutni, abban a sorrendben, melyben felszólaltak. 

Zichy Pál Ferencz gróf beszéde. 

Nagyméltóságú elnök ur! Méltóságos főrendek! 
Engedjék meg, hogy röviden indokoljam szavazatomat. 

A törvényjavaslat a liberális minisztérium radikális 
egyházpolitikáján alapult, a képviselőház által elfogadott 
polgári házasság kötelező formában. Liberális, kötelező 
és radikális : három egymástól eltérő fogalom. Non omne 
trinum perfectum. 

Midőn a mult évben itt e házban és a bizottságok-
ban az egyházpolitika tárgyaltatotott, én magamat távol 
tartottam azért, mert időelőttinek tartottam *) helyeslőleg, 
vagy nem helyeslőleg nyilatkozni, de azért is, mert azon 
reménnyel kecsegtettem magamat, hogy az állam és az 
egyház élén álló férfiak egy modus vivendit fognak ta-
lálni arra, hogy az egyház és a vallás noli me tangere-
jének és az állam érdekeinek is elég legyen téve. Udvö-
sebbnek tartván amicát-t per nélkül, mint egy végrehaj-
tást per utján. Reméltem azért is, mert az államnak és 
az egyháznak ugyanaz az egy ellensége van, ki az egye-
netlenségen csak örvend. Az állam és az egyház egyet-
értve, a közös ellenség méltányos követelésein vállvetve 
sokat segithet, méltatlan követelései ellenében viribus 
unitis erélyesen védekezhetik. (Helyeslés a jobboldalon.) 
Reméltem végre azért, is, mert az egyház és az állam jó 
egyetértése a miniszteri indolásban annyiszor hangsulyoz-
tatott állami konszolidácziót és az ugyanott hangsúlyozott 
vallásosság gyarapodását hathatósan elősegíti, a kettő 
közti súrlódás pedig mindkettőnek esak gátul szolgál. 

Reményemben csalatkoztam. A törvényjavaslat itt 
fekszik előttünk. Hogy kin akadt meg és min akadt 
meg és miért akadt meg az egyetértés, megítélni nem 
tudom, nem lévén a felől tudomásom, de tudomásul veszem. 
Tény az, méltóságos urak, hogy a törvényes képviselet 
a miniszteri javaslatot elfogadta s a főrendiházhoz elfoga-
dás végett átküldötte. 

Kutatni ma azt, vájjon merre hajlott volna a vá-
lasztott többség, ha ismerte volna e törvényjavaslatnak a 

*) Most már, a mint kitűnt, a nemes főúr felszólalása idő 
utánivá leve, vagyis elkésett. Post festa. 
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vallási és családi életbe mélyen beható erejét, meddő fog-
lalatosság és talán nem is jogosult e helyen. Nem tartom 
meddő foglalkozásnak figyelmeztetni és annyiszor figyel-
meztetni, a mennyiszer alkalmam lesz rá, hogy a netalán 
leendő választások mire fajulhatnak, ha ezek a már létező 
nemzeti agitáczió mellett még a vallási agitácziók terrénu-
mára is lesznek terelve. Videant consules ! 

Tény, hogy nagy azoknak a száma, a kik ezen tör-
vényjavaslattól félnek ; tény az, hogy a nemzetnek fele 
része, a mely politikai jogokkal nem bir, — értem a 
nőket — ha nem is többségükben, de bizonyosan nagy 
számmal a megelégedetlenek számát szaporítja. (Igaz! 
Ugy van !) Hogy a nők a családban egyforma joggal bír-
nak a férfiakkal, senki se fogja tagadni ; valamint, hogy 
a család a keresztény állam talpköve. Azért, azt hiszem, 
méltányos a nők aggodalmait is tekintetbe venni. (Igaz ! 
Ugy van!) 

Ezeket előre bocsátva, hivatkozva a méltányosságra, 
bátor vagyok a radikális kötelező házasság helyett a libe-
rális fakultativ házasságnak törvénybe iktatását ajánlani. ') 
(Helyeslés.) 

Engedjék meg, hogy ezen álláspontom indokolására 
a miniszteri indokolás alapján az abból folyó következ-
tetéseket röviden előterjeszthessem. (Halljuk ! Halljuk !) 
A miniszteri indokolás ezt mondja: „Mindenek előtt dön-
teni kellett azon nagy kérdés fölött, fentartsuk-e és fej-
leszszük-e a jelenleg fennálló felekezeti jogok rendezését, 
vagy egységes házassági jogot és judikaturát létesitsünk-e." 
Majdnem ugyanezen értelmet látom gróf Csáky Albin ő 
exczellencziájának Szarvason mondott nagyon szép sza-
vaiban : „Nagy küzdelmet, nagy lelki tusát álltam ki; 
de akkor, mikor el kellett határoznom, hogy a reformot 
mily irányban kell megvalósítanom, most, midőn elhatá-
roztam magamat, nincs az a hatalom, mely engem ettől 
az iránytól eltéríteni képes volna." 

Midőn mélt. főrendek maga a miniszteri indokolás 
problémának, nagy problémának mondja, akkor természe-
tes, hogy ily kérdésre különbözők lehetnek a válaszok. 
(Igaz! Ugy van! jobbfelől.) 

A miniszteri indokolás azt mondja, hogy: „A köte-
lező házassági törvény behozatala által kreálhatnak csa-
ládot azok is, a kik eddig ebből kizárva voltak." Igen, 
de a fakultativ házasság behozatala által is kreálhatnak 
törvényes családot azok is, a kik eddig ebből kizárva 
voltak. (Ugy van ! Ugy van ! jobbfelől.) 

Azt tartom a törvényjavaslat főpontjának, mert jogos, 
méltányos, hogy az állam azoknak, a kiket alattvalóinak 
befogad, a kik a terheket viselik, módot nyújtson az 
állam törvényei előtt érvényes családot kreálhatni. 2) 

A miniszteri indokolás szükségesnek mondja, az 
állam konszolidácziója szempontjából, hogy a vallás 
respektálva legyen, hogy a felekezeti érdekeket ne akar-
juk sérteni. A létező felekezetek szerint a házasság vagy 
felbonthatatlan, vagy felbontható. A javaslat a házassá-

A kath. hittől, a kath. államférfiúi álláspontól való — eltá-
vozás. Elvi desertorokkal, szökevényekkel csatát nyerni nem lehet. 

-) Igen, de az államnak nincs joga a házasságkötésnél a fe-
leket az Istenre való tekintetek alól feloldozni, s pláne ezt az el-
tekintést „kötelezővé", kénytelenséggé erőszakolni. 

got felbonthatónak mondja, következőleg azt a vallást, 
mely szerint a házasság felbonthatatlan, nem respektálja, 
következőleg felekezeti érdekeket véd. (Ugy van! jobb-
felől.) Ellenben a fakultativ polgári házasság a felekezeti 
jogokat fenntartja, következőleg minden vallást respektál, 
következőleg felekezetet nem sért. 

A miniszteri indokolás állami judikaturát és egysé-
ges jogot akar behozni és ezt az állam konszolidácziójára 
szükségesnek tartja. Az állami judikaturát a fakultativ 
házasság se zárja ki, de kivánja, hogy a felekezeti tör-
vények és rendeletek alapján Ítéljen az állami bíróság. 

Hogy ez az egységes rendszer körébe nem talál, az 
a mondottaknál fogva világos. 

Az én álláspontom is az állam konzolidáczióját tartja 
szem előtt, de abban véli azt inkább találni, hogy a már 
létező izgatásoknak egyszerre véget vessen, s a leendő 
és előrelátható kulturharcznak elejét vegye. (Helyeslés 
jobbfelől.) 

Tény az, méltóságos főrendek, hogy az államnak 
joga, ereje és hatalma van a törvény ellen szegülőket 
megfékezni ; *) de tapasztalják, méltóságos urak, hogy ez 
nem mindig sikerül, s ha lehet, ezt mellőzni kell, de 
semmi esetre sem kell provokálni. (Ugy van! jobbfelől.) 

Következik a mult statusférfiaira való hivatkozás. 
Hivatkozik az indokolás arra, hogy már ezek is hangsú-
lyozták a polgári házasságot. Ez igaz is, de egyik sem 
léptette életbe, hanem csak elvben mondották ki. Ebből 
azt következtetni akarni, hogy a múltban élt államférfiak 
intencziójának csak ugy tennének eleget, ha a kötelező 
polgári házasságot léptetik életbe, nem lehet, mert azt 
hiszem, hogy ha ők opportunusnak tartották csak az 
elvet mondani ki, a nagyméltóságú mostani államférfiak 
is opportunusnak tarthatnák elállani ettől a szerencsétlen 
kötelező polgári házasságtól. 

En a törvényjavaslat ellen fogok szavazni. Es most 
engedjék meg, hogy beszédemet ne saját szavaimmal, ha-
nem egy tekintély szavait használva fejezzem be. Toc-
quville egy Lajos Fülöp alatti minisztériumról, mely egy 
törvényjavaslatot forszírozni akart, ezeket mondta : Ez a 
minisztérium olyan, mint egy gyászmise, nincs credoja, 
van egy hosszú offertoriuma, nincs glóriája és nincs be-
nedikcziója. (Elénk derültség és tetszés jobbfelől.) Ezt én 
igy akarom alkalmazni : Remélem, hogy ez a miniszté-
rium respektálni fogja a credót, és ha a miniszterelnök 
ur kész a hosszú offertoríumot rövidebbre szabni, akkor 
kezeskedem, hogy lesz glória s alulról áldás, felülről 
benedikczió.2) (Zajos tetszés jobbfelől.) 

Zay Miklós gróf beszéde. 

Nagyméltóságú elnök ur, méltóságos főrendek! Az 
életben sokszor megtörténik, hogy az embernek egy kel-
letlen látogatásban van része ; egy nem várt vendég ko-

*) Se joga, se hatalma nincs az államnak az Isten törvényei-
vel ellenkező állami u. n. „törvények"-et meg nem tartó alattvalóit 
„megfékezni." Ilyen esetben nem az alattvalók a megfékezendők, 
hanem a rossz törvény gyártói. Inkább kell Istennek engedelmes-
kedni, mint az embereknek. 

2) Egy a ker. hit dogmáira nem is hederitő minisztériummal 
szemben az ily „credo"-s hang czéltalan szóvirággyüjtésnél egyéb 
nem lehet. 
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pogtat be s az ember az udvariasság kedvéért mégis szivesen 
fogadja, leülteti, hogyléte után kérdezősködik, s csak azzal 
czéloz hívatlan voltára, hogy alkalmatlan időben tette 
meg az illető látogatását. Mikor aztán másodizben kopog-
tat be, a viszony kissé feszültebbé válik és rövidebbek az 
udvarias mondások is, melylyel a kedves vendéget fo-
gadják. 

Az előttünk lévő törvényjavaslat tárgya annyi meg-
beszélésnek, megvitatásnak, meghányás-vetésnek képezte 
már anyagát, hogy nem akarom ujből felsorolni a radi-
kális reform ellen szóló érveket, a mint hogy már több 
alkalommal volt szerencsém azokat kifejteni. Eppur si 
mouve az éa elvem, ez alkalommal Magyarország viszo-
nyai közé a fakultativ polgári házasság való.*) Szabad 
intézmény kell a szabad magyarnak. (Ugy van jobb-
felől.) 

Méltóságos főrendek ! Kénytelen vagyok, ha csak 
röviden is, a május elején lefolyt vitákon felmerült 
ellenérvekre kiterjeszkedni, a melyre akkorában sem 
időnk nem volt, sem alkalmam nem nyilt röviden vála-
szolni. 

Azt mondotta a többek közt a miniszterelnök ur ő 
nagyméltósága, hogy a fakultativ polgári házssság káros 
versenyt hoz létre az állam és az egyház között, hogy a 
felekezeti súrlódásokat fenntartja. Már bocsánatot kérek ő 
nagyméltóságától, én alig hiszem, hogy nálunk ily ver-
senynek nyilnék tér ; feltéve azonban, de meg nem en-
gedve, hogy azon verseny, melybe a fakultativ forma 
viszi bele az egyházakat, tényleg létrejön, részemről azt 
inkább üdvösnek tartanám, mert kényszerítené a papokat, 
hogy híveikkel többet foglalkozzanak és a felekezeti há-
zasságkötés útját lehetőleg egyengessék. 

A mi pedig nagyméltóságának azt a mondását illeti, 
hogy a reakczió lidérczét fogja fújni a haladó kor szel-
lője és hogy ezen bekopogtató vendég, mely nálunk 
vendégszeretetre nem talál, más társakkal fog visszatérni 
és a bekopogtatás majd zörgetéssé válik : szabadjon meg-
jegyeznem, hogy nem mi, mérsékelt politikusok idézzük 
föl a reakczió kisértetét, hanem felidézik igenis azok, a 
kik a magyar nemzetet akarva, nem akarva — a politikai 
szélsőségekbe kergetik. 

A mi a főrendiház ellenzékének a nagym. kormány 
hoz való viszonyát illeti, részemről sajnálattal vettem tu-
domást mindazon nyilatkozatokról, melyek szerint mivelünk 
méltányos egyességet kötni nem szándékozik. Nálunk, 
legszorosabb értelemben vett politikai elvbarátaimnál meg 
van a hajlam és akarat arra, hogy a folytonos izgalom-
nak, a zilált politikai helyzetnek vége szakitassék ; azon-
ban ha a nagyméltóságú kormány nagyobb súlyt helyez 
a szélső radikálisok támogatására, mint a mienkre, sajná-
lattal ugyan, de napirendre kell térnünk ezen egyezség 
megkötése felett. (Helyeslés a jobboldalon.) Nem minket 
fog illetni a következményekért való felelősség. Elvégre 
is tőlünk senki sem kívánhatja józanul, hogy mi az el-
lenzékben szakadást idézzünk elő csak azért, hogy 
az igazságügyminiszter ur ő nagyméltósága kikosarazzon 
minket. 

') Protestáns. Nem lehet állásfoglalásán csodálkozni. 

Mi kell önöknek nagyméltóságos uraim ? A béke 
vagy a háború? Ha béke kell, itt vao rá kezünk; ha 
pedig háború kell, attól sem fogunk visszaretteni és Ma-
gyarország jövőjéért helyt fogunk állani, mint férfiakhoz, 
magyarokhoz illik. (Éljenzés a jobboldalon.) Akár lép 
velünk egyezségre a kormány, akár nem. 

Ismételve kifejezést adok azon hitemnek, hogy a 
magyar honpolgároknak zöme nem kivánja az előttünk 
fekvő reform radikális megvalósítását és épp azért a 
magam részéről másodizben sem fogadom el a törvény-
javaslatot általánosságban, a részletes tárgyalás alapjául. 
(Éljenzés a jobboldalon.) 

A keresztény Magyarország diadalmas 
sirásói és legyőzött őrvédei. 

Jun. 21-én. 

Összeállítottuk Magyarország vallásügyi kultúrtörté-
nete számára a keresztény czivilizácziótól való elpártolás 
első tvjavaslata mellett megejtett főrendiházi szavazásnak 
szomorú statisztikáját, a mint következik, hadd legyenek 
a nevek mindennap az utókor szemei előtt : 

Igennel szavaztak a ker. vallástól való elszakadás 
megkezdésére : az evangélikus, református, továbbá az ágostai 
hitvallású evangélikus és az unitárius egyház méltóságai, il-
letve hivatalnokai: 

Kun Bertalan tiszáninneni református püspök, Papp 
Kovács Gábor dunántuli református püspök, Szász Károly 
dunamelléki evangélikus református egyházkerületi püspök, 
Karsay Sándor dunántuli ágostai evangélikus püspök, 
Zelenka Pál tiszai ágostai evangélikus püspök, Vályi 
János tiszántúli evangélikus református egyházkerületi 
főgondnok, Szent-Iványi Márton dunáninneni ágostai evan-
gélikus egyházkerületi felügyelő, Radó Kálmán dunántuli 
ágostai evangélikus egyházkerületi felügyelő, Dániel Gábor 
az unitárius egyház főgondnoka. 

Ország zászlósok : 
Gróf Khuen-Héderváry Károly Horvát-Szlavon-Dal-

mátország bánja, id. gróf Erdődy István kir. főlovász-
mester, gróf Széchenyi Gyula kir. főajtónállómester, gróf 
Csáky Albin főasztalnokmester, báró Orczy Béla főkama-
rásmester. 

A királyi kúria elnöke, másodelnöke és a budapesti 
Ítélőtábla elnöke : 

Szabó Miklós a királyi kúria elnöke, Czorda Bódog 
a királyi kúria másodelnöke, Vértesy Sándor a budapesti 
királyi ítélőtábla elnöke. 

Fiumei kormányzó : 
Gróf Batthyány Lajos. 
Grófok : 
Ifjú Almássy Kálmán, Andrássy Aladár, Apponyi 

Sándor, Bánffy György, Bolza József, Bolza Géza, Bolza 
Pál Degenfeld-Schomburg József, Degenfeld-Schomburg 
Lajos, Degenfeld-Schomburg Sándor, Draskovics György, 
Erdődy György, Erdődy Rez9Ő, Esterházy Ernő, Esterházy 
István, ifj. Esterházy Imre, Esterházy Károly István, 
Haller Jenő, Hadik János, Jankovich Aladár, idősb Jan-
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kovich László, ifj. Jankovich László, Jankovich Tivadar, 
Károlyi Tibor, Keglevich Gábor, Kornis Károly, Nádasdy 
Ferencz, idősb Pálffy J 'nos, Pejácsevich Artúr, Széchényi 
Béla, Széchényi Ferencz, idősb Széchényi Imre, Széchényi 
Sándor, Széchényi Bertalan, Teleki Gyula, Teleki László, 
Vay Ádám. 

Bárók : 
Ambrózy Gyula, Atzél Lajos, Ambrózy István, 

Bánffy József Jenő, Duka Géza, Edelsheim-Gyulai Lipót, 
Kemény Árpád, Orczy Andor, Podmaniczky Géza, Prónai 
Gábor, Radák Ádám, Radvánszky Béla, Radvánszky Géza, 
Radvánszky János, Rauch Géza, Vay Béla, Vay Sándor, 
Vay Dénes, Wesselényi Miklós, idősb Wodianer Albert, 
ifjabb Wodiáner Albert. 

Megválasztott és kinevezett főrendi tagok: 
Barcsay József, gróf Béldy Ákos, Beniczky Gábor, 

Beöthy Zsigmond, Bohus Zrigmond, báró Bornemissza 
Károly, Burchárd Bélavári Konrád, gróf Csáky Zmó, 
Daruváry Alajos, báró Dőry József, báró Eötvös Loráud, 
ifjabb gróf Erdődy István, idősbb gróf Esterházy Ferencz, 
báró Fejérváry Géza, báró Fiáth Miklós, Gajzágó Sala-
mon, Gáli József, Ghyczy Béla, Görgey Kornél, Gyulai 
Pál, Hollán Ernő, Horthy István, Kautz Gyula, gróf 
Keglevich 1st., br. Kemény Kál., br. Kochmeister Fr., dr 
Korányi Fr., gr. Kun Géza, Lechner Ágost, Lévay Henrik, 
Lónyay János, Ludvigh Gyula, Lukács Antal, Madarassy 
Pál, Mikó Bálint. Mixich Kálmán, Molnár István, Ráth 
Károly, Ribáry József, Sváb Károly, Szalavszky Gyula, 
Szontágh Pál, Thán Károly, báró Üchtritz Zsigmond, 
gróf Wass Albert, gróf Zichy Antal, Zichy Antal, Zuber 
József. 

A magyar államnak a ker. czivilizácziótól való 
elszakadása ellen nem-mel szavaztak: 

Katholikus egyháznagyok : 
Vaszary Kolos Ferencz, biboros herczegprimás, esz-

tergomi érsek, Samassa József egri érsek, Császka György 
kalocsai érsek, Posilovics György zágrábi érsek, Zalka 
János győri püspök, Schopper György rozsnyói püspök, 
Pável Mihály, n.-váradi gör. kath. püspök, Schlauch L. 
bib., latin szertartású n.-váradi püspök, Mihályi Viktor 
lugosi püspök, Dalánszky Nándor pécsi püspök, Schuster 
Konstantin váczi püspök, Szabó János szamosujvári püs-
pök, Lönhart Ferencz erdélyi püspök, Hidassy Kornél 
szombathelyi püspök, Vállyi János eperjesi püspök Bende 
Imre nyitrai püspök, Bubics Zsigmond kassai püspök, 
Meszlényi Gyula szatmári püspök, báró Hornig Károly 
veszprémi püspök, Steiner Fülöp székesfehérvári püspök, 
Firczák Gyula munkácsi gör. kath. püspök, Drohobeczky 
Gyula körösi gör. kath. püspök, Szmrecsányi Pál szepesi 
püspök, Rimely Károly beszterczebányai püspök, Majorosi 
János tinneni fölszentelt püspök, Fehér Ipoly pannon-
halmi főapát, Benedek Ferencz jászói főpap és prépost. 

Görög keleti egyháznagyok: 
Brankovics György, Román Miron, Metianu János, 

Popovics Nikanor, Dimitrievics Niktarius, Popea Miklós, 
Nikolics Miron, Opacsics Germán. 

Ország zászlósok : 
Gróf Zichy Ferencz, gróf Szápáry Géza. 

Herezeg : 
Pálffy Miklós. 
Grófok : 
Almássy Tasziló, Apponyi Antal, Apponyi Géza, 

Apponyi Lajos, Batthyány Géza, Batthyány Iván, idősb 
Batthyány József, Berchtoldt Rikárd, Cebrián László, 
Chotek Rezső, Csáky-Pallavicini Zsigmond őrgróf, Cseko-
nics Endre, Cziráky Antal, Cziráky Béla, Dessewffy Alajos, 
Dessewffy Aurél, Dessewffy Dénes, Dessewffy Miklós, 
Draskovich József, Esterházy Béla, Esterházy Dániel, 
ifj. Esterházy Fer., Esterházy Jenő, Esterházy M. M. Ester-
házy Sándor, id. Festetich Pál, Forgách István, Forgách 
László, Hunyady Imre, Hunyady László, Karácsonyi Jenő, 
Mailáth István, Mailáth György, Mailáth József, Migazzi 
Vilmos, Pálffy István, Pálffy Mór, őrgróf Pallavicini 
Sándor, Péchy Szilárd, idősb Pejácsevich László, Somssich 
Adolf, Szápáry István, Széchenyi Kálmán, Szirmay György, 
Wenckheim Dénes, Wenckheim Ferencz, Wenckheim 
Géza, Wenckheim Henrik, Wenckheim István, Zay Miklós, 
Zichy Ágost, Zichy Aladár, ifjabb Zichy Géza, Zichy 
János, idősb Zichy Nep. János, ifjabb Zichy Nep. János, 
Zichy József, idősb Zichy Nándor, ifjabb Zichy Nándor, 
Zichy Pál Ferencz, ifjabb Zichy János. Zichy Henrik. 

Bárók : 
Bánhidy Sándor, Piret de Bihain Lajos, Rédl Béla, 

Rédl Lajos, Révay Ferencz, Révay Gyula, Révay Simon, 
Sennyey Béla, Vécsey József. 

Megválasztott és kinevezett főrendi tagok: 
Gróf Dezasse Emil, herezeg Esterházy Pál, báró 

Máriássy János, Mihajlovics Miklós, báró Nyáry Jenő, 
herezeg Odescalchi Arthur, őrgróf Pallavicini Ede, gróf 
Pálffy Béla, gróf Pongrácz Ágoston, báró Rudnyánszky 
József, ifj. gróf Széchenyi Imre, gróf Széchen Antal, gróf 
Sztáray Nep. János, báró Vécsey Miklós, gróf Zichy 
Gábor. 

Távol voltak. 
Strossmayer József diakovári és szerémi püspök, 

Dessewffy S. csanádi püspök (beteg), Grujic Mihály, károly-
városi püspök, Baltik Frigyes dunáninneni ágostai evan-
gélikus püspök, gróf Bánffy Miklós, báró Prónay Dezső, 
gróf Pálffy-Daun Lipót Nándor, Szász Coburg-Góthai 
Fülöp herezeg, Batthyány Strattmann Ödön herezeg, 
Lobkovitz Rudolf herezeg, Odescalchi Gyula herezeg, 
Windischgrätz Lajos herezeg, idősb gróf Almássy Kálmán, 
gróf Andrássy Dénes, gróf Apponyi György, ifj. Bombelles 
Márk, Draskovich Iván, gróf Eitz Károly, gróf Erdődy 
Ferencz, gróf Erdődy Tamás, gróf Esterházy László, gróf 
Esterházy Miklós József, ifj. Esterházy Móricz, gróf 
Festetich Jenő, gróf Festetich Imre, gróf Festetich Ta-
sziló, idősebb gróf Forgách Károly, gróf Gyulay Sámuel, 
gróf Hunyady Kálmán, gróf Nemes Vincze, ifjabb gróf 
Pálffy János, gróf Pálffy József, gróf Pejácsevich Pál, 
gróf Schönborn Ervin, gróf Serényi Béla, gróf Széchényi 
Manó, gróf Széchenyi Géza, gróf Szirmay Alfréd, gróf 
Teleky Károly, gróf Zichy Béla, gróf Zichy Ödön, báró 
Balassa István, báró Gerliczy Bódog, báró Jósika Andor, 
báró Majthényi László, báró Wenckheim Viktor, báró 
Wesselényi Bódog, gróf Batthyány Elemér, gróf Feste-
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tich Vilmos, Gervay Mihály, ifjabb báró Huszár Károly, 
Luczenbacher Pál, Melczer István, báró Nopcsa Ferencz, 
gróf Nyáry Kálmán, Ormos Zsigmond, báró Ottenfels-
Gschwind Zsigmond, báró Simonyi Lajos, Szögyény-Ma-
rich László, Uzovics Pál. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, jun. 26. Isten ujja Franciaország felett ! 
Discite justitiam moniti et non temnere divos ! 

Épp jókor jött a Carnot májába döfött tőrnek tani-
tása Magyarország számára. 

Abban a halálosan megsebzett elnöki májban a fran-
czia nemzet elfajulását sújtotta a szántszándékos romlás 
szabadságának Jcomekvencziája. 

Éppen egy századja, hogy a franczia nemzet, Isten 
ellenes bölcselkedők s vallástalan „tudósok" csalfa Ígéreteire 
s izgatásaira hallgatva, felforgatta az Isten oltárait, s 
lefejezte a királyát, — kijelentve, hogy minden ember 
maga ura magának; Isten, az csak egy, a buta nép féken-
tartására hasznos agyrém ; a király pedig, az egy fölös-
leges, ócska butor, mely ha útjába kerül a csupa felséges 
emberekből összeverődött nép souverain tetszésének, hát 
akkor sutba vele ! 

Sok bolond s méhökben halált rejtő elvet állitott 
fel s terjesztett el az emberiség körében a nagy franczia 
forradalom. Legbotorabb s leghalálosabb a forradalmi 
elvek közt : az embernek, az emberi tetszésnek Istentől 
való függetlenítése, egyszóval a vallástalanságnak szabad-
ságra, uralomra való emelése. 

„Hinc derivata clades in pátriám populumque flu-
xit", — mondhatják most Carnot meggyilkolásánál a 
francziák. Mondják is, a kik a konzekvencziák fonalán 
végig látni képesek. Mert ha igaz a forradalom alaptétele ; 
ha igaz az, hogy az ember nem függ az Istentől, hanem 
maga ura magának s igy nem köteles a maga tetszése 
fölött elismerni semmi fensőbbségét : akkor Sadi Carnot 
gyilkosa csak jogával élt, mikor a maga, Istennek nem-
csak félelmétől, de még gondolatától is elrugaszkodott 
egyéni tetszését tudtul adta Sadi Carnot ur májának s ez 
által a fölötte isteni félelem nélkül uralkodni akaró fran-
czia köztársaságnak. 

A köztársaság, az állami hatalom, mellőzi az Istenre 
való tisztelettel teljes tekinteteket ; azt teszi a mi neki 
tetszik, nem kérdezve, megengedi-e az Isten vagy nem : 
Sadi Carnot gyilkosa hiven követi az atheus köztársaság, a 
vallásosság kiirtásában fáradozó állami hatalom példáját. 
Köztársaság, elnök ur ! Önök tesznek-vesznek mindent 
Isten nélkül, tetszésök szerint, arra hivatkozva, hogy az 
ember maga ura és istene magának. Hisz én éppen oly 
ember vagyok mint önök : tetszésem tehát az én egyedüli 
törvényem. Ön, elnök ur, büntető hatalmával ezt kétségbe 
akarja vonni: — „ecco", ime a döfés, mely épp oly 
souverain, mint az ön pallosának a villogása ! Elnök ur, 
hisz nincs kitől félnem, nincs Isten, a ki önt fölém he-
lyezte volna! . . . 

„Mert nekem ugy tetszik!" Ennek a szabadságamin 

den isteni törvénynyel szemben, vagyis a szabad elvüség : 
ez adta a vasat Sadi Carnot gyilkosának a kezébe. 

Carnot a szabad elvüség áldozata. 
Épp most szavazta meg a magyar törvényhozás a 

tigrisekre s más vadakra vadászó főurak „gondos" távol-
léte következtében a házasságkötésnél az Istentől és a vallá-
sosságtól való eltekintés „kötelező*-ségét. Épp most készül 
a vallásszabadság szép neve alatt a magyar nemzet szá-
mára, sub titulo „felekezetlenség", a vallástalanság kivált-
ságos szabadalmáról szóló törvény is, javaslat alakjában. 

Istentelenségre jogositó, istentelenségre „kötelező" 
magyar szabad elvű törvényhozó urak, hát nem tudtok, nem 
akartok ti okulni a franczia példán ? Nem látjátok vértől 
párolgó példában azt, hogy a lelkiismeret titkos műhelyé-
ben megszűnik az emberi okosság főhatalom lenni, hogy 
egyesek, népek, országok békéjét és nyugalmát az emberi 
lélek látatlan mélységeiben csak a látatlan isteni hatalom 
és irgalom képes biztosítani, csak az képes a lelkekben 
rendet csinálni és a förtelmes bűnök kitöréseit csirájokban 
elfojtani. 

Rég megmondotta már a királyi zsoltáros az embe-
riségnek örök tanulságul : „Nisi Dominus custodierit civi-
tatem, frustra vigilant qui custodiunt earn." Azaz: Ti, 
ti őrei az állami rendnek ! Vajmi elégtelen a ti őrködés-
tek; a lelkek mélyén kell biztositani a békét és a ren-
det. Ott pedig csak a látatlan Isten az Ur ! 

Fel, vissza az Istenhez ! 
Le a „felekezetlenség" mezébe burkolódzó vallás-

talansággal ! 
Le az Isten nélkül való házasságkötés „kötelező" 

atheizmusával ! 
Éljen az Isten ! Éljenek azok, kik az Istennel tar-

tanak ! 
Ez a Carnot gyilkosának tőrével megirt történet 

tanulsága ! ? ? 

Róma, jun. 23. Parocchi bibornoknak IX. Pius fölött 
mondott emlékbeszédéből — melyet ő szentsége püspöki 
helyettese Rómában f. évi május 30 án a „Crux de cruce" 
pápája uj sírhelyének inauguráczióján tartott, közlöm azt 
a részt, mely az isteni Gondviselésnek sajátszerű intéz-
kedését tünteti fel arra vonatkozólag, hogyan vonta át a 
titkosan működő isteni Gondviselés a saját államának és 
egész Olaszországnak újjászervezésével foglalkozó pápát 
a politikától s hogyan indította meg őt az emberiség 
természetfölötti élete gondozásának nála sajátos, pietásos 
utján. 

Ennek a részletnek szószerinti szövege ime ez : 
„"Az uj pápaságnak hajnalától kezdve a világ sokáig 

bámulta IX. Piust; csodálta és szerette, mert egészen 
népe jólétének szentelte magát, közölve vele képességéhez 
mért jótéteményeket, mindent kiárasztva, mindent odaadva 
érte, kivéve lelkiismeretét. A világ csodálta őt akkor, 
mint a polgári és politikai reformok kezdeményezőjét. 
Boldog lett volna Italia, ha ezeket a reformokat megér-
tette és felhasználta volna ! Boldog lett volna, ha mesterét 
és urát, ki meglátogatta őt, útjában elfogadta volna, és 
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ha megújította volna a pápával a legnanoi közös győzel-
mek szövetségét ! 

De közbejött a „homo inimicus" és a jő vetés közé 
elhinté a konkolyt, és a nép, természetes hajlamánál 
fogva, inkább hallgatott a hízelgőkre, kik gonosz szen-
vedélyeket sugdostak a fülébe. Azonban, még akkor is, 
midőn fejedelmi függetlenségében, sőt élete épségében is 
veszélyeztetve menekülni s az exilium gyászos útjára térni 
volt kénytelen a pápa, a világ még nagyobb meghatott-
sággal csodálhatta személyét és szellemét. Gaëta szikláin 
a pápa nem büntetésen, nem a lázadókon való bosszuál-
láson törte az eszét: nem, az ő szelleme, az ő szive nem 
foglalkozott mással, mint hogy még — az Italia restau-
ratorénál is — nagyobbá, még fenségesebbé tegye a 
pápaság tekintélyét, az Isten országának terjesztésében. 

Innen, Gaetából indult ki 1849. febr. 2-án a püspö-
kökhöz és az egész világhoz a kérdezősködő encyklika 
az iránt, hogy mit éreznek a b. Szűz szeplőtelen fogan-
tatása dogmájának meghatározása iránt. Akkor is, midőn 
az 1854. decz. 8-iki ünnepen a bezárult égből, a sürü 
felhőkkel boritott mennyből, egy villámszerű sugár lövelt 
le ama fenséges dogmát kihirdető ajkakra, ezt a sugarat 
mindenki ugy tekinté, mint a gaëtai angyal mosolygó 
tekintetét, üdvözölve és bátoritva Isten nevében azt, kivel 
az éljenzések közt lefolyt visszatérés s az általános újjá-
szervezés jelenkezései nem feledtették el, hogy neki fáj-
dalmas számkivetés volt sorsul megjövendölve. 

Az immaculata conceptio kihirdetésében rejlik a IX. 
Pius által tisztán vallási ügyek rendjében kifejtett tevé-
kenységnek tervezete mintegy csirában : az Isten anyja 
tiszteletének megerősítése és növelése a tapasztalások 
századában, mintegy kézzel foghatóvá tette sz. Bernard 
ama nevezetes mondásának igazságát: „Omnia nos habere 
per Mariam." Három évvel később, egy gyermek három-
szor ismételt kérésére, az Isten anyja, Soubirous Berna-
dettenek ugy mutatta be magát, hogy ő a — „szeplőte-
len fogantatás". A természetfölötti visszatért trónjára, a 
honnan az emberek megbecsülésében elmozdította őt a 
naturálizmus, a természetimádás, az álreformáczió e szü-
löttje. A római szentszék tévedéstől való mentesültsége 
villámszerű megvilágosodásban jelent vala meg ; kitűnt és 
kiemelkedett az ő függetlenségében a püspökök hozzájá-
rulásától, mert a pápa, mint legfőbb tekintély, maga 
egyedül, magyarázta meg döntőleg az irásba foglalt vagy 
irás nélkül reánk szálott isteni kinyilatkoztatást. „A 
szeplőtelen fogantatás pápája", — ez az egy fénykorona 
feje körül elégséges volna az utókor szemében, hogy 
örökre biztosítva legyen számára a népek lelkes csodálata 
és elismerése, 

Hanem IX. Pius pápasága tervének általános nagysá-
gához hozzá kellett járulni a definiált dogma következ-
ményei szépségeinek és jótékony hatásának is. Es valóban, 
ime ebben is nyilvánvalóvá lőn a katholikus szellemnek a 
hit és az ájtatosság forrásaiból való felüdülése és mintegy 
uj életre perdülése: a hivek élénken érzik a kötelékeket, 
melyek őket a legfőbb Tanitóhoz fűzik, és sokkal na-
gyobb erővel és bensőséggel ragaszkodnak ahhoz, kinek 
ajkairól egyenesen,- közvetítő nélkül, vehetik át az igaz-
ságnak és életnek igéit. A tévedések egész rajai összebe-

szélnek s rettenetes elszántsággal hadat üzennek ; vala-
mennyien szövetkezni merészeltek a szeplő nélkül fogan-
tatott Szűz bántalmazására. A küzdelem hevében és erő-
kifejtéseiben a katholikus kiterjeszkedés (espansione) a 
végtelenségbe hatol ki római központjából ; az ostiai 
bazilika felszentelésének halhatatlan emlékű ünnepén, a 
pápa, a világ minden részéből összesereglett püspökök-
től körülvéve, Péter kulcsaihoz Pál kardját csatolja és 
köti ; felhívja valamennyit, Krisztus szeretetére, mely 
ösztökélé, hogy mindenki részt vegyen az ő apostoli fá-
radozásaiban. 

Angolországban a megtérések mozgalma uj lökést 
kap ; Rómához illő genialitással és erővel IX. Pius visz-
szaállitja az angol nemzet körében a kath. hierarchiát; 
Éjszak-Amerikában, a kath. remények termékeny hazájá-
ban, a katholikus hóditások szervezetet nyertek ; Oceaniá-
ban Pius biztosította az első vértanú vérének termékenyítő 
erejéből fakadt aratást. Egy csomóba kötötte össze a 
tévedéseket, melyeket lesújtott*) s elkülönítette áthatha-
tatlan határral a katholikus tanítást és tanulást a rend-
szeres hazugságok ama tömegétől, mely a szabad elvüség 
fényes hangzású nevébe rejtőzködött el. A vatikáni bazi-
likában tartott egyetemes zsinat betetőzése vala e mun-
kálkodásnak ; bár egy rettenetes vihar mint egy virágjában 
levő fát földig ketté hasította. Ez a zsinat két emlékezetes 
határozatot hozott, a melyeknek egyike is elégséges lenne 
egy hosszú ideig tartott zsinat hiressé tevésére. Az egyik 
ünnepélyesen megállapítja, hogy mi az a természetfeletti, 
főelveiben, melyek gyökéréül szolgálnak, és következmé-
nyeiben, melyek termékenységének virágait és gyümöl-
cseit alkotják ; a másik szabatosan meghatározza a római 
pápának az egész egyházra kiterjedő rendes, közvetetlen 
püspöki tekintélyét és az ő tévedéstől mentesített tanító-
ságát." 

íme, igy lett IX. Pius „politikus" pápából — „apos-
tolos" pápa. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A i. hó 29-én tartandó pozsonyi kath. nagygyű-

lés programmja a következő : 
Elnökség : Nagymélt. gróf Zichy Nándor arany-

gyapjas v., v. b. t. tan., nagymélt gróf Zichy József v. 
b. t. tan., mélt. gr. Esterházy Miklós Móricz. 

Délután 2 órakor „Veni Sancte" a koronázási dóm-
ban, onnan testületi vonulás a nagygyűlés helyiségeibe. 

A nagygyűlés kezdete 3 órakor. A megnyitó beszé-
dek után a hódoló táviratok elküldésével, az érkezett 
üdvözletek felolvastatnak. 

Értekezések tárgysorozata : 
1. Az állam és az egyház közötti viszony, tekintet-

tel történeti fejlődésére hazánkban : Előadja : dr Otocska 
Károly pozsonyi ügyvéd. 

2. A kath. autonomia Magyarországban. Előadja: 
dr Mike Károly komáromi ügyvéd. 

3. Az uj társadalmi kérdés. Előadja: dr Prohászka 
Ottokár theol. tanár. 

*) Syllabus. 
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4. Az egyházpolitikai rendszer tételei az államban. 
Előadja : dr Bangha István nyitrai ügyvéd. 

5. Az 1—4. pont magyarázása tót nyelven. Előad-
ják : Jedlicska Pál esp. pleb. és Skarda sasvári prépost. 

6. határozatok felolvasása. 

IRODALOM. 
Pályázati hirdetés. 

Az erd. róm. kath. irodalmi társulat által ft. Lön-
hart Ferencz, erdélyi püspök ur ő excziájának 50 éves 
papi jubileumára hirdetett történeti pályázat eredmény-
telenül maradván, társulat kegyes főpásztorának jubileuma 
alkalmából a milleniumra a következő ujabbi pályázatot 
hirdeti : 

írassék meg az erdélyi egyházmegye története magyar 
nyelven, folyó történeti alakban. Terjedelme 20 garmond 
sorral nyomtatott iv. Megkívántatik, hogy forrásmunka 
legyen ; de csakis eddig ki nem adott vagy nehezen meg-
közelíthető okmányok közölhetők benne. Társulat minden 
nyomtatott ivet dr Tódor József t. elnöknek e czélra 
ujabban felajánlott 200 írtjából és saját pénztárából 30 
frttal jutalmaz. Pályázati határidő 1896. május 1-seje. 
Pályázhatik minden erdélyi katkolikus egyházi és világi 
egyén. A viszonylag legjobb s tehát pályanyertes munka 
társulat tulajdonát képezi. Pályamunkák jeligés levéllel 
ellátva a társulati elnökséghez küldendők. 

Az erdélyi róm. kath. irodalmi társulatnak 1894. évi 
junius hó 4-én tartott választmányi üléséből. 

= Előfizetésre fölhivás. Segneri Pál S. J. Szent 
beszédek I-ső kötet. Magyaritá: Szokolszky Bertalan. 
kassa-egyházmegyei áldozópap. 

Nettunói Segneri Pál S. J. (1624-1694 ) a XVII. 
századnak egyik leghirnevesebb ékesenszólója. Életrajzírói 
az olasz egyházi ékesenszólás atyjának nevezik s Ciceró-
val, aranyszájú sz. Jánossal egy magasságba emelik. Nagy-
böjti beszédei, melyeket Rómában, Flórenczben s más 
nevesebb olaszországi városokban elmondott, valóságos 
műremekek. Tárgyát mindenkor a legszerencsésebben vá-
lasztja meg s alapos tudásával, mély filozófiájával, nagy 
olvasottságával s különösen a sz. írásban bámulatos jártassá-
gával oly ragyogó fényt vet rá, hogy a legelmosódóbb 
redője is világosan áll szemeink előtt. Bevezetése min-
denkor rendkívüli, megragadó s minél belebb hatolunk a 
tárgyalásba, annál nagyobb ámulat fogja el lelkünket. Ugy 
érezzük, hogy ismeretlen tájak fölött röpülünk, melyek elra-
gadóbbnál elragadóbb látványt nyújtanak. Tételeinek be-
bizonyítására összeszedi minden erejét s ha értelmünket 
kielégítette, a szivünket ragadja meg : hol az öröm, a 
lelkesedés magasságába suhanunk, hol a szomorúság mély-
ségébe csapunk alá, majd a reményhez emelkedünk, majd 
a részvéthez ereszkedünk, most félelem czikázza át egész 
valónkat s csakhamar az önérzetes bátorság sasszárnyain 
lebegünk . . . Szóval Segneri az ékesenszólásnak ritka 
mestere. 

40 nagyböjti beszédeiből húszat, tehát a felét P. 

Dirrhaimer Ulrik S. J . klasszikus latin fordítása nyomán 
megmagyarítottam s azokat első kötet gyanánt kiadni szán-
dékozom. A beszédek nem képeznek összefüggő sorozatot, 
hanem különféle tárgyakról (a halálról, felebaráti szere-
tetről, Isten hatalmáról, lelkünk gondozásáról, utolsó íté-
letről, mennyországról, tisztitóhelyről stb.) szólanak, ugy 
hogy azokat bármikor el lehet mondani. 

A fordításnál a folyékony, magyaros nyelvezetre fő-
súlyt fektettem. 

A mű körülbelül 25 nyomtatott iv, nagy oktáv 
alakban, finom papiroson, a ft. egyházmegyei hatóság jó-
váhagyásával fog megj-denni. Ara diszes vászonkötésben 
2 forint (4 korona) és 20 krajczár (40 fillér). Etiam erga 
sacra. 

Mivelhogy csak az esetben adhatom ki e müvet, ha 
a főtisztelendő papság támogatását elnyerni szerencsés 
leszek, teljes tisztelettel kérem a ,Szent Beszédek" 
iránt érdeklődőket, hogy megrendeléseiket a mű árával 
együtt legkésőbb julius hó 1-éig hozzám beküldeni ke-
gyeskedjenek. 

Kiváló tisztelettel 

Lasztócz (u. p. Legenye-Mihályi, Zemplén vm.), 1894. 
évi junius 4-én. 

Szokolszky Bertalan, 
káplán. 

V E G Y E S E K . 
*** A ki a fejedelmek közt egyedül gondolkodik 

fejedelmileg s fenségesen — az XIII. Leo pápa. Leg-
újabb encyklikája, melynek szövege tegnap érkezett hoz-
zánk, ötvenéves papi jubileumának hatásai alatt jun. 
20 ikán kelt Rómában, sajátságos czimmel és tartalom-
mal. Czime, mely maga képes kath. ember keblét ma-
gasztos gondolatokkal és érzelmekkel eltölteni ez : „Prin-
cipïbus populisque universisS Minden fejedelemnek és 

népnek ! Nincs a világon ember, uincs vallásfőnök vagy 
bármi néven nevezendő fejedelem, a ki ezeket a szavakat, 
mint saját megnyilatkozását, a pápáéhoz hasonló illetékes-
séggel és méltósággal, nevetséges arrogantia nélkül volna 
képes kimondani. Képzeljük csak Szász Károly ev. ref. 
„főpüspök", vagy Tisza K. ev. ref. »pápa" ajkain ezeket 
a mindenséggel, felölelő nagy szavakat ! Risum teneatis ! 
íme, a fenségestől a nevetségesig valóban csak egy lépés 
vagyon. De tartalma is igazán fenkölt és magasztos. Nem 
tehetünk róla, de egy sejtelmes gondolattól nem vagyunk 
képesek szabadulni. Ez az encyklika, a mely a világ min-
den népét és fejedelmét meghívja az isteni fiúság hit-
egységére, a szakadás és eretnek keresztényeket alapos 
szemrehányással és megoktatással, a nemkeresztény népe-
ket egy Istent helyettesítő atya buzdításával, — ez az en-
cyklika, mondom, engem arra a jelenetre figyelmeztet, midőn 
az Üdvözítő mennybe menetele előtt utolsó főpapi imá-
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ját végezte tanítványai fölött, arra kérvén mennyei Aty-
ját, hogy akiket neki adott vala, legyenek egyek szivben 
és lélekben. S kiket adott vala az Atya Krisztus örök-
ségképp, tanitványaiul ? Az egész emberiséget. Mintha 
nagy Leónk nagy szelleme égbe szálni készülne e föld-
ről ! Nagy Isten, tekints reánk ! 

— A főrendiházi jun. 21-iki szavazás kedvezőtlen 
eredményeért a katholikus politikai akczió világi vezéréhez 
legközelebb eső kath. laptársunk, a „Fejérmegyei Napló", 
a felelősséget a távol maradt főrendekre hárítja. „A szava-
zás eredményét, u. m., sem a kormány ereje, sem a kon-
zervatív ellenzéknek gyengesége nem okozta. Ez az ered-
mény a véletlenség szüleménye, s a felelősséget érte nem 
a megjelent, hanem a távolmaradt ellenzéki főrendeket 
terheli." Tehát a távolmaradtak könnyelműsége az ok, 
melyre a konzervatív ellenzék vezérei nemes és fenkölt gon-
dolkodása nem számított. 

— A pécsi katholikus kört f. hó 23-án ünnepé-
lyesen megnyitották. A megnyitáson jelen voltak 
Apponyi Sándor gróf, az u j kör elnöke és Esterházy 
Miklós Móric gróf, a budapesti katholikus kör elnöke. 
Esterházy gróf beszédet is mondott, melyben hang-
súlyozta, hogy a legutóbbi főrendiházi szavazással a katho-
likusok nem érzik magukat legyőzve s ha a többség előtt 
meghajolnak is, a küzdelmet tovább folytatják. Reméli, 
hogy az uj választásnál a katholikusok ügye jóra fordul 
s a most ejtett csorbát kiköszörülhetik. 

— XIII. Leo pápasága XY1I. évének emlékérme 
elkészült. Egyik oldalán a pápa arczképe a következő kör-
irattal van kerítve: „Leo XIII. Pont. Max. An. XVIL* 
A másik oldalon az indiai Seminarium alapitója van jel-
képezve, a következő körirattal: „Filii. Tui. India. Admi-
nistri. Filii. Salutis." Az érem kerületébe a következő de-
dicatio és datum van bevésve: „Xaverio. Auspice, et. Pa-
trono. MDCCCLXXXXIY." Bianchi lovag, az apostoli 
paloták vésője készítette. A pápa remekműnek nevezte. 

— Aranymisék. A jövő hó folyamán két jelesünk 
fogja elérni félszázados papságának jubileumát : Erdély-
ben maga a nagy egyházmegye főpásztora, Lönhart 
Ferencz püspök ur ő excja, Egerben mélt. és ft. Pánthy 
Endre nagyprépost ur. 

— Meszlényi Gyula szatmári püspök ur szülőhelyén, 
a fej érmegyei Yelenczén óvoda és leányiskola számára 
alkalmas házat vett és ajándékozott. 0 méltósága f. hó 
22-én látogatta meg Yelenczét s ugy intézkedett, hogy 
apáczák vezetése alatt az általa alapitott óvoda és iskola 
már októberben legyen átadható a közhasználatnak. 

— A párisi „ Univers" Ítéletében főrendiházunk 
jun. 21-iki tette fölött Mohácsra emlékeztet. Es csak-

ugyan van a két esemény közt hasonlóság és össze-
függés. Mohácsot meggondolatlanság, elbizakodás, 
egyenetlenség és visszavonás hozta a hazára. Ugyan-
ezek okozták a jun. 21-iki, könnyen végzetessé vál-
ható eseményt. Deák mérsékletének nyoma sincsen 
többé, úgymond az Univers. „L'esprit de Deák, auquel 
la Hongrie doit sa situation prépondérante, a disparu 
pour faire place à l'esprit révolutionnaire de Kossuth. 
C'est la fin du royaume de Hongrie." Igy beszél a 
konzervativ külföld. Feltűnő az „Univers" bírálatában, 
hogy Wekerlét szabadkőművesnek hirdeti és a „né-
metek emberének". 

— Egy pap mint törvényjavaslat készitője. Lemire 
abbé, a franczia képviselőház tagja, törvényjavaslatot készí-
tett a „társulás szabadságáról.11 A javaslatnak alapul egy 
zseniális gondolat szolgál. A család és az állam közt mozgó 
társadalmi élet jogainak kodifikálása az állami önkény és 
az individualizmus veszélyeivel szemben. 

— A hiányzó anyakönyvi másodpéldányok. Érdekes 
határozatot hozott közelebb a belügyminiszter egy felmerült 
eset alkalmából abban a kérdésben, hogy a vármegyei levél-
tárból hiányzó anyakönyvi másodpéldányokat ki tartozik 
előállítani. „A lelkészek, úgymond a határozat, ezért a 
hiányért, különösen, ha a mulasztás nem nekik, hanem 
hivatali elődeiknek tulajdonitható, felelősekké azért nem 
tehetők, mert az anyakönyvi másodpéldányoknak a tör-
vényhatósági levéltárban megőrzését rendelő 1827-iki tör-
vény szerint nem annyira a lelkészeknek áll kötelességük-
ben a másodpéldányokat beszolgáltatni, mint inkább a 
törvényhatóságoknak azokat bekövetelni, átvenni és a 
levéltárban elhelyezni. Miután tehát a mulasztásnak ki 
által történt elkövetése legtöbb esetben nem konstatálható 
határozottan, ellenben az tény, hogy a hiány legtöbbször 
a beszolgáltatásra szorgalmazás elmulasztásának tulajdo-
nitható s mindenesetre a megyei levéltár hiányát képezi : 
nincs jogczim, melynek alapján a lelkészek — ha csak a 
mulasztás egyenesen az ő terhükre nem róható — a hiánynak 
utólagos díjtalan pótlására kötelezhetők lennének. Nincs 
más hátra, mint hogy a megye a hiányzó másodpéldá-
nyok beszerzéséről az illető lelkészekkel, esetleg azok 
fölöttes hatóságaival a méltányos díjazás iránt való meg-
egyezés utján mielőbb gondoskodjék." 

Sajtóliibaigazitás. Előbbi számunk vezérczikkében a 414. 
lap 1. felének 11. sorában felülről menta helyett mente, a 18. sor-
ban ugyanott De helyett Be, a 415. lapoldal 2. felének 16. sorá-
ban felülről Judia helyett India olvasandó. 

$StF Felhivás előfizetésre. 
Féléves előfizetőinket tisztelettel kérjük a II. félévre 

szóló előfizetés megújítására. 

Kiadótulajdonos ós 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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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 

EPISTOLA APOSTOLICA 

PRINCIPIBVS POPVLISQVE VNIVERSIS 

LEO PP. XIII. 
SALVTEM ET PACEM IN DOMINO. 

Praeclara gratulationis publicae testimonia, 
quae toto supenore anno, ob memóriám primőr- j 
diorum episcopatus Nostri, undique accepimus, 
quaeque proximo tempore insignis Hispanorum ' 
pietas cumulavit, hunc imprimis attnlere Nobis j 
laetitiae fructnm, quod in illa similitudine con-
cordiaque voluntatum eluxit Ecclesiae unitas, 
eiusque cnm Pontifice maximo mira coninnctio. 
A'idebatur per eos dies orbis catholicus, qaasi 
rerum ceterarum cepisset oblivio, in aedibus 
Vaticanis obtutum oculorum animique cogitatio-
nem defixisse. Principum legationes, peregrino-

rum frequentia, plenae amoris epistolae, caeri-
moniae sanctissimae id aperte significabant, in 
obsequio Apostolicae Sedis cor uniun esse om-
nium catholicorum et animam unam. Quae res 
hoc etiam accidit iucundior et gratior, quia cum 
consiliis coeptisque Nostris admodum congruens. 
Siquidem griari temporum et memores officii, in 
omni pontificatus Nostri cursu, hoc constanter 
spectavimus, atque hoc, quantum docendo agen-
doque potuimus, conati sumus, colligare Nobi-
scum arctius omnes gentes omnesque po-
pulos, atque in conspicuo ponere vim pon-
tificatus romani, ^alutarem in omnes partes. 
Maximas igitur et agimus et habemus gratias 
primum quidem benignitati divinae, cuius mu-
nere beneficioque id aetatis att igimus incolu-
mes: deinde viris principibus, episcopis, clero, 
privatisque universis, quotquot multiplici testi-
íicatione pietatis et obsequii dedere operám ut 
personam ac dignitatem Nostram honore, Nosque 
privatim opportuno solatio afficerent. 

Quamquam ad plenum solidumque solatium, 
multum sane defuit. Nam inter ipsas popularis 
laeti t iae studiique significationes, obversabatur 
animo multitudo ingens, in illo gestientium 
catholicorum consensu aliéna, partim quod evan-
gelicae sapientiae est omino expers, partim 
quod, licet christiano initiata nomini, a fide 
catholica dissidet. Qua re graviter commoveba-
mur, commovemur: neque enim fas est sine in-
timo doloris sensu cogitationem intendere in 
tan tam generis humani partem longe a Nobis, 
velut itinere devio, digredientem. — Iamvero, 
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cum Dei omnipotent is vices in terr is geramus, 
qui vult omnes homines salvos fieri et ad agni-
t ionem veri ta t is venire, cumque Nos et sera 
aetas et am ara curarum ad. humánum urgean t 
exitum, visum est redemptor is magis t r ique no-
str i Iesu Christi in eo imi ta r i exemplum, quod 
proxime ad caelestia redi turus summis precibus 
a Deo Pa t r e flagitavit, u t a lumni sectatoresque 
sui et men te et animo unum fierent: Eogo . .. 

ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego 

in te, ut, et ipsi in nobis unum sint.n) Quae qui-

dem precat io obsecratioque divina quoniam non 
eos t a n t u m complect i tur qui tunc in Iesum 
Christum crederent , sed et iam quotquot credi turi 
reliquo t empore essent, idcirco dat ilia Nobis 
caussam non inep tam aperiendi fidenter vota 
Nostra, conandique, quoad possumus, u t homines, 
nullo generis locorumve discrimine, ad fidei di-
vinae un i ta tem vocentur a tque inci tentur uni-
versi. 

Urgente propositum caritate, quae illuc accurrit ce-
lerius, ubi opitulandi nécessitas maior, primum quidem 
provolat animus ad gentes omnium miserrimas, quae 
Evangelii lumen vel nullo modo acceperunt, vel acceptum, 
iucuria seu longinquitate, restinxerunt : proptereaque Deum 
ignorant, et in summo errore versantur. Quoniam salus 
omnis a Iesu Christo proficiscitur, nec enim aliud nomen 
est sub caelo datum hominibus, in quo nos oporteat salvos 
fieri,2) Yotorum Nostrorum hoc est maximum, posse sa-
crosancto Iesu nomine cunctas terrarum plagas celeriter 
imbui atque compleri. Qua in re munus efficere sibi de-
mandatum a Deo Ecclesia quidem nullo tempore praeter-
misit. Quid enim undeviginti saecula laboravit, quid egit 
studio constantiaque maiore, quam ut ad veritatem atque 
instituta christiana gentes adduceret ? Hodieque frequen-
ter maria transmittunt, ad ultima loca progressuri, ex 
auctoritate Nostra praecones Evaogelii : quotidieque a Deo 
contendimus ut multiplicare benigne velit sacrorum ad-
ministres, dignos munere apostolico, qui scilicet commoda 
sua et incolumitatem et vitam ipsam, si res postulaverit, 
pro Christi regno amplificando non dubitent devovere. 

Tu vero propera, humani generis servator et parens 
Iesu Christe: exequi ne différas quod olim te dixisti fa-
cturum, ut cum exaltatus esses a terra, omnia traheres 
ad te ipsum. Ergo illabere aliquando, atque ostende te 
rnultitudini infinitae, beneficiorum maximorum, quae cru-
ore tuo peperisti mortalibus, adhuc experti : excita seden 
tes in tenebris et umbra mortis, ut radiis illustrati sa-
pientiae virtutisque tuae, iu te et per te sint consummati 
in unum. 

Cuius quidem unitatis sacramentum cogitantibus oc-
currit Nobis universitasjpopulorum, quos ab erroribus 
diuturnis ad evangelicam sapientiam divina pietas iamdiu 

') loan. XVII. 20-21. 
£) Act. IV. 12. 

; traduxit. Nihil profecto ad recordationem iucundius, neque 
ad laudem providentissimi numinis praeclarius veterum 
memoria temporum, cum fides divinitus accepta Patrimo-
nium commune atque individuum vulgo habebatur : cum 
excultas humanitate gentes, locis, mgenio, moribus dissi-

1 tas, licet aliis de rebus saepe dissiderent, dimicarent, nihi-
I lominus in eo, quod ad religionem pertinet, fides chri-
I stiana universas coniugabat. Ad huius recordationem me-

moriae, nimis aegre fert animus, quod successu aetatum, 
suspicionibus inimicitiisque commotis, magnas ac florentes 
nationes de sinu Ecclesiae romanae maie auspicata tem-
póra abstraxerint. Utcumque sit, Nos quidem gratiâ con-
fisi misericordiaque omnipotentis Dai, qui novit unus opi-
tulandi maturitates, et cuius in potestate est eo, quo vult, 

j voluntates hominum flectere, ad eas ipsas nationes adiiei-
! mus animum, easdemque caritate paterna hortamur atque 

cbsecramus, ut redire, compositis dissidiis, velint ad uni-
tatem. 

Ac primo peramanter respicimus ad Orientem, unde 
in orbem universum initio profecta salus. Videlicet expecta-
tio desiderii Nostri iucundam spem incohare iubet, non 
longe abfore ut redeant, unde discessere, fide avita glo-
riaque vetere illustres, Ecclesiae orientales. Eo vel magis 
quod non ingenti discrimine seiunguntur : imo, si pauca 
excipias, sic cetera consentimus, ut in ipsis catholici 
nominis vindiciis non raro ex doctrina, ex more, ex riti-
bus, quibus orientales utuntur, testimonia atque argumenta 
promamus. Praecipuum dissidii caput, de romani Ponti-
ficis primatu. Verum respiciant ad initia, videant quid 
maiore8 senserint sui, quid proxima originibus aetas tra-
diderit. Inde enimvero illud Christi divinum testimonium, 
Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam 
meam, luculenter extat de romanis pontificibus compro-
batum. Atque in Pontificum numero lectos ex Oriente 
ipso non paucos prisca vidit aetas, imprimisque Anacletum, 
Evaristum, Anicetum, Eleutherium, Zosimum, Agathonem : 
quorum plerisque contigit, ut universae christianae rei-
publicae administrationem sapienter sancteque gestam, 
profuso etiam sanguine consecrarent. — Plane liquet quo 
tempore, qua caussa, quibus auctoribus infelix excitata 
discordia. Ante Illud tempus, quo tempore homo separa-
vit quod Deus coniunxerat, sanctum erat apud omnes 
christiani orbis gentes Sedis Apostolicae nomen, romanoque 
Pontifici, ut beati Petri successori legitimo, ob eamque 
rem Iesu Christi in terris vicario, Oriens pariter atque 
Occidens consentientibus sententiis sine ulla dubitatione 
parebant. — Hanc ob caussam, si respiciatur ad initia 
dissidii, Photius ipse oratores de rebus suis Romam de-
stinandos curavit : Nicolaus vero I Pontifex maximus 
Constantinopolim legatos suos, nullo contra dicente, ab 
Urbe misit, ut Ignatii Patriarchae caussam diligenter 
investi garent, et Sedi Apostolicae plenis ac veracïbus refer-
rent indiciis : ita ut tota rei gestae história primatum 
romanae Sedis, quacum dissensus tum erumpebat, aperte 
confirmet. —Denique in Conciliis magnis tum Lugdunensi 
II, tum Florentino, supremam romanorum pontificum po-
testatem nemo ignorât, facili consensione et una omnes 
voce, latinos graecosque ut dogma sanxisse. 

Ista quidem ob hau rem consulto revocavimus, quei 
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ad reconciliandam pacem velut invitamenta sunt: eo vel 
magis, quod hoc tempore perspicere in orientalibus vide-
mur multo mitiorem erga catholicos animum, imo pro-
pensionem quamdam benevolentis voluntatis. Id nomina-
tim non multo ante apparuit, cum scilicet nostris, pieta-
tis caussâ in Orientem advectis, egregia humanitatis ami-
citiaeque praestita officia vidimus. — Itaque os Nostrum 
patet ad vos, quotquot estis, graeco aliove orientali ritu, 
Ecclesiae catholicae discordes. Magnopere velimus, reputet 
unusquisque apud se illam Bessarionis ad patres vestros 
plenam amoris gravitatisque orationem : Quae nobis relin-
quetur apud Deum responsio, quare a fratribus divisi 
fuerimus, quos ut unir et et ad unum ovile redigeret, ipse 
descendit de caelo, incarnatus et crucifixus est ? quae nostra 
defensio erit apud posteros nostros? non patiamur haec, 
Patres optimi: non habeamus hanc sententiam, non ita 
male nobis considamus et nostris. — Quae sint postulata 
Nostra, probe per se ipsa et coram Deo perpendite. 
Nullá quidem humana re, sed caritate divina, communis-
que salutis studio permoti, reconciliationem coniunctionem-
que cum Ecclesia romana suademus : coniunctionem intel-
ligimus plenam ac perfectam : talis enim esse nullo modo 
potest ea, quae nihil amplius iducat, quam certam ali-
quam dogmatum credendorum concordiam fraternaeque 
caritatis commutationem. Vera coniunctio inter christianos 
est, quam auctor Ecclesiae Iesus Christus instituit voluit-
que, in fidei et regiminis unitate consistens. Neque est 
cur dubitetis, quidquam propterea vel Nos vel successores 
Nostros de iure vestro, de patriarchalibus privilegiis, de 
rituali cuiusque Ecclesiae consuetudine detracturos. Quippe 
hoc etiam fuit, idemque est perpetuo futurum in consilio 
disciplinaque Apostolicae Sedis positum, propriis cuiusque 
populi originibus moribusque ex aequo et bono non parce 
tribuere. — At vero redintegrata nobiscum communione, 
mirum profecto quanta Ecclesiis vestris dignitas quantum 
decus, divino munere, accedet. Sic igitur vestram ipsorum 
supplicationem Deus perbenigne audiat, Fac cessent schis-
mata ecclesiarum l ) atque, Congrega dispersos et reduc er-
rantes, et coniunge sanctae tuae catholicae et apostolicae 
Ecclesiae2): sie ad illam restituamini unam sanetamque 
fidem, quam ultima vetustas nobis perinde vobisque con-
stantissime tradidit ; quam patres ac maiores vestri invio-
late servarunt: quam ipsam splendore virtutum, magnitu-
dine ingenii, excellentia doctrinae certatim illustravere 
Athanasius, Basilius, Gregorius Nazianzenus, Ioannes 
Chrysostomus, uterque Cyrillus, aliique magni complures, 
quorum gloria ad Orientem atque Occidentem, tamquam 
communis hereditas aeque pertinet. 

Vosque nominatim compellare hoc loco liceat, Sla-
vorum gentes universae, quarum claritudinem nominis 
multa rerum gestarum monumenta testantur. Nostis quam 
egregie de Slavis meruerint saneti in fide patres Cyrillus 
et Methodius, quorum memóriám Nosmetipsi honore debi 
to augendam aliquot ante annis curavimus. Eorum virtute 

!) Hdvaov TOC CXIAFIAxa xàv EHvlrjaiàv (In liturg. S. Basilii). 
2) Tovg SGXOQTUGH&VOVS ènLGvvàyays, xovg TtsnXc.vr/fisvovç STta-

vûyuys, y.ca Gvvmpov xfj âyicf. GOV xu&ofoxjj y.cù ànoGrohxjj 'Ey.y.lrr 

aici. (Ib.). 

et laboribus parta plerisque e genere vestro populis hu-
manitas et salus. Quo factum ut Slavoniam inter et ro-
manos pontifices pulcherrima vicissitudo hinc beneficiorum, 
illinc fidelissimae pietatis diu extiterit. Quod si maiores 
vestros misera temporum calamitas magnam partem a 
professione romana alienavit, considerate quanti sit redire 
ad unitatem. Vos quoque Ecclesia pergit ad suum revo-
care complexum, salutis, prosperitatis, magnitudinis prae-
sidium multiplex praebitura, 

Caritate non minore ad populos respicimus, quos, 
recentiore memoria, insolita quaedam rerum temporumque 
conversio ab Ecclesia romana seiunxit. Variis exactorum 
temporum casibus oblivione dimissis, cogitationem supra hu-
mana omnia erigant, animoque veritatis et salutis unice 
cupido, reputent apud se constitutam a Christo Ecclesiam. 
Quacum si velint congregationes conferre suas, et quo 
loco in illis religio sit aestimare, facile dabunt, se quidem 
multis maximisque in rebus, primordiorum oblitos, ad 
nova errore vario defluxisse ; neque diffitebuntur, ex eo 
velut patrimonio veritatis, quod novarum rerum auctores 
secum in secessione avexerant, nullatn fere formulám 
fidei certam atque auctoritate praeditam apud ipsos su-
peresse. Immo vero illuc iam deventum, ut multi non 
vereantur fundamentum ipsum convellere, in quo religio 
tota et spes omnis mortalium unice nititur, quod est di-
vina Iesu Christi Servatoris natura. Pariter, quos antea 
novi veterisque Testamenti libros affirmabant divino 
afflatu conscriptos, eis nunc talem abnegant auctoritatem ; 
quod sane, data cuilibet potestate interpretandi sensu 
iudicioque *suo, omnino consequi erat necesse. — Hinc 
sua cuiusque conscientia, sola dux et norma vitae, quali-
bet alia reiecta agendi regula : hinc pugnantes inter se 
opiniones et sectae multiplices, eaedemque persaepe in 
naturalismi aut rationalismi placita abeuntes. Quocirca, 
desperato sententiarum consensu, iam coniunctionem prae-
dicant et commendant fraternae caritatis. Atque id sane 
vere : quandoquidem caritate mutua coniuncti esse uni-
versi debemus. Id enim maxime Iesus Christus praecepit, 
atque hanc voluit esse sectatorum suorum notam, dili-
gere inter se. Verum qui potest copulare animos per-
fecta Caritas, si concordes mentes non effecerit fides ? — 
His de caussis complures eorum de quibus loquimur, 
sano iudicio, veritatisque studiosi, certam salutis viam in 
Ecclesia catholica quaesivere, cum plane intelligerent ne-
quaquam se posse cum Iesu Christo tamquam capite esse 
coniunctos, cuius non adhaerescerent corpori, quod est 
Ecclesia : nec sinceram Christi fidem adipisci, cuius ma-
gisterium legitimum, Petro et successoribus traditum, 
repudiarent. Ii videlicet in Ecclesia romana expressam 
verae Ecclesiae speciem atque imaginem dispexere, inditis 
ab auetore Deo notis plane conspicuam : ideoque in ipsis 
numerantur multi, acri iudicio subtilique ad antiquitatem 
excutiendam ingenio, qui Ecclesiae romanae ab Apostolis 
continuationem, dogmatum integritatem, diseiplinae con-
stantiam scriptis egregiis illustrarint. Igitur horum viro-
rum proposito exemplo, compellat vos plus animus quam 
oratio, fratres nostri, qui tria iam saecula nobiscum de 
fide christiana dissidetis, itemque vos, quoteumque dein-
ceps quavis de caussa seorsum a nobis abiistis Occurramus 

52* 
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omnes in unitatem fidei et agnitionis filii Dei.1) Ad hanc 
unitatem, quae nullo tempore Ecclesiae catholicae defuit, 
nec potest ulla ratione deesse, sinite ut vos invitemus, 
dextramque perainanter porrigamus. Yos Ecclesia, commu-
nis parens, iamdiu revocat ad se, vos catholici universi 
fraterno desiderio expectant, ut sancte nobiscum colatis 
Deum, unius Evangelii, unius fidei, unius spei professione 
in caritate perfecta coniuncti. 

Ad plenum optatissimae unitatis concentum, re'ii-
quum est ut ad eos, quot-quot toto orbe sunt, transgre-
diatur oratio, quorum in salute diu evigilant curae cogi-
tationesque Nostrae : catbolicos intelligimus, quos romanae 
professio fidei uti obedientes facit Apostolicae Sedi, ita 
tenet cum Iesu Christo coniunctos. Non ii quidem ad 
veram sanctamque unitatem cohortandi, quippe cuius iam 
sunt, diviua bonitate, compotes : monendi tarnen ne, in-
gravantibus undique periculis, summum Dei beneficium 
socordia atque ignavia corrumpant. — Huius rei gratiâ, 
quae Nosmetipsi gentibus catholicis vel universis vel sin-
gulis alias documenta dedimus, ex iis cogitandi agendique 
normám opportune sumant: illudque imprimis veiut sum-
mám sibi legem statuant, magisterio auctoritatique Eccle-
siae non anguste, non diffidenter, sed toto animo et per-
libente voluntate omnibus in rebus esse parendum. — 
Qua in re animum advertant, illud quam valde sit unitati 
christianae perniciosum, quod germanam formám notio-
nemque Ecclesiae varius opinionum error passim obscu-
ravit, delevit. Ea quippe, Dei conditoris voluntate ac 
iussu, societas est genere suo perfecta : cuius officium ac 
munus est imbuere praeceptis institutisque evangelicis 
genus humánum, tuendâque integritate morum et christia-
narum exercitatione virtutum, ad earn, quae unicuique 
hominum proposita in caelis est, felicitatem adducere. 
Quoniamque societas est, uti diximus, perfecta, idcirco 
vim habet virtutemque vitae, non extrinsecus haustam, 
sed consilio divino et suapte natura insitam : eademque 
de caussa nativam habet legum ferendarum potestatem, 
in iisque ferendis rectum est eam subesse nemini : item-
que aliis in rebus, quae sint iuris sui, oportet esse libe-
ram. Quae tarnen libertás non est eiusmodi, ut ullum det 
aemulationi invidiaeque locum: non enim potentiam con-
sectatur Ecclesia, neque ulla cupiditate sua impellitur, 
sed hoc vult, hoc expetit unice, tueri in hominibus officia 
virtutum, et hac ratione, hac via, sempiternae eorum 
saluti consulere. Ideoque facilitatem indulgentiamque rna-
ternam adhibere solet: imo etiam non raro contingit, ut 
plura temporibus civitatum tribuens, uti iure suo absti-
neat : quod sane pacta ipsa abunde testantur cum impe-
riis saepe conventa. — Nihil magis ab ea alienum, quam 
rapere ad se quicquam de iure imperii : sed vicissim ve-
reatur impérium necesse est iura Ecclesiae, caveatque ne 
ullam ex iis partem ad se traducat. — Nunc vero, si res 
et facta spectentur, cuiusmodi est temporum cursus? Eccle-
siam videlicet suspectam habere, fastidire, odisse, invidiose 
criminari nimis multi consuevere : quodque multo gravius, 
id agunt omni ope et contentione, ut ditioni gubernato-
rum civitatis faciant servientem. Hinc sua ipsi et erepta 

') Eph. IV. 13. 

bona, et deducta in angustum libertás: hinc alumnorum 
sacri ordinis circumiecta difficultatibus institutio : perlatae 
in Clerum singulari severitate leges : dissolutae, prohibi-
tae, optima christiani nominis praesidia, religiosorum 

! sodalitates ; brevi, regalistarum praecepta atque acta acer-
bius renovata. Hoc quidem est vim afferre sanctissimis 
Ecclesiae iuribus : quod maxima gignit civitatibus mala, 
propterea quod cum divinis consiliis aperte pugnat Prin-
ceps enim atque opifex mundi Deus, qui hominum con-
gregationi et civilem et sacram potestatem providentissi-
me praeposuit, distinctas quidem permanere eas voluit, at 
vero seiunctas esse et confiigere vetuit. Quin immo cum 
Dei ipsius voluntas, tum commune societatis humanae 
bonum omnino postulat, ut potestas civilis in regendo 
gubernandoque cum ecclesiastica conveniat. Hinc sua et 
propria sunt imperio iura atque officia, sua item Eccle-
siae : sed alterum cum altera concordiae vinclo colliga-
tum esse necesse est. — Ita sane futurum, ut Ecclesiae 
imperiique necessitudine3 mutuae ab illa sese expediant 
perturbatione, quae nunc est, non uno nomine improvida, 
bonisque omnibus permolesta : pariterque impetrabitur, 
ut non permixtis, neque dissociatis utriusque rationibus, 
reddant cives quae sunt Caesaris, Caesari, quae sunt 
Dei, Deo. 

Simili modo magnum unitati discrimen ab ea ho-
minum secta impendet, quae Massonica nominatur, cuius 
funesta vis nationes praesertim catholicas iamdiu premit. 
Turbulentorum temporum nacta favorem, viribusque et opi-
bus et successu insolescens,dominatum suum firmius constabi-
lire, latiusque propagare summa ope contendit. Iamque ex 
latebra et insidiis in lucem erupit civitatum, atque in hac 
Urbe ipsa, catholici nominis principe, quasi Dei numen 
lacessitura consedit. Quod vero calamitosissimum est, 
ubicumque vestigium posuit, ibi in omnes sese ordines in 
omniaque instituta republicae infert, si tandem summám 
arbitriumque obtineat. Calamitosissimum id quidem : eius 
enim manifesta est quum opinionum pravitas tum consi-
liorum nequitia. Per speciem vindicandi iuris humaui ci-
vilisque societatis instaurandae, christianum nomen hosti-
liter petit: traditam a Deo doctrinam répudiât: officia 
pietatis, divina sacramenta, tales res augustiores, tam-
quam superstitiosa vitupérât : de matrimonio, de famiüa, 
de adolescentium institutione, de privata omni et publica 
disciplina, christianam formám detrahere nititur, omnem-
que humanae et divinae potestatis reverentiam ex animo 
evellere populorum. Praecipit vero colendam homini esse 
naturam, atque huius unius principiis aestimari ac dirigi 
veritatem, honestatem, iustitiam oportere. Quo pacto, uti 
perspicuum est, compellitur homo ad mores fere vitaeque 
consuetudinem ethnicorum, eamque multiplicatis illecebris 
vitiosiorem. — Hac de re, quamquam alias a Nobis gravissi-
meque est dictum, Apostolica tarnen vigilantia adducimur 

; in idem ut insistamus, etiam atque etiam monentes, in 
! tarn praesenti periculo nullas esse cautiones tantas, quin 

suscipiendae sint maiores. Clemens prohibeat Deus nefaria 
consilia : sentiat tarnen atque intelligat populus christia-
nus, indignissimum sectae iugum excutiendum aliquando 

I esse: excutiantque enixius, qui durius premuntur, Itali et 
: Galli. Quibus armis, qua ratione id rectius possint, iam 
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Nos ipsi demonstravimus : neque victoria incerta eo fiden-
tibus duce, cuius perstat divina vox : Ego vici mundum. 

Utroque depulso periculo, restitutisque ad fidei uni-
tatem imperiis et civitatibus, mirum quam efficax medi-
cina malorum et quanta bonorum copia manaret. Prae-
eipua übet attingere. 

Pertinet primum ad dignitatem ac munere Ecclesiae: 
quae quidem receptura esset honoris graduai debitum, 
atque iter suum et invidia vacuum et libertate munitum 
pergeret, administra evangelicae veritatis et gratiae ; idque 
singulari cum salute civitatum. Ea enim cum magistra sit 
et dux hominum generi a Deo data, conferre operam 
potest praecipue accommodatam maximis temporum con-
versionibus in commune bonum temperandis, caussis vel 
impeditissimus opportune dirimendis, recto iustoque, quae 
firmissima sunt fundamenta reipublicae, provehendo. 

Praeclara deinde coniunctionis inter nationes accessio 
fieret, desideranda maxime hoc tempore, ad taetra bello-
rum discrimina praecavenda. — Ante oculos habemus 
Europae tempóra. Multos iam annos plus specie in pace 
vivitur, quam re. Insidentibus suspicionibus mutuis, sin-
gulae fere gentes pergunt certatim instruere sese appa-
ratu bellico. Improvida adolescentium aetas procul paren-
tum consilio magisterioque in pericula truditur vitae mi-
litaris : validissima pubes ab agrorum cultura, a studiis 
optimis, a mercaturis, ab artificiis, ad arma traducitur. 
Hinc exhausta magnis sumptibus aeraria, attritae civita-
tum opes, alflicta fortuna privatorum : iamque ea, quae 
nunc est, veluti procincta pax diutius ferri non potest. 
Civilis hominum coniunctionis talemne esse natura sta-
tum? Atqui hinc evadere, et pacem veri nominis adipisci, 
nisi Iesu Christi beneficio, non possumus. Etenim ad am-
bitionem, ad appetentiam alieni, ad aemulationem cohi-
bendam, quae sunt maximae bellorum faces, Christiana 
virtute imprimisque iustitia, nihil est aptius : cuius ipsius 
virtutis munere tum iura gentium et religiones foederum 
intégra esse possunt, tum germanitatis vincula firmiter 
permanere, eo persuaso : Iustitia elevat gentem.2) 

Pariter domi suppetet inde praesidium salutis publi-
cae multo certius ac validius, quam quod leges et arma 
praebent. Siquidem nemo non videt, ingravescere quotidie 
pericula incolumitatis et tranquillitatis publicae, cum se-
ditiosorum sectae, quod crebra testatur faciuorum atro-
citas, in eversiones conspirent atque excidia civitatum. 
Scilicet magna contentione agitatur ea duplex causa, 
quam socialem, quam politicam appellant. Utraque sane 
gravissima: atque utrique sapienter iusteque dirimendae, 
quamvis laudabilia studia, temperamenta, experimenta sint 
iii medio consulta, tarnen nihil aliud tarn opportunum 
fuerit, quam si passim animi ad conscientiam regulamque 
officii ex interiore fidei christianae principio informentur. 
— De sociali causa in hanc sententiam a Nobis non 
multo ante, data operâ, tractatum est, sumptis ab Evan-
gelio, itemque a naturali ratione principiis. De caussa 
politica, libertatis cum potestate conciliandae gratiâ, quas 
multi notione confundunt et re intemperanter distrahunt, 

!) Io. XVI, 83. 
l) Prov. XIV. 34. 

ex Christiana philosophia vis derivari potest perutilis. 
Nam hoc posito, et omnium assensu approbato, quaecum-
que demum sit forma reipublicae, auctoritatem esse a 
Deo, continuo ratio perspicit, legitimum esse in aliis ius 
imperandi, consentaneum in aliis officium parendi, neque 
id dignitati contrarium, quia Deo verius quam homini 
paretur : a Deo autem indicium duris.simum iis qui prae-
sunt denuntiatum est, nisi personam eius recte iusteque 
gesserint. Libertás vero singulorum nemini potest esse 
suspecta et invisa, quia nocens nemini, in iis quae vera 
sunt, quae recta, quae cum publica tranquillitate coniun-
cta, versabitur. — Denique si illud spectetur, quid possit 
populorum ac principum parens et conciliatrix Ecclesia, 
ad utrosque iuvandos auctoritate consilioque suo nata, 
tum maxime apparebit quantum salutis communis inter-
sit ut gentes universae inducant animum idem de fide 
Christiana sentire, idem profiteri. 

lata quidem cogitantes ac toto animo concupiscen-
tes, longe intuemur qualis esset rerum ordo in terris 
futurus, nec quidquam novimus consequentium bonorum 
contemplatione iucundius. Fingi vix animo potest, quan-
tus ubique gentium repente foret ad omnem excellentiam 
prosperitatemque cursus, constituta tranquillitate et otio, 
iocitatis ad incrementa litteris, conditis insuper auctisque 
christiano more, secundum praescripta Nostra, agricola-
rum, opificura, iüdustriorum consociationibus, quarum ope 
et vorax reprimatur usura, et utilium laborum campus 
dilatetur. 

Quorum vis beneficiorum, humanarum atque exculta-
rum gentium nequaquam circumscripta finibus, longe la-
teque, velut abundantissimus amnis, deflueret. Illud enim 
est considerandum, quod initio diximus, gentes multitudine 
infinitas plura iam saecula et aetates praestolari, a quo 
lumen veritatis lramanitatisque accipiant. Certe, quod per-
tinet ad sempiternam populorum salutem, aeternae mentis 
consilia longissime sunt ab hominum intelligentia remota : 
nihilominus si per varias terrarum plagas tam est adhuc 
infelix superstitio diffusa, id non minima ex parte vitio 
dandum subortis de religione dissidiis. Nam, quantum valet 
mortalis ratio ex rerum eventis existimare, hoc plane vide-
tur Europae munus assignatem a Deo, ut christianam gen-
tium liumanitatem ad omaes terras sensim perferat. Cuius 
tanti operis initia progressusque, superiorum aetatum parta 
laboribus, ad laeta incrementa properabant, cum repente 
discordia saeculo XVI. deflagravit. Discerpto disputationibus 
dissidiisque nomine christiano, extenuatis Europae per con-
tentiones et bell a viribus, funestam temporum vim sacrae 
expeditiones sensere. Insidentibus discordiae caussis, quid 
mirum si tam magna pars mortalium moribus inliumanis 
et vesanis ritibus implicita tenetur? Omnes igitur pari 
studier demus operam ut concordia vetus, communis boni 
caussâ, restituatur. Eiusmodi reconciliandae concordiae, pari-
terque beneficiis christianae sapientiae late propagandis, 
opportuna maxime fluunt tempóra, propterea quod huma-
nae fraternitatis sensa nunquam altius in animos pervasere 
neque ulla aetate visus homo sui similes, noscendi opitu-
landique caussa, studiosius anquirere. Immensos terrarum 
marisque tractus celeritate incredibili curros et navigia 
transvehuntur ; quae sane egregios usus afferunt, non ad 
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commercia tantummodo curiositatemque ingeniosorum, sed 
etiam ad verbum Dei ab ortu solis ad occasum late dis-
seminandum. 

Non sumus nescii, quam diuturni laboriosique negotii 
sit rerum ordo, quem restitutum optamus : nec fortasse 
deerunt, qui Nos arbitrentur nimiae indulgere spei, atque 
optanda magis, quam eipectanda quaerere. Sed Nos quidem 
spem omnem ac plane fiduciam collocamus in humani 
generis Servatore Iesu Christo, probe memores, quae olim 
et quanta per stultitiam Crucis et praedicationis eius 
patrata sint, huius munäi obstupescente et confusa 
sapientia. — Principes vero et rectores civitatum nominatim 
rogamus, velint pro civili prudentia sua et fideli populorum 
cura consilia Nostra ex veritate aestimare, velint auctoritate 
et gratia fovere. Quaesitorum fructuum si vei pars pro-
venerit, non id minimi fuerit beneficii loco in tanta rerum 
omnium inclinatione, quando impatientia praesentium tem-
porum cum formidine iungitur futurorum. 

Extrema saeculi superioris fessam cladibus trepidam-
que perturbationibus Europam reliquere. Haec, quae ad 
exitum properat aetas, quidui, versa vice, humano generi 
hereditate transmittat auspicia concordiae cum spe ma-
ximorum bonorum, quae unitate fidei christianae conti-
nentur? 

Adsit optatis votisque Nostris dives in misericordia 
Dens, cuius in potestate tempóra sunt et momenta, 
benignissimeque implere maturet divinum illud Iesu Christi 
promissum, fiet unum ovile et unus pastor.1) 

Datum Romae apud S. Petrum die XX Innii anno 
MDCCCXCIV, Pontificatus Nostri decimoseptimo. 

LEO PP. XIII. 

A főrendiház czivilházasságos ülésének 
lefolyása f. lió 21-én és 22-én. 

Az általános vita és a döntés. 
F. hó 21-én. 

Szécsen Antal gróf beszéde. 

Nagyméltóságú elnök ur, méltóságos főrendek ! 
Midőn ezen törvényjavaslat a méltóságos főrendek által 
első izben vétetett tanácskozás alá, bátor voltam felemlí-
teni, hogy én ennek a törvényjavaslatnak lényegét sokkal 
inkább a helyzet szempontjából tekintem, mint annak valódi 
jogi természetéből. 2) Mondtam ezt azért, mert megvallom, 
hogy oly kérdés fölvetését, mely kiválólag jogi természetű, 
vallásos és igen szövevényes jellegű, eg> politikai pártjel-
szónak felkarolása, a melyhez a politikai vélemények 
egyik vagy másik részről csatlakoznak, mindezt, mint az 
ország közérdekeire veszélyesnek és károsnak tartom 
(Helyeslés balfelől.) 

Megvallom nem emlékszem, hogy ez a kérdés, mely 
Európaszerte sok helyütt megbeszéltetett, valahol éppen 

!) Ioann, X, 16. 
2) A gróf ur tehát nem annyira az elv embere a vallási kér-

désekben, mint csupán a helyzetekhez való alkalmazkodás oppor-
tunitásáé. Alkudozó politikus az elvek rovására ! 

az érzelmek élénksége daczára oly jelleggel ruháztatott 
volna fel. mint éppen e hazában, és ennek természetes 
következméuye az volt, hogy ezen kérdéshez oly nézetek 
kijelentések és vélemények fűződtek, amelyek egyáltalá-
ban komoly visszautasítást igényelnek. 

Ezen kérdésnél nem szólok azokról, amik az ország-
gyűlés másik házában történtek : mert amik ott történtek, 
azokat itt felemlíteni, vagy azokkal itt polémiába bocsát-
kozni á Parlamentarismus helyes szabályai szerint egyál-
talában nem lehet. 

Hanem szólok több oly eszméről, melyek a sajtóba 
teljes joggal átmentek, melyek a közvéleményben nyilvá-
nultak és a melyek terjedés által tágabb körökben elfo-
gadott veszélyes befolyást gyakorolhatnak. Ilyen a par-
lamenti népsouverainitás kihirdetése. (Ugy van ! balfelől.) 

En ebben a hazában — nem először mondom — 
nem ismerek más souverainitást, mint a koronának és az 
alkotmánynak souverainitását. (Élénk helyeslés és tetszés 
balfelől.) Ennek keretében mozognak azon különböző erők, 
a melyek annak kezelésére hivatvák. Ezen erőknek felis-
merése, előrelátó mérlegelése a kormányzatnak a feladata, 
mely azokat kellőleg tekintetbe venni köteles, de maguk-
ban egy jogelemet nem képeznek. 

Meg fogja bocsátani a nagyméltóságú főrendiház, 
hogy még egyre visszatérjek, a mi a sajtóban és a par-
lamentben sokszor felemlittetett, és ez ő felségének arisz-
tokratikus vagy demokratikus kormánya. En alkotmányos 
monarchiában sem kizárólag arisztokratikus, sem kizáró-
lag demokratikus kormányt nem ismerek. (Ugy van ! bal-
felől.) Természetes, hogy a dolgok fejlődése szerint a 
vélemények alakulása alapján egyszer ez az irányzat, 
másszor a másik irányzat nyeri el a túlsúlyt ; de magá-
nak a kormányzatnak egyáltalában nem szabad semmi 
intézkedést sem elfogadnia azért, mert az arisztokratikus, 
vagy mert az demokratikus, hanem azt kell vizsgálni, 
hogy az a demokratikus vagy arisztokratikus intézmény 
az ország érdekeinek, nem pedig egy általános jelszónak 
szolgál. Aggodalmaim e tekintetben éppen azok, hogy a 
kérdés oly szerencsétlenül kezeltetett és vettetett föl, hogy 
az a tárgy, mely a legnyugodtabb figyelmet és a legbe-
hatóbb ismeretet igényli, a szenvedélyek terére vitetett. 
A kormciny előterjesztése és törvényjavaslata, melyet figye-
lemmel tanulmányoztam, arra késztet, hogy annak egyön-
tetűségéí, logikai összefüggését, tudományos jellegét *) és 
jelentőségét elismerjem, s hozzáteszem, hogyha az egész-
nek helyességét élénkebb szavakban nem ismerem el, ezt 
csak azért teszem, mert képzettségem nem jogosít arra, 
hogy akár helyeslő, akár nem helyeslő véleményt mondjak, 
de a mi rám nézve és talán másokra nézve is létezik, az, 
hogy az a nép tágasabb osztálya a törvényt ugy értse 
meg, hogy arról és következményeiről tiszta fogalommal 
birjon, véleményem szerint nem várható. Éppen azért 

') Maga mondta a nemes gróf ur fentebb, hogy a házasság-
ügy „vallásos" jellegű is. Mármost, mondja meg, micsoda „tudomá-
nyos," igaz okokon alapuló felfogás és „jelleg" foglaltatik a köte-
lező házasságban, a mely az Istentől való eltekintést „kötelezővé 
akarja tenni"' házasságkötésben ? Szóval szeretnők látni, mivel és 
hogyan tudná a nemes gróf ur a gyakorlati atheizmus „tudományos 
jelleg"-ét megállapitani, bebizonyitani '? 
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mindaz, a mi e tekintetben szükségesnek tartja a kérdés | 
elodázását, míg a szenvedélyek némileg lecsillapulnak 
véleményem szerint helyes és alkotmányos. Ismételve volt 
szó arról, hogy mit követel e tekintetben a lelkiismereti 
szabadság. Ên e tekintetben a magam részéről a helyes 
megoldást csakis a lelkiismereti szabadság terén találom,x) 
mert a lelkiismereti szabadság mérlegelésére nézve nem 
annak felfogása a döntő, a ki valami ujat követel, hanem 
azé, a ki ahhoz ragaszkodik, a mi a maga hite és belső 
érzelme. 

Mert természete?, hogy mindenki a maga benső 
érzelmeinek a legjobb magyarázója és nem más, a ki meg 
akarja neki magyarázni a lelkiismereti szabadság helyes-
ségét. Valahányszor oly térre léptek, a hol a hitfelekeze-
tek megszorításáról s a lelkiismereti szabadság mellőzésé-
ről volt szó, mindig azt állították, hogy nem a lelkiisme-
reti szabadság megszorításáról, hanem csak előítéletről 
van szó. De ha ez nagy társadalmi rétegek meggyőződése : 
akkor ez olyan politikai faktor, a melyet szem elől tévesz-
teni nem lehet. 

Még egy észrevételt hallottam, a melyet a kötelező 
polgári házasságnak szükségessége mellett felhoznak. 
Véleményem szerint a különbség éppen a polgári házas-
ság behozatalában és megállapításában fekszik. Ennek 
indoka az, hogy szükséges a kötelező polgári házasságot 
törvényileg megállapítani, mert másképen kétféle házas-
ság lesz és hogy e házasságok egyike mindig bizonyos 
hátrányban lesz a másikkal szemben. E nehézséget szin-
tén nem ismerem el, mert ott, a hol a kötelező polgári 
házasság törvényileg megállapítva van, a társadaimi viszo-
nyok figyeléséből mindenki meggyőződhetett arról, hogy 
a házasság fokozatos különbségének érzete a társadalmi 
körökben épp ugy el van terjedve, mintha egyszerűen csak 
polgári házasságról volna szó. Meglehet, hogy az állam 
mely hivatva érzi magát arra, hogy uiindent csak a maga 
kifolyásának tekintsen, társadalmilag is rádiktálja az em-
berekre, hogy ezzel társalkodjál, azzal nem, de ennek épp 
oly kevés hatása volna, mint minden oly parancsnak, 
mely oly téren mondatik ki, a hol annak jogosultsága 
nincs. 

Minthogy meggyőződtem arról, hogy a mai vita 
eredménye csak az lehet, hogy a kötelező polgári házas-
ság elve, mint változatlan elismertessék ; minthogy a 
kötelező polgári házasság az ország viszonyainak és érde-
keinek meg nem felel; minthogy végre azt hiszem, hogy 
e kérdésnek hosszabb tanácskozások ismétlése általi tisztá-
zása inkább fog a kedélyek megnyugtatására szolgálni, 
mint a törvényjavaslat elvének a parancsoló többség szava 
által való kimondása : én a javaslatot el nem fogadom. 2) 
(Elénk helyeslés jobbfelől.) 

Rudnyánszky József báró beszéde. 
Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! 

1) Burkolt nyilatkozat, nem helyén való akkor, midőn vilá-
gosan kell beszélni. Ezekből a szavakból azt is lehet következ-
tetni, hogy ő felsége bécsi udvartartásának egyik magyar főembere 
a ..fakultativ," tetszésszerinti polgári házasság hive. 

2) Ezekből kitűnik, hogy a nemes gróf ur beszédjének pozi-
tiv czélja csak az időnyerés vala. Körülményeink közt tán ez lett 
volna egyelőre a legokosabb. 

Igen természetesnek fogják találni, hogy a tárgyalás alatt 
levő törvényjavaslathoz a jelen viszonyok közt igen rövi-
den fogok szólani ; theoretikus fejtegetésekbe, rekriminá-
cziókba nem fogok bocsátkozni s tisztán egyéni álláspon-
tom jelzésére szorítkozom. Teljesen egyetértek azokkal, 
és ezt hangsúlyozom, akiknek az a meggyőződésük, hogy 
a szőnyegen forgó egyházpolitikai javaslatnak a napi-
rendről való levétele politikai szükség. Ezt elismerem ' 
amint már voltam bátor kijelenteni, azonban ez nem azt 
jelenti, hogy a kormány által beterjesztett törvényjavaslat 
ugy fogadtassák el, amint van, sőt megvallom őszintén, 
hogy ezt nem politikai szükségnek, hanem a legnagyobb 
politikai hibának tekintem. 

Nem egyéni meggyőződésem ez. Sokkal tekintélye-
sebb férfira tudok hivatkozni, ki e háznak sok éven ke-
resztül disze és Magyarországnak büszkesége volt. Ez 
néhai gróf Andrássy Gyula, a ki kijelentette, mikor egy 
hasonló kérdés forgott napirenden, hogy mondá, a meg-
oldásnak, hamar egyszer ily kényes kérdés kerül napi-
rendre, legjobb módja, hogyha az ugy történik, hogy sem 
az állam, sem az egyház békéje meg ne zavartassék, 
ellenkezőleg, ha másként történik a megoldás, mulhatla-
nul be fog következni. Hazánknak e nagy fia előre 
kimondotta, hogy egy ily kérdés radikális megoldása 
maga után fogja vonna azt, hogy ez az ország két 
táborra fog oszlani, a fanatikusok s a vallástalanok tábo-
rára. (Helyeslések.) Azt méltóztatnak kívánni, hogy 
Magyarországon bekövetkezzék ? Ez az a hazafiasság, 
melyre hivatkoznak és melynek következtében követelik 
tőlünk, hogy járuljunk szavazatunkkal a törvényjavaslat-
hoz? En e hazafiságot nem ismerem, lelkiismeretemmel 
összeegyeztetni nem tudom. Ha valaki, ugy én vagyok az, 
a ki legnagyobb tisztelettel és hűséggel viseltetem a 
felség iránt ; de ezt a felség iránti hűséget és tiszteletet 
én abban az álláspontban látom kifejezve, a melyet itt 
elfoglalok. (Helyeslés jobbfelől.) 

A mi már most illeti a megoldási módozatot, én 
magam — és ez csak egyéni nézetem — számot vetve 
hazai viszonyainkkal, kétségtelenül azon állásponthoz 
kellene, hogy csatlakozzam, a mely tekintve különösen a 
közigazgatási és pénzügyi viszonyokat, a házassági jog 
terén kétségtelenül fennforgó visszásságok orvoslását, az 
úgynevezett Nothcivilehe behozatalával kivánná beérni. 
ózonban a megoldás tekintetéből áldozatot is tudtam volna 
hozni meggyőződésemen és e tekintetben nem egyedül 
állok. Elvtársaim nevében voltam bátor kijelenteni annak 
helyén és idején, hogy mi igenis készek vagyunk elfo-
gadni az egységes iudicaturát, az egységes állami bírásko-
dást, *) sőt azt is elismerjük, hogy polgári jogi követ-
kezmény csakis az egyházi kötésnek lehet. Mi ez kérem 
tulajdonkép, mint a kötelező polgári házasság elismerése ? 
Csakhogy mi itt nem nyugodhattunk meg platonikus 
nyilatkozatokban ; platonikus nyilatkozatok alatt értem 
a mélyen t. kormánynak itt nálunk többszörösen, másutt 
talán nem ily határozottan tett kijelentéseit, nevezetesen, 
hogy ők a házasság erkölcsi és vallási momentumaira 

*) Milyet? az államomnipotencziását ? Mert ettől a kérdéstől 
függ az állásfoglalás értéke. 
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súlyt fektetnek. Kívántuk mi, hogy ennek a törvényben 
is kellő kifejezés adassék, oly módon, és oly helyen, a 
mely módon és helyen való kifejezésben megnyugodhatik 
az egyház és az állam is megkapja a magáét. 

Hogy sok szót ne szaporitsak és álláspontunkat 
röviden jelezzem, bátor leszek csak pár szóval megérin-
teni, hogy mikép kontempláltuk mi ezen megoldási mó-
dozatot. Mi kimondandónak véltük volna egy szakaszban, 
mely a polgári házasságkötés helyére nézve rendelkezik, 
hogy e házasságkötés nyilvános és rendszerint annak a 
templomnak mellékhelyiségében köttetik, a hol az egyházi 
kötés előzetesen történt ; ha a házasulok egyikének lel-
késze sem hajlandó az egyházi kötést teljesiteni, az ter-
mészetesen más hivatalos helyiségben eszközöltetnék. x) 
Továbbá szükségét látnók, hogy az a lelkész, a ki csak 
kötelességét teljesiti, midőn a szentséget kiszolgáltatja, 
büntetés terhe alatt el legyen tiltva, hogy ettől eltérhessen. 

Következőleg kimondandónak véltük egy másik 
szakaszban, hogy a ki magát az egyházi kötésnek nem 
veti alá, büntettessék. Ezzel el lett volna érve az, hogy 
a polgári házasságnak az a suly tulajdonittassék, melyet 
mi akartunk tulajdonítani. Ezen módozat mellett azt 
hiszem, az egyház jogos igényei kielégítést nyertek volna 
és — ebben a meggyőződésben voltunk — az állam is 
megkapja a magáét. Azon meggyőződésben voltunk, 
hogy azt a politikát követhetjük, melyet Andrássy Gyula 
gróf követett ebben a kérdésben. A magas kormány 
azonban theoretikus kifogással, nevezetesen, hogy ez nem 
egyébb, mint a Nothcivilehe becsempészése, kitért ez elől 
és minden hozzájárulást megtagadott. 

Ily körülmények között, méltóztatik látni, hazafias 
kötelességet teljesítünk én és elvtársaim, midőn a tör-
vényjavaslathoz ma sem fogunk járulni. 

A mi még a továbbiakat illeti, lehetetlenség, hogy 
ne reflektáljak pár szóval arra, amit Yay ő exczellencziája 
felhozott, hogy ő örvend azon, hogy e törvényjavaslat 
tárgyalása a politikai pártviszonyokban oly egészséges 
irányt honosított meg. Bocsánatot kérek, én ezt semmi 
vonalon nem látom, sőt hazafias aggodalommal, igazán 
majdnem kétségbeeséssel vagyok kénytelen kisérni a dol-
gok fejlődését. Hát ez a liberalizmus érvényesítése önök-
nél ? Folytonosan a liberális párthoz tartoztam, annak 
minden üdvös törekvését szívvel-lélekkel támogattam és 
követtem, engem semmiféle szemrehányás vagy vád nem 
érhet, de midőn látom, hogy önök a liberális irányból a 
liberális radikális irányba csaptak át, kötelességemnek 
ismertem az önök pártját elhagyni és csatlakozni azokhoz, 
a kik ezen egészségtelen irány meghonosítása ellen küz-
denek. (Elénk helyeslés jobbfelől.) 

A mi pedig illeti Keglevich István gróf ő méltó-
sága kijelentését, természetesen a felsőház reformjával 
nem fogok foglalkozni. Nem foglalkozom pedig azért, 
mert ez napirenden nincs (Helyeslés jobbfelől.), egyet 
azonban vagyok bátor kijelenteni, azt, hogy magában 
véve azt tartom, hogy hazafias kötelességünket teljesítet-
tük és épp abban az irányban, mely iránynak jelenlegi 
érvényesitését tőlünk a haza és trón érdeke elvárja s 

*) Ez a czivilkázasságos álláspont a legtürhetőbb. 

azért bennünket a reformmal fenyegetni az lehet minden, 
de megfelelő eljárás semmi szin alatt 

A mi illeti ő méltósága további nyilatkozatait, hogy 
mérlegeljük a szavazatokat, én is régi tagja vagyok e 
háznak, talán nem oly régi tagja, mint ő méltósága, de 
egyet tudok és ez az, hogy az országos törvények világi 
és papi szavazatok közt különbséget nem tettek és ma-
gában véve mindegyik tag gyakorolja jogát saját belá-
tása szerint a haza és a trón javára. Ebből a szempont-
ból akarom én is jogomat gyakorolni és a tárgyalás alatt 
levő törvényjavaslathoz, a kormány merev magatartása 
következtében nem járulok hozzá és kérem azokat, a kik 
támogatták, hogy most az utolsó órában gondolják meg, 
hogy mire fog annak elfogadása vezetni és kérve kérem 
őket, hogy hazájuk és a trón érdekében változtassák 
meg nézetüket (Elénk ellenmondás balfelől.) és álljanak 
ellent egy oly törvényjavaslatnak, mely üdvös e hazára 
nézve semmi szin alatt nem lesz, hanem melynek káros 
hatását sajnosan, ha az törvényerőre emelkedik, fognók 
tapasztalni. (Igaz ! Ugy van ! jobbfelől.) 

En a magam részéről ily felelősséget magamra 
venni nem tudok, s teljes megnyugvással jelenthetem ki, 
hogy önöket ez uton nem követhetem. (Elénk helyeslés 
jobbfelől.)J) 

Csáky-Pallavicini Zsigmond őrgróf beszéde. 

Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! 
Előttem szólt báró ur oly szépen fejtette ki az én ideái-
mat, hogy csak egy pár szót kivánok mondani e tör-
vényjavaslat ellen, a melyet lelkem mélyéből perhorres-
kálok. Ez meggyőződésem, mert én hazám és a magyar 
nép erkölcsének romlását látom benne. Ez a törvény-
javaslat a franczia guillotine árnyékában, rossz perczben 
született. (Igaz! Ugy van! jobbfelől.) En nálam liberá-
lisabb mágnás kivánom, hogy legyen, de nincs.2) (Nagy 
derültség balfelől.) 

Illoyalitással vádol bennünket, főleg az elátkozott 
zsidó sajtó. (Nagy mozgás és derültség.) Most már ná-
lunk is mindent a zsidó tesz. Hódol neki az egész világ, 
csak mi nem hódolunk meg. Én egyenlően szeretek 
minden magyar embert, ugy szeretem a gatyást, mint a 
bíborost, mert liberálisan gondolkozom, de ehhez a tör-
vényjavaslathoz nem fogok járulni sohasem, mert ismét-
lem, abban hazámnak és nemzetemnek, a magyar fajnak 
pusztulását látom. Minthogy pedig ez csakis a zsidóság-
nak fog használni, — mint mondom — perhorreskálom 
azt lelkemből. (Nagy derültség balfelől.) 

I f j . Széchenyi Imre gróf beszéde. 
Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek! Nem 

beszédet szándékozom mondani, tisztán csak a helyzet 
tisztázása szempontjából kivánok egy rövid kijelentést 
tenni. 

A legjobb akarattal, őszinteséggel azon voltam, hogy 
kölcsönös engedmények árán oda jussunk, hogy kiegyezés 
létesüljön. Sajnos, több napi fáradság után meg kellett 
győződnöm arról, hogy az, a mit a kormány nekünk e 

Ez volt a legsikerültebb beszéd. 
-) Meggondolatlan elszólás. 
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tekintetben engedni kivánna, csak annyi, amit a magyar 
ugy szokott mondani: „nesze semmi, fogd meg jói." Más 
oldalról meggyőződtem arról, hogy e táborban egyetlen 
férfit sem tudtak találni, a ki ezen csekély engedmények-
kel beérte volna. A kompromisszum tehát hajótörést 
szenvedett: hogy melyik pártnak makacsságán múlott, 
azt nincs jogom megitélni, azt olyanoknak kell meg-
ítélni, a kik a pártküzdelmen kívül állanak. Egyet 
azonban szükségesnek tartok felemlíteni, és ezt köteles-
ségem is felemlíteni, t. i. azon tapasztalataimat, melyeket 
ezen tárgyalás alkalmával tettem. Azt tapasztaltam 
ugyan, hogy a főrendiházi ellenzéknek nem kevés oly tagja 
van, a kik készek elfogadni a polgári anyakönyvvezetéstx) 
készek elfogadni az egységes polgári házassági jogot, ké-
szek elfogadni a polgári jurisdictiót, vagyis mindazon 
három alapelvet, melyeknek szükségszerűségével és czél-
szerüségével a kormány a törvényjavaslatot indokolta.2) 
Konstatálom tehát, hogy nagy tévedésben vannak azok, 
akik azt állítják, hogy a főrendiházi compact ellenzék a 
negatio terén áll, hogy minden haladásnak gátat vet és 
kizárólagosan a papi hatalom védelmébe áll ; sőt e tár-
gyalásaink folyamán azon meggyőződésre jutottam, hogy 
a főrendiházi ellenzéknek egy tetemes része hajlandó volna 
minden bármily hivatalos néven nevezendő polgári házas-
ságba belemenni,ha e kötelező polgári kötésen kívül 
az egyházi kötés is kötelező volna, kivéve ott, a hol 
egyházi akadályok azt meggátolják. A helyzet tökéletes 
félreismerésen alapszik tehát az, midőn a javaslat pár-
tolói bennünket a non possumus elvével vádolnak és 
hírlapjaik ennek kapcsán mindenféle gyanúsításokkal és 
ócsárlásokkal illetnek. Különben, ugyhiszem, még min-
dig sokkal elfogadhatóbb az a non possumus, a melynek 
háttere magasabb egyházi alapon nyugszik, (Igaz ! Ugy 
van ! jobbfelől.) mint az, a melynek egyesegyedüli indoka 
a hatalmi eszközök elvesztésétől való félelem. (Ugy van ! 
Ugy van ! jobbfelől.) A törvényjavaslatot el nem foga-
dom. (Élénk helyeslés jobbfelől. Felkiáltások jobbfelől : 
szavazzunk !) 

Erre következett Szilágyi miniszter beszéde, mely 
rendkívül furfangos ravaszsággal idézte a katholikus 
akczió legerélyesebb szószólójának, dr. Schopper Gy. 
rozsnyói püspök urnák egy még egyetemi tanárságának 
idején irt röpiratát a polgári házasságról, melyben a 
kardos főpap a kötelező polgári házasságot „elméletileg 
a leghelyesebb és legkövetkezetesebb módúak" jelentette ki 
s a fakultativ polgári házasságért hevülő főrendi tagokra 
nagv malicziózus gyönyörködéssel ráczitálta a püspök 
mondását, hogy a kötelező polgári házasság „nagy előny-
nyel bir az engedélyezett — fakultativ — házasság 
felett." 

A miniszter diadalmas toborzékolása után követ-
kezett az ismeretes eredményű szavazás. 

Erre következett : 

*) Ez nem baj. 
2) Ez már aztán a katholikus léttel összhangzásba csakugyan 

nem hosszható álláspont. 
3) Szépen vagyunk. Mindenre kész főrendiház — bukott fő-

rendiház. Azért verte le Szilágyi-Wekerle, mert ezek semmit se 
engedtek, a főrendek pedig mindenre készek voltak. 

Yaszary Kolos bibornok hgprimás nyilatkozata 
az ülés végén: „Nagyméltóságú elnök ur! Méltóságos főren-
dek ! A törvényjavaslat szótöbbséggel elfogadtatván, enged-
jék meg a méltóságos főrendek, hogy annak részletes 
tárgyalása előtt nyilatkozbassam. (Halljuk! Halljuk!) 

Azon meggyőződésemet és ezen alapuló álláspontomat, 
hogy a törvényjavaslatnak törvényerőre emelése a mily 
sérelmes egyházamra nézve, épp oly végzetes lehet hazánkra 
nézve, most is fentartom. Mindazonáltal meghajolva a 
többség határozata előtt, a tárgyalásba belemegyünk ; 
(Helyeslés jobbfelől.) nem azért, mintha a törvényjavas-
latot helyeseinők, (mert még azon módosításokat is, me-
lyeket indítványozni fogunk, nem fogják elfogadni,) 
egyedüli czélunk lévén az, hogy a ránk nézve sérelmes 
és rossz törvényjavaslatot kevésbbé sérelmessé, kevéssé 
rosszá tegyük. 

Tiszteletteljesen kérem a nagyméltóságú elnök urat 
és a méltóságos főrendeket, hogy ezen nyilatkozatomnak 
jegyzőkönyvbe iktatását engedélyezni méltóztassék." (He-
lyeslés jobbfelől Felkiáltások balfelől : Nem lehet ! Nagy 
zaj és mozgás.) 

Elnök: Sajnálom, hogy ő eminencziájának kívánsá-
gát ily alakban nem teljesíthetem. (Nagy zaj : Felkiáltá-
sok balfelől : Halljuk az elnököt !) 

Nem fogok szólni, mig a méltóságos főrendek csend-
ben nem lesznek. (Helyeslés balfelől.) Sajnálom, hogy ő 
eminencziájának kívánságát ily módon nem teljesíthetem 
(Helyeslés balfelől.) Kívánsága azonban más alakban 
teljesítve lesz, a mennyiben nyilatkozata szóról-szóra benn 
lesz a naplóban. (Fölkiáltások: Éljen az elnök!) Ezzel az 
ülést bezárom. 

Igy végződött a főrendiház korszakot jelentő ülése, 
mely a „bevett" kath. vallást az alkotmány sánczaiból 
kidobván — megkezdte a vallástalan állam korszakát. 

B) A polgári házasság részletes tárgyalása és elfo-
gadása. 

Yaszary Kolos herczegprimás : Nagyméltóságú 
elnök ur, mélt. főrendek ! Nekem a czimhez van egy 
észrevételem. Arra a nagyszabású beszédre, melyet 
az igazságügyminiszter ur tegnap mondott, csak a 
polgári házasság formáira vonatkozólag volna meg-
jegyzésem. Részemről semmiféle formáját a polgári 
házasságnak el nem fogadom, mindegyikét rossznak 
tartom, de melyik a kisebb, melyik a nagyobb rossz 
az az indokok súlyának egyéni mérlegelésétől függ 
és azért ha valahol alkalmazható, ugy itt alkalmazandó 
az a principium: „in dubiis libertás." A fakultativ há-
zasságnak csak egy alapja van, az eltérő véleménynek 
kettő. Az egyik az, hogy az állam a maga közege és 
a maga törvényei szerint kötött házasságot érvényes-
nek elismeri, azután az egyház előtt és az egyház tör-
vény szerint kötött házasságot. Ez szerintem a fakultativ 
házasság. A polgári házasságnak már több formája 
van ; ezért midőn a tárgyalásba belemegyek, ezt azon 
reményben teszem, hogy megtartva az alapelveket, 
egyes indokolt módosításaimat szives lesz a főrendiház 
figyelemre méltatni. A legelső az, hogy a czimnél közé 
kérem szúrni ezt a szót, a polgári, tehát a czim igy 
hangzanék: „törvényjavaslat a polgári házassági jogról.11 
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Szilágyi Dezső igazságügyminiszter elvi szem-
pontból akarja a Törvényjavaslat a házassági jogról 
czimet megtartani, mert a változtatás a törvényjavaslat 
álláspontját homályosítaná el. 

Vaszary Kolos herczegprimás : Bocsánatot kérek 
és engedje meg ő exczellencziája, hogyha felhozom 
azt, hogy például a franczia mariage civil, vagy a 
németben a Civilehe is ezt fejezi k i ; nálunk a lapok-
ban is mindig polgári házasság volt említve, de meg 
ha szabad exczellencziádnak a saját szavaira hivatkoz-
nom, csakis egy határoztatnék meg, a mit itt az egyik 
ülésen kimondani méltóztatott május 8-án vagy 9-én. 

Szilágyi Dezső ismételve kéri a herczegprimást, 
hogy ne ragaszkodjék ehez a módosításhoz, mert az 
nincs összhangban a javaslat alapelveivel. 

Gr. Zichy Nándor: A herczegprimás részbeni mó-
dosítását szintén pártolja. Az igazságügyi miniszter 
okoskodásában főleg azt találta észrevételezhetőnek, 
hogy ő perhorreskálja azt is, hogy általában mondani 
lehessen, hogy létezik még egy más házasság is, mint 
az, mely ezen törvényjavaslatban értetik. 

Szilágyi Dezső : Jogi értelemben. 
Gr. Zichy Nándor: Mert, hogy jogi értelemben a 

magyar polgári jogban más házasság nem formuláztatik, 
más házasságnak jogi következményeiről provízió nincsen, 
más házassághoz az exequatura ezek szerint megtagadta-
tik, az világos és kérdést sem szenved. Súlyt fektet 
arra, hogy már ennek a törvényjavaslatnak a czime se 
engedje meg azon föltevésnek helyességét, hogy egy egy-
házi házasság is, mint elv, mint létező valami tekintessék. 
Ezt annyira a semmiség terére akarni szorítani, szerinte 
sem nem szükséges, sem nem helyes, sem meg nem egyez-
tethető azon álláspontokkal, a melyek a javaslat indoko-
lásában és a t. miniszter urnák beszédeiben foglaltatnak. 
Ennek következtében a herczegprimás javaslatát ajánlja a 
főrendek figyelmébe, mert ezzel az európai törvényhozá-
sokba semmi ujitást nem veszünk be, és másrészt lesz 
valami a javaslatban, a mi legalább bizonyos megnyug-
tatásul szolgál, ha másképp nem is, de formailag. Kéri 
a minisztert, még inkább a ház túlsó oldalán ülő főren-
deket, hogy járuljanak hozza a herczegprimás módosí-
tásához. 

Gróf Keglevich István szerint az állam más házas-
sággal, mint polgárival nem foglalkozhatik s ezért ó' fölös-
legesnek tartja, a polgári-nak a törvényjavaslat czimébe 
való fölvételét. Kéri a czim változtatás nélkül való elfogadását. 

Elnök kérdi a főrendiházat : elfogadja-e a herczeg-
primás javaslatát vagy nem? 

Fölállással szavaznak. A jegyzők megolvassák a sza-
vazókat s az elnök enuncziálja, hogy a többség a módosítást 
nem fogadja el. 

Vaszary Kolos herczegprimás az eljegyzésről, a 
házasságkötésről és az akadályokról szóló szakaszokra 
vonatkozó észrevételeit összevonva, kijelenti, hogy bár 
ezek a kánoni jogtól eltérnek, mindazonáltal, talán 
kettőt kivéve, minthogy7 lényeges eltérésük daczára 
dispenzáczió utján nem fogják akadályozni az egyházi 
házasságot, módosítást nem indítványoz. Ilyen például 
az 1. §., a mely nem egyezik a kánonjoggal, nem 

egyeznek 6., 7., S., 11., 12. §§-ok sem. A 12. £ máso-
dik bekezdésére nézve volna egy megjegyzése, a hol 
a holttá nyilvánítás a házasság egységét veszélyeztet-
heti. E szakasz hivatkozik a 74. §-ra, mely igy szól : 
„Megszűnt a házasság az által is, hogy az egyik házas-
társ a másiknak holttányilvánitása után házasságot köt, 
kivéve, ha az uj házasságot megkötő felek egyike a 
házasságkötéskor tudta, hogy a holttányilvánitott él, 
vagy ha az uj házasság egyéb okból semmis." A há-
zasság érvényessége nem függ attól, hogy ha az egyik 
fél meghalt, azt a másik fél tudja, vagy nem tudja, 
mert ha nem tudja is, a házasság érvényes és a jelen 
közlekedési viszonyok között és a kivándorlási viszo-
nyok között nagyon könnyen megtörténhetnék, hogy 
ezen időponton tul talán egy-két nappal megírta nejé-
nek az Amerikában levő, hogy hazajön, de két esztendő 
múlva jöt t haza, a nő pedig azalatt máshoz ment 
férjhez. Már most melyik házasság lesz érvényes? 
E szerint érvényes lenne melyik utóbb köttetett 
és szerintem csak a putativum matrimonium következ-
ményei lennének rá vonatkoztathatók. 

Szilágyi Dezső : A holttányilvánitás által az a fél, a 
ki hátramaradt, házasságot köthet. Az újonnan kötött 
házasságnak az a hatálya van, hogy ha megköttetik, ez 
által a korábbi házasság megszűnik, de ez a megkötés 
ezzel a hatálvlyal nem bir és nem szünteti meg a korábbi 
házasságot, ha, a mint itt ki van fejtve, az uj házasságot 
megkötő felek egyike a házasságkötéskor tudta, hogy a 
holttányilvánitott él. 

A törvényjavaslat 1 — 7. szakaszait változatlanul el-
fogadják. 

Vaszary Kolos herc?egprimás : A 8-ik és a követ-
kező szakaszoknál volna észrevételem. 1877. XX. t-czikk 
a családi tanácsról szól. Méltóztatnak talán beleegyezni, 
hogy a második bekezdésének második sorába ezen sza-
vak után „szülő nem létében pedig a gyámhatóság" 
beleszurassék „illetve a családi tanács." 

Szilágyi Dezső : Legyen tehát, eminencziádat arra 
kérném, méltóztassék tekintetbe venni, hogy a gyámható-
ságot családi tanácscsal pótolni nem lehet. 

Vaszary Kolos herczegrimás : Nem tudom, hogy pó-
tolni, hanem hogy tétessék: „illetve a családi tanács." 

Szilágyi Dezső: Kérem, ez annyit jelent. 
Vaszary Kolos herczegprimás : Nem emlékszem reá, 

de a törvényben, azt hiszem, benne van. hogy annak a 
családi tanácsnak elnöke az árvaszéki elnök. 

Szilágyi Dezső : Igen ! 
Vaszary Kolos : Minthogy a házassági jogoknál va-

gyonról is van szó, a vagyonról pedig mindig a családi 
tanács szokott határozni, azért vetettem fel a kérdést, 
hogy nem volna-e czélszerü csak azt az egy szót beszúrni. 

Szilágyi Dezső : A gyámhatóság mindig meghallgatja 
a családi tanácsot, de itt a jóváhagyási jogot a gyámnak 
beleegyezéséhez kénytelenek vagyunk a hatóságnak fentar-
tani, ez pedig a gyámhatóság. 

Vaszary Kolos herczegprimás : Beleegyezem ! 
Ezt a szakaszt - és a következőt is változatlanul el-

I fogadják. 
I Vaszary Kolos herczegprimás a 11. szakasznál a 
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sógorságra nézve nem talált a legegyenesebb ágon sem 
akadályt. Nem tesz módosítási javaslatot, csak felemlíti ezt. 

A szakaszt elfogadták s a következőt is. 
Vaszary Kolos herczegprimás a 13. §-nál megjegyzi, 

hogy e szakasz szerint nem köthetnek egymással házasságot 
azok, a kik közül egyik vagy másik egyetértve saját házas-
társának vagy más házastársának élete ellen tör. Jó volna 
oda tenni: „azon czélból, hogy az életben maradottak házas-
ságra léphessenek?" 

Szilágyi Dezső fölszólalása után ezt is, és a 25-ig a 
többi szakaszt is elfogadják. 

Vaszary Kolos herczegprimás: a 25. §-ra a követ-
kező módosítást terjeszti be : Azon katholikus egyén, a ki 
egyházi felsőbb rendbe fölvétetett, vagy ünnepélyes fogadal-
mat tett, vallása változtatása esetén sem köthet érvényes 
házasságot, felsőbb hatósága engedélye nélkül. 

Szilágyi Dezső a vallásszabadságot hozza föl inditó 
okul, a módosításhoz nem járulhat. A kérdésben levő sza-
kasz nemcsak a róm. kath., hanem a gör. kath. papokra is 
tekint, kiket lelkiismereti béklyókba verni nem akar. 

Gr. Zichy Nándor : Nem hiszem, hogy komolyan mond-
hatta a t. igazságügyi miniszter ur, hogy ebben egy szoká-
sainknak és az állam hatásán kivül eső kímélet foglaltatik, 
azért, mert az egyházi szabályok és érdekek az állami tör-
vényekben és azok intézkedéseiben kíméletes elbánás tárgyává 
tétettek. A miniszter ur szerint közjogunknak két elve van, 
mely szerint mindenkinek cselekvése megítélendő ; azon vallás 
kötelezettségei szerint, melyhez tartozik, ezt először közjogi 
elvként törvénykönyvben kimondva nem találom. Midőn egy 
időben Magyarországon az osztrák polgári törvénykönyv 
uralkodott és később a magyar jog állíttatott vissza, ugyan-
azon cselekedeteket, melyek előbb elkövettettek az újonnan 
reaktivált magyar jog szerint itéltek-e meg? Pedig fentar-
tottuk azt, hogy voltaképpen Magyarországon in principio 
csakis azon jog volt érvényes, mely a magyar jog volt, és 
hogy elvben ezt a jogot kellett volna folytonosan alkal-
mazni. De különben is éppen ezen szempontból, melyet 
előbb hangoztattam, azt vélem, hogy az egyházak iránt 
legalább is annyi jóindulat, annyi jogvédelem, helyzetökre 
nézve annyi tekintet fordítható az állam részéről, a meny-
nyiben az egyházi kötelezettségek és állások elvállalásának 
azon szükségszerű következése lehet és kell lenni, hogy nem 
ideig-óráig vállalták magukra, mert ezáltal felf'orgattatnék 
az egyházi hivatás komolysága és méltósága, és mellőztet-
nék az a tekintet, a melylyel szerintem az egyház iránt az 
államnak az egyház fontossága és a közerkölcsiség tekinte-
tében kell, hogy viseltessék. Én a herczegprimás ő eminen-
cziájának javaslatát pártolom. (Helyeslések.) 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Azon udvarias 
felszólalásra, melyet az előttem szólott nagyméltóságú gróf 
ur bevezető szavaiban hozzám intézett, hogy én egy álli-
tásnak komolyságát annak logikai összefüggéséből is Ítélem 
meg. Az 1868-iki törvényben kimondott azon elv, hogy a 
bevett felekezetek között a vallásváltoztatás szabad, oly 
alapelv, hogy a ki ennek elvi természetét tagadja, sok-
kal jobban mondhatnám, hogy annak vitatkozása nem 
komoly. 

Gróf Zichy Nándor : Nem erről szólottam ! 
Szilágyi Dezső : De akkoi azután az elvek két külön-

böző dolgot jelentenek. Ha ez nem alapelv, ha ez nem köz-
jogi elv, akkor megvallom, én nem tudom semmi egyéb 
módon klasszifikálni. 

Gróf Zichy Nándor : Nem erről szóltam ! 
Szilágyi Dezső : De igenis, erről méltóztatott szólni. 

(Mozgás.) Lehet, hogy az én felfogásom gyengesége miatt 
nem jól értettem, de ennyit világosan láttam benne. De 
én visszatorlással e részben nem akarok élni. Es bocsá-
natot kérek ő fő magasságától, az ő indítványát a vallás 
és s lelkiismeret szabadsága elvének nevében nem fogad-
hatom el. 

Gróf Keglevich István felszólalására felolvassák a 
herczegprimásnak a 25. §-ra vonatkozó módosítását. 

Ez a következő: „Az a katholikus egyén, ki egy-
házi felsőbb rendet felvett, vagy ünnepélyes fogadalmat 
tett, vallása változtatása esetén sem köthet érvényes házas-
ságot felsőbb hatóságának engedélye nélkül." 

A módosítást gróf Keglevich nem fogadja el. 
A többség a szakaszt változatlanul elfogadja s a 

26—38. §-at is. 
A 39. §-nál Vaszary Kolos indítványozza, hogy e 

szakasz utolsó sorában ezen szavak helyett : „házas-
ságot kötnek", tétessék „házasságot kötni akarnak." *) 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter ellenzi a mó-
dositás elfogadását. 

Gr. Zichy Nándor : Kéri a herczegprimás által be-
adott módositvány elfogadását, mert a szöveg a felek-
től itt többet akar, mint a mennyit a törvény inten-
cziója tőlük követel. 

Nem követeli hogy a fél, midőn az illetékes 
helyre lép, azt mondja : én át vagyok hatva attól, 
én itt házasságot kötök. Ezt nem követelik, mert 
hiszen a miniszter ur azt mondja és általánosan azon 
elv van elfogadva a javaslatban, hogy a belső, a val-
lásos meggyőződés szabadsága nem akar megszorittatni 
és érintetni. Tehát mi szükség van akkor erre? A fél-
től azt követelni, hogy a mikor a polgári házasság 
szövetségét kötni megy, akkor egyszersmind lemondjon 
a másikról és azt mondja : itt kötöm meg, ez nem 
logikus és nem fér össze azon állásponttal, a mit a 
minisztérium hangoztat, nem felel meg a ténykörül-
ménynek, mely az intencziót és nem a cselekményt 
kívánja a felek által kifejeztetni és minden esetre rájuk 
erőszakol oly intencziót, a mit rájuk erőszakolni nem 
kívánunk, és a minek ráerőszakolása maga a hittagadás 
bizonyos értelemben. Eddig erőszakolni pedig az em-
bereket sem a közerkölcsiségnek, sem az államnak ér-
dekében nem áll, sem pedig a miniszter ur intenczió-
jában nem lehet. Ezen szempontokból pártolja a her-
czegprimás módosítását. 

Gróf Keglevich István a szakasz változatlan elfogadá-
sát ajánlja s a következő határozati javaslatot terjeszti be: 

Miután állami szempontból is kívánatos, hogy a val-
lásosság a házasságkötésnél is érvényesüljön, és hogy a 
nép felfogásából elhárittassék annak téves feltételezése, 

*) Ha ezt sikerül keresztülvinni utolsó pillanatban, a sanc-
tionál, a királynál, Szilágyi javaslatának sárkányfoga ki van törve-
Ha nem sikerül : akkor a magyar állami hatalom evvel a 39. § al 
behozza a „kötelező" atheizmust a házasságkötésnél. A Szerte. 
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hogy a házasságnak polgári megkötése az egyházi össze-
adást feleslegessé teszi vagy felment a házasságkötés 
tekintetében fennálló vallási kötelezettségtől, felhivatik a 
kormány, hogy a házasságjog életbeléptetésekor kibocsá-
tandó rendeletekben : 

1. utasitsa a polgári tisztviselőt arra, hogy minden 
egyes esetben az egybekelt feleket arra figyelmeztesse, 
hogy a polgári megkötés által az egyházi házasságra 
lépés tekintetében fennálló vallási kötelezettségöknek még 
nem feleltek meg; 

2. utasitsa a polgári tisztviselőket arra, hogy a pol-
gári házasságkötés időpontját lehetőleg akként tűzze ki, 
hogy az egyházi összeadás a házasság polgári megkötését 
azonnal követhesse.*) 

Vaszary Kolos herczegprimás : Tegnap az igazság-
ügyminiszter ur azt mondotta, hogy a házasság nem a 
pap közreműködése által jön létre, hanem: matrimonium 
contrahentes faciunt. Hogy ha tehát az igazságügymi-
niszter ur ő nagyméltóságának nyilatkozata szerint a 
házasság már a polgári kötéssel köttetik, ugyan minek 
másodszor is házasságot kötni ? Ha a feleket arra köte-
lezzük, hogy még egy házasságot kössenek, ez nem 
egyéb, mint két ellentétes törvényen alapuló egy tény-
kedés. 

Tegyük fel, hogy válásra kerül a dolog. Már most 
melyik törvény fogja az illető felet utasítani ? Ebben 
ellentétet lát. Ezért akarta azt, „hogy a kik házassá-
got kötni akarnak", igy ezt az indítványt aláírja és elfo-
gadja. 

Kapcsolatosan a miniszternek tegnapi beszédére, 
melyben azt mondotta, hogy a szentségeket nem a pap 
szolgáltatja ki, hogy ez alatt csupán a házasság szentsé-
gét értette, megjegyzi, hogy ebben igaza van. A hol pl. 
az egyháznak „Tametsi" határozata kihirdetve nincs, ott 
a pap közreműködése nem szükséges, de a hol kihirdetve 
van, ott a pap, az illetékes "lelkész közremükése nélkül 
létrejött minden házasság érvénytelen. 

A határozati javaslat első pontjához, ha előbbi in-
dítványa elfogadtatik, hozzájárul. 

A második ponthoz szívesen hozzájárulna, de ha 
tekintetbe veszi a viszonyokat, azt majdnem lehetetlennek 
tartja. 

Ennek ellenében inditványozza, hogy a mi a hatá-
rozati javaslat második részébe tétessék be, hogy az 
anyakönyvvezető által azonnal kézbesítendő lenne a fél-
nek a bizonylat arról, hogy igenis, te már itt megjelen-
tél. Az első pontra nézve, a melyet gr. Keglevich pro-
ponál, hogy mire utasittassék a polgári tisztviselő, a 
következő indítványt teszi : 

„A házasságkötést a törvényesen bevett vallás-
felekezetekhez tartozó feleknél a vallási esketés előzi 
meg az illetékes lelkész által."**) 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter az első módo-
sítást nem fogadja el, a herczegprimás második indít-
ványát szintén nem, mert az nem volna keresztül-

*) Az első „nesze semmi — fogd meg jól !" 
**) Ezzel is kikerülhető lett volna a házasulok lelkiismereti 

konfliktusa és a magyar állami hatalom és törvény aposztaziája az 
atheismushoz a házasságkötéseknél. 

vihető a törvény szerint. Mert ez által a két, tudni-
illik egyházi és polgári momentum okvetlen szüksé-
gessé válna. Hyen szabályozás nem volna lehetséges, 
ez által a házasság csak két kötés által volna érvényes, 
a mi a felbonthatóság kérdésében nagy zavarokat 
okozna. Ez az indítvány tegnap eldőlt, mert a kötelező 
polgári házasság általános elfogadásával ez a kérdés 
el van döntve. 

Gróf Keglevich István határozati javaslatának kifeje-
zéseihez sem akarja kötni magát. A kormány kijelentette, 
hogy a nép tévedését az egyházi kötésre nézve el fogja 
oszlatni. A 2. pontra nézve megjegyzi, hogy ahhoz a lehe-
tőleg szó mindenesetre hozzáteendő. Erre nézve a miniszter-
elnök is nyilatkozott; ezt nem kell határozatba foglalni, 
mert ezt magával hozza az állam és egyház közti szívélyes 
viszony. Ha az állam és egyház egyöntetűen utasítja köze-
geit, a jelen határozat felesleges. A háznak különben is 
alkalma lesz az ellenőrzést gyakorolni, ha esetleg az anya-
könyvvezetőket a kormány nem helyesen konstruálná. Csak 
a plébánosok kapjanak jóakaratú utasításokat. Ha a javas-
lat törvénynyé válik, bizonyára helyre fog állani a béke, 
főleg ha a javaslat intencziói a polgárság keblébe átmen-
nek. A határozati javaslatra szükség nincs. Kéri a házat, 
elégedjék meg a kormány nyilatkozatával. 

Gróf Andrássy Aladár támogatja Keglevich István 
indítványát, de mind a mellett nem talál elég megnyug-
vást benne. Azért kénytelen még egy második inditvány-
nyal pótolni 0 igen szépnek és helyesnek tartja ezt, és 
hiszi, hogy meg fog történni ; de azt akarja, hogy annak 
nyoma legyen a törvényben magában, hogy a kibocsáj-
tandó rendeletekben ez teljesítve legyen és igy kezeltes-
sék az utókor által is. Indítványa egyszerű és igen közel 
jár a Németországban elfogadott, úgynevezett „ Kaiser -
paragraf-hoz, mely tisztán csak abban áll és ily érte-
lemben kívánnék a 40. §. után egy uj 41. §-ot alkottatni, 
hogy kimondassék : vEzen törvény a házasságkötésre vo-
natkozó vallási kötelességeket érintetlen hagyja a 

Vaszary Kolos herczegprimás beterjesztett javasla-
tához, mely igy hangzott ; „41. §. A polgári házasságkö-
tést a törvényesen bevett vallásfelekezetekhez tartozó 
feleknél a vallási esketés megelőzihozzáteszi, hogy ha 
el nem fogadtatnék, javasolja e módosítással „vallási 
esketés megelőzhetiha ez sem fogadtatnék el, akkor 
indítványa ez: „vallási esketés követi 

Szász Károly először a herczegprimás módositvá-
nyairól nyilatkozik. Az első javaslata nem egyéb, mint a 
szükségbeli polgári házasság, de világosan megvan a tör-
vényben is, hogy a ki a polgári házasság előtt megköti 
az egyházi házasságot, büntetendő s e miatt a 2-ik és 
3-ik javaslat is fölösleges, sőt egyszerűen lehetetlen. A 
határozati javaslatot nem pártolja, mert az csak zavart 
idézhet elő, mert az csak az egyház ügyeibe való beavat-
kozás, megnyugszik feltétlenül a kormány indokolásában 
(dicső pásztor !) s a ház előtt tett nyilatkozataiban. 

Gróf Dessewfly Aurél : En is azok közé tartozom, 
a kiket Keglevich István ugy állított oda, hogy elő-
ítélettel és tévfogalmakkal bírnak, hogy egyáltalában 
a vallási áldás megadása kívánatos és szükséges. 
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Gróf Keglevich István : Ezt nem mondtam ! 
Gróf Dessewffy Aurél: Akkor félreértettem. En 

igen melegen pártolom az Andrássy Aladár által beadott 
indítványt, bogy vétessék fel egy ujabb szakasz, a 
melyben kimondatik, bogy mindazok a diszpozicziók, 
a melyek e tekintetben fennállanak, nem érintetnek a 
törvényjavaslat által. (Felkiáltások: Maradjon az eredeti 
szöveg.) 

Gr. Zichy Nándor: En arra nézve sem törvényt, 
sem házszabályt nem ismerek, hogy a parlamentáris 
tárgyalás folyamán a részletes tárgyalásban ki ne 
lehetne forgatni azt, a mit az általános tárgyalás alkal-
mával a többség elfogadott. E tekintetben a küzdelem 
szabad, részünkről katholikus szempontból pedig köte-
lesség is. (Helyeslés jobbfelől.) A katholikus álláspont 
az, hogy az egyházi házasság az egyedüli igazi, való-
ságos házasság, s hogy az szentség. (Elénk helyeslés 
jobbfelől.) Ezen fogalmat mi semmiféle más fogalmak 
alá nem rendelhetjük. (Ugy van! jobbfelől.) Csodálom 
a miniszter urnák azt a mesterséges lépegetését, a 
melynél fogva egyszer azt állitja, hogy az egyházi 
házasságra nézve tökéletesen szabad a tér, hogy az 
semmiben sem ütközik össze e törvénynyel, másszor 
meg azt mondja, hogy nem lehet az egyházi házas-
ságot megkötni a polgári előtt, harmadszor pedig okos-
kodik és azt mondja: hogy mik ép lehet követelni, 
hogy két lényegében egymással még meg nem egyez-
tethető dolog egymás mellett tétessék. En ez okosko-
dásnak csak egy részét fogadhatom el : ezt, hogy a 
házasságra nézve a jelen javaslat — fájdalom — sok 
részben az erkölcs megrontására mikép intézkedik, mint 
a katholikus felfogás, mint a századok által érlelt gya-
korlat, mint a legtöbb nép törvényhozása. De, mint-
hogy tudom, hogy a javaslatot már a mai ülésben 
kiforgatni nem lehet, minthogy részünkre más tér nyitva 
nincs, mint a közagitáczió utján a törvény módosítására 
és ha lehet eltörlésére az akcziót megindítani, akkor is, ha 
szentesítve lesz. (Elénk ellenmondás balról.) Igen is a tör-
vények változtatására alkotmányos akcziót indítani lehet 
és a hol a meggyőződés sugallja, kell is. (Elénk ellenmon-
dás balról. Helyeslés jobbról. Felkiáltások : Szavaz-
zunk!) Ez álláspontunk fentartása érdekében én a 
herczegprimás módosításainak elsejére, arra, hogy az 
egyházi kötés előzze meg a polgárit, szavazatomat 
adom. (Helyeslés jobbfelől.) 

Gróf Keglevich nem fogadja el gróf Andrássy indit 
ványát, a maga határozati javaslatát pedig visszavonja. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter fölöslegesnek tartja 
ugyan a gróf Andrássy által ajánlott szakaszt, de annak 
elfogadását egészen a főrendiház bölcs belátására bizza, 
csak azt az egyet kéri, hogy az a törvényjavaslat utolsó 
szakasza elé tétessék be. 

Elnök: a vita be lévén fejezve, elrendeli a szavazást. 
A herczegprimás módositványát mind a három szö-

vegben mellőzi a többség. 

Gróf Andrássy Aladár uj szakaszára névszerinti sza-
vazást kértek. 

A szakasz mellett szávazott Ili, ellene 79 s igy 35 
többséggel elfogadták.3) 

Az elnök 5 perezre felfüggeszti az ülést s a szü-
net után hirdeti ki a szavazás eredményét. 

A 41—73. szakaszok vita nélkül elfogadtattak. 
A 74. §-nál Vaszary Kolos herczegprimás azt 

javasolja, hogy az egyházi házasságok által kimondott 
ágytól és asztaltól való elválasztásnak ugyanazon jog-
hatálya legyen magánjogi tekintetben, mintha a házas-
ság polgárilag megkötve volna. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter kéri az indít-
vány elvetését, mert az megzavarása az egyházi és 
polgári jogrendnek. 

Gróf Zichy Nándor felszólalása után a többség 
elveti a módositványt. 

A 123. §-nál Vaszary Kolos herczegprimás azt 
inditványozza, hogy a végszükségben egyházi személy 
által kötött házasság polgárilag is érvényes legyen. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter nem fogadhatja el 
az indítványt, mert ellentétben áll egy már elfogadott sza-
kaszszal. 

Gróf Zichy Nándor elfogadja a módositványt. 
Gróf Szécsen Antal a herczegprimás által felhozot-

indokok alapján elfogadásra ajánlja a módositványt. 
A többség nem fogadja el. 
Vaszary Kolos : Ugyanezen szakasz szerint a lelkész 

büntettetik 1000 koronával, ha előbb teljesiti a házasság-
kötést, mint az polgárilag megtörtént. 

Szilágyi Dezső : Méltóztatik látni, hogy ezen törvény-
j avaslat szerint csak a szándékosan tudva eljáró és közre-
működő lelkész büntettetik. A mi tehát benne van a javas-
latban, azt — megengedi ő főmagassága — újra más sza-
vakkal betölteni fölösleges. 

Vaszary Kolos : Kegyelmes uram, méltóztassék 
majd a következményeket megfigyelni ; akárhány házas-
pár lesz, a ki egyenesen oda megy hozzá. 

Szilágyi Dezső : Ha két házasulandó elmegy egy 
lelkészhez és azt mondja : Mi ki akarunk vándorolni, 
ennélfogva — ámbár egészen nem látom az össze-
köttetést — nem akarunk polgárilag érvényes házas-
ságra lépni, azt kérdi ő eminencziája, mit tesz a 
lelkész? A lelkész teljesiti törvényes kötelességét és 
kérdést intéz hozzájuk: Elvégeztétek-e a polgári kö-
tést? Azt mondják: Nem! Nohát akkor menjetek el, 
mert én össze nem adhatlak benneteket. 

Vaszary Kolos : Kegyelmes uram, de ha nem men-
nek el és azt mondják: itt van két tanú, én ezek je-
lenléteben ezen nőt nőül veszem, a nő pedig azt 
mondja : én férjhez megyek hozzá? 

Szilágyi Dezső : Mivel a lelkész itt nem járt el, 
pozitive nem működött közre, hanem oly helyzetben 
van, mint a megrohant lelkész, nem lesz büntethető a 
javaslat értelmében. 

3) A második „nesze fogd meg semmi." Csodálatos, hogy a 
főrendek elfogadták. A jó akarat azonban tiszteletre méltó. Lelki 
ismeretöket akarták megnyugtatni, 
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Gr. Zichy Nándor : Én nagyon kérem, méltóztassék 
a herczegprimás ő eminencziájának módositványát el-
fogadni. Ebből nem ellenséges indulat szól, hanem ez 
inkább a hajlandóság és a békülékenység hangja. 

Elnök: 0 eminencziájának indítványa nincs, hát 
a felett nem is lehet szavazni. 

Vaszary Kolos : Csak kérdést intéztem ő exczel-
lencziájához és hozzátettem, hogy ugy is hiábavaló 
volna az inditvány. 

Szilágyi Dezső : Nekem meg volt szerencsém vála-
szolni. 

A 137. §-nál Mihályi Viktor lugosi püspök indít-
ványozza, hogy az első bekezdés, tudniillik, hogy a 
folyamatban levő házassági perek az illetékes bírósá-
gokhoz áttétessenek, hagyassék ki. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter furcsának 
találja ezt a követelést ; mert a mint ez a törvény 
életbe lépett, akkor czivilis hatálylyal már nem intéz-
kedhetik egyházi biróság. Kéri a szakasz változatlan 
fentartását. 

Gróf Zichy Nándor fölszólalása után a főrendek 
ily értelemben határoznak. 

A többi szakaszokat ezután változatlanul fogadták 
el. (Éljenzés a baloldalon.) 

Szlávy József elnök: A törvényjavaslat igy álta-
lánosságában és részleteiben is le lévén tárgyalva, az 
közöltetni fog a képviselőházzal. (Éljenzés balfelől.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, jun. 30. Három nap története. — 

F. hó 25., 26., 27-én letárgyalt a képviselőház 
három törvényjavaslatot: a vallásszabadságról, a zsidó-
reczepczióról, a gyermekek vallásáról, és elfogadta e 
közben a polgári házassági törvényjavaslathoz az 
Andrássy-féle §-t, melyről Szilágyi Dezső is elismerte, 
hogy az „semmi jogi tartalommal nem bir.a 

Tüzetes leirását és bonczolását annak a bábeli 
valláspolitikai zavarnak, mely szabad elvi törvény-
hozóink fejéből a magyar Corpus jurist azzal fenyegeti, 
hogy abban helyet fog foglalni, Szilágyi Dezső mon-
dásakint, „maradandó alkotás" gyanánt, későbbi időnek, 
lapunk jövő félévi folyami első számainak hagyva fel, 
most csak főbb vonásaiban jellemezzük az ebben a ló-
halálában letárgyalt és elfogadott három törvényjavas-
latban foglalt uj magyar királyi szabadelvű vallás-
politikát. 

A „vallás szabad gyakorlatáról14 czimzett törvény-
javaslatban felszabadítást nyer a vallástalanság, mert 
meg van engedve a felekezetlenség. vagyis fel van jogo-
sitva az atheizmus minden hitvallás mellőzésére, az 
istentelenség nyilt hirdetésére, a független morálban j 
gyökerező „se Isten, se uru jelszóval uralmát világ-
szerte erőszakoló anarchia terjesztesére. Es ezek az 
urak akarnak a nemzetek szine előtt indítványt tenni 
az anarchia megfékezésére ! 

A „zsidó vallás reczepczió"-jával elkövetett a 
magyar állami törvényhozás, azaz bocsánat, csak a kép-
viselőház, egy óriás absurdumot az emberi józan ész 
ellen, egy óriás hálátlanságot a keresztény vallás ellen, 
és egy megbocsáthatatlan káromlása Isten ellen. Az 
absurdum abban rejlik, hogy egyenjogosit két egymás-
sal ellenkező, egymást kizáró hitelvet: a kereszténysé-
gét, mely Krisztusban Istent és a világ Megváltóját 
imádja és az uj, nem ó-szövetségbeli, mely Krisztusban 
világcsalót lát és üldöz — az ő hiveiben. A hálátlanság 
a keresztény vallás abban rejlik, hogy feljogosítja 
(persze, hogy ez csak amolyan talmi feljogosítás lehet 
Isten törvényével szemben) alattvalóinak elpártolását, 
a minek minden jót, vívmányt és haladást köszön-
hetünk, a keresztény vallás fenséges emberszeretetétől 
s megengedi a visszatérést az ó-szövetségi álláspontra, 
a „szemet-szemért, fogat-fogért" való önzés álláspont-
jára. Ennek a zsidó paragrafusnak az árát maguk a 
zsidók fogják legkeservesebben megfizetni, mert ha az 
óriás keresztény többség elhagyja a keresztény szeretet 
szellemét és törvényét és áttér a zsidó exkluzió és gyű-
lölködés terére: akkor ja j a — gyűlölködést és exkluziót 
egyenjogositani erőszakoló zsidó kisebbségnek. 

A gyermek vallásáról szóló törvényjavaslatot a 
képviselőház az igazságügyi bizottság szövegezésében 
fogadta el s két hibát követett el : először lekötötte a 
szülők nevelési jogát a házasság előtti időre, holott az 
a házasság egész idejére szól; másodszor és a mi fő, 
meghagyta alapelvül vegyes házasságból született gyer-
mekekre nézve, ha róluk szülői rendelkezés nincs, azt, 
hogy nemök szerint kötelesek, azaz kénytelenek egész 
18 éves korig követni a törvény által meghatározott 
vallást, még akkor is, ha az lelkiismeretökkel ellenke-
zik. Az ethikai absurdum és jogsérelem ott rejlik, 
hogy nem adja meg a törvény az eszének használa-
tánál levő egyénnek azt a jogot, hogy eszét követ-
hesse, hanem 18 éves koráig kényszeríti őt egy 
eszével, belátásával és lelkiismeretével ellenkező hit-
vallásban való megmaradásra, kényszer-oktatás és ne-
velés mellett. Bizony nyomorúságos „revizio" az 
ország államjoga teljes dechristianisatiójának árán! 

Ez a három törvényjavaslat egyébiránt is az em-
beri elmének oly fokú elfajulását, hogy ne mondjam 
elvadulását rejti magában, hogy Hermann Ottó visitó 
utalása vita közben az egyházi javak, elkobzására s a 
vallásnak egészen az emberi önkényre való bizására — 
egészen beleillett az apostoli király ez idő szerinti 
kormánya javaslatainak tárgyalásába s azok szellemének 
hatáskörét még akkor sem lépte volna tul, ha nyiltan 
és egyenesen lázított volna — az atheizmusra. 

„Oh uj év, mily boldog lehettél volna te nekünk 
és most — milyen év lészesz te majcl!u 

Ezt irtuk e lap mult évi utolsó számában. 
Most már előttünk áll az év első fele az ő egész 

nagy rombolásával. 
Magyarország, ha a javaslatok törvényerőre emel-

kednek, megszűnt keresztény állam lenni. ? ? 
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Pozsony, jun. 29. A katholikus nagygyűlésről. — 
A mai katolikus nagygyűlésre egy lap jelentése 

szerint 3000 embert vártak s mintegy tizenháromezer 
ember jelent meg. A koronázási dóm zsúfolva megtelt, 
az előtte lévő tér is tele volt néppel, túlnyomó részben 
parasztsággal. 

A Veni sanctet, melyen Dankó püspük celebrált, 
végig halgatták Izabella és Krisztina herczegnők is. 

Az óriási menet délután bárom órakor indult a 
Dubsky-féle terembe. Az ut mentén diadalkapukat állítot-
tak, melyeket feldíszítettek zászlókkal és kokárdákkal, a 
pápa színeivel. A terem karzatán főrangú nők : Izabelle 
és Auguszta herczegnők s udvarhölgyeik Chotek, Széchen 
és Széchenyi grófnők, továbbá Odescalchy herczegnő, a 
Szápáry grófnék, Walterskirchen bárónő és mások ültek. 
Pozsony és a szomszéd megyék kanonokjai és lelkészei 
tömegesen jöttek el a gyűlésre Megjelent Zichy Nándor 
gróf is, a mi világi fővezérünk. 

Esterházy Miklós Móricz gróf megnyitván az ülést, 
jelentette, hogy az elnökség hódoló táviratot küldött a 
királyhoz és a pápához. Jelentette továbbá, hogy Zichy 
József gróf Karlsbadból telegramban üdvözölte a ^nagy-
gyűlést, megjegyezve, hogy minden katholikus gyűléssel 
egyetért. Aztán hosszasabban fejtegette, hogy ugy hitte : 
örvendetes eseményt adhat elő, de a főrendiház másként 
határozott. A Gondviselés utjai kiszámíthatatlanok. Azon-
ban bizzunk, hogy a vége üdvös lesz. A katholikusoknak 
nem támadás a czéljuk, hanem a védekezés : gondoskod-
nunk kell arról, hogy fegyvertelenül ne álljunk a táma-
dással szemben, készüljünk a választásokra. Végül azt 
indítványozta, hogy üdvözölje a nagygyűlés Vaszary 
Kolos herczegprimást. 

A zajos éljenzéssel fogadott beszéd után Otocska 
Károly dr. ügyvéd német nyelven fejtegette, hogy az 
egyház s vallási szuverénitását fenn kell tartani az állam 
akarata ellenére is. 

Majd Mike Károly ügyvéd a katholikus autonó-
miáról, Trohászka Ottokár a szociálismnsról szóltak. 
Bangha István értekezést olvasott fel az egyházpoliti-
kai rendszer tételeiről az államban. Jedlicska Pál espe-
res tótul ismételte az előadott beszédeket, künn a 
kertben pedig Skarda sasvári prépost tótul beszélt a 
polgári házasság ellen. 

Végül Zichy Nándor gróf mondott messze vágó, 
óriás hatású záróbeszédet. A katholikusok kötelessége 
— úgymond — megakadályozni a rossz törvény szentesí-
tését. A nagygyűlés határozza el — kívánta — hogy 
az összes püspökök, Vaszary herczegprimással az élükön, 
menjenek a király elébe, kérve a szentesilés megtagadását, 
— a mit a nagygyűlés zajos tetszéssel fogadott. 

A nagygyűlés a következő határozatokat hozta: 
1. A katholikus egyház és állam különválasztása 

jogtalan s az egyház alkotmányos helyzetének törvény-
hozás utján való megmásitása egyenlő a jogsértéssel. 

2. A nagygyűlés felir Vaszary Kolos herczeg-
primáshoz, a katholikus autonomia kivívása czéJjából. 

3. A keresztény szociálizmust minden eszközzel 
győzelemre kell juttatni. 

4. Állandó bizottság alakittassék, hogy a keresz-
ténytársadalomjogainak védelmét országosan szervezze. 

A gyűlés után banket volt, melyen felköszöntöt-
ték a pápát, a királyt, Zichy Nándor és Esterházy 
grófokat és másokat. 

A nagygyűlés egyik főrendezője Havlicsek Vincze. 
virágvölgyi plébános, a nagygyűlés irányzata felől követ-
kezőleg nyilatkozott: 

„A pozsonyi katholikus nagygyűlésnek összehívására 
négy fontos okunk volt: 

1. Két főherczegi pár, és, mondhatjuk, igazán val-
lásos és hithű főherczegi pár lakik városunkban. Hadd 
győződjenek meg közvetlenül arról, hogy a katholikusok 
mit akarnak. A polgári házasság még nem törvény. Mi 
nem akarunk éppen pressziót gyakorolni a koronára, de 
érdekünkben áll, hogy az uralkodó család tagjai lássák : 
mily tántoríthatatlanul küzdünk, hogy a király ne szen-
tesítse a hozandó törvényt, mert nem szentesitheti, hisz a 
koronázási eskü ugy sem engedi ! 

2. Czélunk, hogy itt Nyugat-Magyarországon is, 
nagyobb tömörülésre birjuk a katholikusokat, mint azt 
Vaszary herczegprimás és gróf Zichy Nándor ismételve 
hangsúlyozták, hogy a jövő képviselő-választásokon min-
den vonalon a katholikusok győzzenek, s addig is minden 
közigazgatási választásnál csupán jó katholikusokat vigyünk 
be hivatalukba. 

4. Meg akarjuk mutatni, hogy ebben a liberális 
Pozsonyban is vannak hithű katholikusok. kik erélyes 
tettre tudnak buzdulni. 

Szilágyi Dezső választókerülete valóban kitett magáért 

IRODALOM. 
— Lönhart Ferencz erdélyi püspök élete, 50 éyes 

áldozárságának ünnepe alkalmából. ír ták Dr. Bilinszky 
Lajos és Prokupek Samuéi 

1894. jul. 28-án ünnepet ülnek az erdélyi róm. 
! kath. hivek. Szeretett főpásztoruk ünnepli áldozárrá 
! szenteltetésének 50-ik évfordulóját. 

A forrón szeretett főpásztor az Ur oltárához lép, 
I hogy buzgó imái által a Mindenható áldását esdje le 

anyaszentegyházunkra, hiveire s szeretett hazánkra. 
Mindnyájunknak ünnepe e nap, mi is mindnyájan 

j ott leszünk Isten sz. egyházában s imádkozni fogunk 
I a jó atyáért, ki nemcsak főpásztorunk, hanem valódi 
! szerető atyánk is. 

Az ő élete dicső példája annak, miként kell 
I kötelességteljesítés, fárathatlan munka által szolgálni 

egyháznak, hazának ; miként lehet szeretet és nemes 
erények által százezrek szivét megnyerni. 

„A nemzedéknek szüksége van nagy példákra, hogy 
hasonló tettekre föllelkesüljön", mondja hazánk egyik 
legnagyobb szelleme B. Eötvös József. 

A magasztos alkalom és azon czél, hogy egy 
I nemes és munkás élet példáját állítsuk a hivők és az 



446 RELIGIO. 

ifjú nemzedék elé, inditott bennünket arra, hogy kegyel-
mes főpásztorunk életrajzát megírjuk. 

A mü nem dicshymnus, hanem főpásztorunk éle-
tének és működésének tárgyilagos rajzolása, közbe 
szőve a hazai és egyházmegyei nevezetesebb esemé-
nyeket ugy, hogy egyházmegyénk történetének leg-
utóbbi 50 éve hiven tükröződik abban vissza. 

A hét nyomtatott ivre terjedő mü dr Tódor József 
székesegyházi kanonok és országgyűlési képviselő, 
nemes maecenásunk, kiadásában f. év julius hó köze-
pén fog megjelenni kegyelmes főpásztorunk fénynyo-
matu arczképével, több szép illusztráczióval a lehető 
legdíszesebb kiállításban. 

Megrendelési ára 2 korona. A tiszta jövedelem 
pályadijul fog kitüzetni. 

5 kr. melléklése után a mü bérmentesen fog a 
megrendelőknek megküldetni. 

Megrendelhetni f. é. jul. 10-ig a szerzőknél vagy 
a „Közművelődés" kiadóhivatalában Dr. Cserny Béla 
főgymn. tanár urnái, Gyulafehérvárt. 

A megrendelést kérjük a kitűzött határidőig tel-
jesiteni, hogy a nyomtatandó példányok mennyisége 
felől tájékozva legyünk. 

Szives pártfogásukat kérve, kiváló ^tisztelettel 
maradunk, 

Nagy-Szebenben, 1894. jun. 12. < 
A szerzők.-r : 

V E G Y E S E K . 
*** Az Isten akarata. Most mikor a pápa az egész 

világ összes fejedelmeit és népeit az igaz keresztény -
katholikus hitben való magasztos egyesülésre hivja fel, 
nekünk katholikusoknak Magyarországban nem szabad 
a keresztény vallást lealacsonyitó tvj avaslatokkal szem-
ben gyáván vagy értelem nélkül engedni, hanem csat-
lakozni kell a pozsonyi kath. nagygyűlés határozatához 
s kérni kell összetett kezekkel is, ha szükséges, püs-
pökeinket arra, hogy a királynál sürgessék a védelmére 
tett alkotmány-eskü megtartását. 

— Szent László ünnep Nagyváradon. Szent László 
király ünnepét Nagyváradon nagy fénynyel ülték meg 
a püspöki székesegyházban. Délelőtt ünnepélyes mise 
volt, melyet dr. Schlauch Lőrincz biboros püspök szol-

gáltatott kanonokai segédlete mellett. Aktuális vonat-
kozu beszédet mondott a mise után dr Karácsonyi 
János, a papnevelő-intézet igazgatója. Szent László ér-
demeit dicsőitette s aztán a jelenre tért. Kikelt az 
általános vallástalanság s az egyházpolitikai reformok 
ellen. Rámutatott Sadi Carnot esetére is, mely szintén 
a kor vallástalanságának, erkölcci sülyedésének kifo-
lyása. A magyar egyházpolitikai alkotásokkal szemben 
a hiveket hitbuzgalomra intette. 

— Amire Carnot adott példát. Élni mint egy 
istentelen köztársaság feje, meghalni mint katholikus 
hivő : erre adott Carnot példát. Némely lapok híresz-
telésével szemben, hogy Carnot meg se volt keresz-
telve s a pogány filantrópok szektájához tartozott 
volna, szemben áll mint tény az, hogy Coullié lyoni 
érsek maga részesité az elhunyt elnököt a vallás vigasz-
talásában s keresztény haláláról főp. körlevélben tett 
jelentést, elrendelve az elhunyt lelki nyugalmáért egész 
főmegyéjében a szokásos gyászmiséket. 

— A „Prot. egyh. és isk. Lap," a polgári házasság 
fölötti örömei közt, szives volt figyelmével a „Religio"-t 
Í3- megtisztelni. Hogy mennyire félreértette azt a czikkün-
ket, melynek alkalmából felszólalt, valamint egyúttal, 
hogy -mennyire nem érti a szent írást, melyből, a mint J 
mondja, a „rómaiakénak, olvasás végett ajánlotta a Rom. 
XIII. 1—7. versét, — megmondja neki a rómaiakhoz irt 
levélből* idézett fejezetnek az a verse, a melynél, a tisz-
telt észrevételező éppen megállott, a 8-ik. Tessék azt 
neki elolvasni, s akkor bizonyára megfogja tudni, hogy a 
fensőbbség tisztelete s az emberi törvények iránt való 
engedelmesség tulajdonképpen a szeretet müve, mely 
igyekszik nem tartozni senkinek semmivel s mely ha kell, 
szókimondó és igazmondó még a királyokkal szemben is, 
és tudja nemcsak a Rom. XIII. 1—7. versét, hanem az 
Ap. csel. V. 29. versét is, a melyre készséges viszonzás 
jeleül ezennel felhivjuk nem egészen „hithű"-nek mutat-
kozó, mert a szent Írásban kénye-kedve szerint válogató 
laptársunk becses figyelmét 

Felhivás előfizetésre. "̂ SK1 

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

SWT" Lapunk jelen száma husz oldal. 

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

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


	Tartalom
	1-2. szám
	3. szám��������������
	4. szám��������������
	5-6. szám
	7. szám��������������
	8. szám��������������
	9. szám��������������
	10. szám���������������
	11. szám���������������
	12. szám���������������
	13. szám���������������
	14. szám���������������
	15. szám���������������
	16. szám���������������
	17. szám���������������
	18. szám���������������
	19. szám���������������
	20. szám���������������
	21. szám
	22. szám���������������
	23. szám���������������
	24. szám���������������
	25. szám���������������
	26. szám���������������
	27. szám���������������
	28. szám���������������
	29. szám���������������
	30. szám���������������
	31. szám���������������
	32. szám���������������
	33. szám���������������
	34. szám���������������
	35. szám���������������
	36. szám���������������
	37. szám���������������
	38. szám���������������
	39. szám���������������
	40. szám���������������
	41. szám���������������
	42. szám���������������
	43. szám���������������
	44. szám���������������
	45. szám���������������
	46. szám���������������
	47. szám���������������
	48. szám���������������
	49. szám���������������
	50. szám���������������
	51. szám���������������
	52. szám���������������
	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6
	7
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14
	15
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26
	27
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	273����������
	274����������
	275����������
	276����������
	277����������
	278����������
	279����������
	280����������
	281����������
	282����������
	283����������
	284����������
	285����������
	286����������
	287����������
	288����������
	289����������
	290����������
	291����������
	292����������
	293����������
	294����������
	295����������
	296����������
	297����������
	298����������
	299����������
	300����������
	301����������
	302����������
	303����������
	304����������
	305����������
	306����������
	307����������
	308����������
	309����������
	310����������
	311����������
	312����������
	313����������
	314����������
	315����������
	316����������
	317����������
	318����������
	319����������
	320����������
	321����������
	322����������
	323����������
	324����������
	325����������
	326����������
	327����������
	328����������
	329����������
	330����������
	331����������
	332����������
	333����������
	334����������
	335����������
	336����������
	337����������
	338����������
	339����������
	340����������
	341����������
	342����������
	343����������
	344����������
	345����������
	346����������
	347����������
	348����������
	349����������
	350����������
	351����������
	352����������
	353����������
	354����������
	355����������
	356����������
	357����������
	358����������
	359����������
	360����������
	361����������
	362����������
	363����������
	364����������
	365����������
	366����������
	367����������
	368����������
	369����������
	370����������
	371����������
	372����������
	373����������
	374����������
	375����������
	376����������
	377����������
	378����������
	379����������
	380����������
	381����������
	382����������
	383����������
	384����������
	385����������
	386����������
	387����������
	388����������
	389����������
	390����������
	391����������
	392����������
	393����������
	394����������
	395����������
	396����������
	397����������
	398����������
	399����������
	400����������
	401����������
	402����������
	403����������
	404����������
	405����������
	406����������
	407����������
	408����������
	409����������
	410����������
	411����������
	412����������
	413����������
	414����������
	415����������
	416����������
	417����������
	418����������
	419����������
	420����������
	421����������
	422����������
	423����������
	424����������
	425����������
	426����������
	427����������
	428����������
	429����������
	430����������
	431����������
	432����������
	433����������
	434����������
	435����������
	436����������
	437����������
	438����������
	439����������
	440����������
	441����������
	442����������
	443����������
	444����������
	445����������
	446����������


